
Húsvét és nyalánkságok
Húsvét, a Messiás keresztre feszítése, feltámadás.

Ezek ugyebár a húsvét alapjai. De mit is jelent ma, a „ro-
hanó világban” számotokra a Húsvét. Kérdezgettelek tite-
ket, és íme egy pár válasz: „Hát jah ... semmi különös ...
a család összeül, sonkát zabálnak tojással, amit azelőtt
való este festettek be, és ... utána ajándékbontás és ...
hát kb. Ennyi.”

„Tudod mit jelent nekem a Húsvét? Hogy sok sonkát és
főtt tojást eszem, elmegyek vasárnap a templomba, az-
után este diszkó, ,ja, és hétfőn várom a locsolkodókat...

Nálunk így szokás...”
„Valahogy nem szeretem a

Húsvétot... nem tudom,
miért.”

Hideg is meleg is. De
a sonka az nagy álta-
lánosságban jelen
van. A sonka az
jóóó!
Érdekes még, hogy
a tojás és a locsol-
kodás honnan ered-
nek. A tojás az új

kezdetet jelenti, az új
életet, míg a locsolás a

szépség, frissesség
megőrzését jelképezi.

Széplaky

Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál. 

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd! 
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ÍgY MűVéSzKEdTEK TI!
Csíki Tamás: Nekem oly szerető kell...

Nekem oly szerető kell,
ki mindig frissen ásott és komoly,
mindig új s mindig reámszabott,
mint a zakó, melyet nem járt még a moly.

Nekem oly szerető kell,
kinek haja búzaszőke, szeme kék,
hangja csengő, kacaja vidám,
akár a mézre járó méhecskék.

Nekem oly szerető kell,
kinek ajka édes, őszi szőlő,
ki elbódít, ha selymes borrá érik,
s verset ír róla egy múzsátlan költő.

Nekem oly szerető kell,
kinek tekintete tüzes nyári nap,
ha nem táplál fénye s simogatja
orcám,
bele is halok harmadnap.

Nekem oly szerető kell,
kiért szívemet s életemet adom,
sötét erdő zord éjén ordas farkasokkal
vívok én, ha megóvhatom.

Nekem oly szerető kell,
ki úgy mondja ki a „szeretlek” szót,
hogy belesző minden vágyat, csókot s minden
kellemesen bizsergetőt és zsibongót.

(Az Irodalmi Kreativitás Verseny első helyezése,
IX-X. osztály)

Molnár Brigitta: Emlék

Este, mikor magányomban
Hullajtok egy könnycseppet,
Eszembe jut mindig az,
Hogy miként mondtad: szeretlek.

Milyen volt az ajkadnak
Forró érintése,
És az erős karodnak
Minden ölelése.

Gyengéd ujjaidnak
Puha simogatása,
És a szavaidnak
Minden igazsága.

Ahogy a te életed,
A szerelem úgy múlt ki,
Minden csodás emléked
Lassan elkezd múlni.

Fotóverseny: Nagy kincs a szeretet / szerelem
Szavazataitok alapján íme a februári fotóverseny győztesei:

1. hely: Faragó Réka (11. A)

2.hely: NÚBOK (11. A)

3. hely: Simon Bernadett (10. B)
ÁPRILISI FOTÓVERSENY
Fényképészek, figyelem! Áprilisi versenyünk témája: Húsvét. Várjuk fényképeiteket a csiky-
csukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy adjátok át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bár-
melyik 11. A osztályos tanulónak!
HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy pub-
likáld műveidet! Küldd el őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy add át
Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 11. A osztályos tanulónak!
Rovatszerkesztők: Bozóki Attila, Hajas Roland, Nagy Angyalka és Kajtor Brigitta

Ingrid-Imola, IX. D

Lezsák Csilla, 10. B

2. hely: Simon Bernadett (10. B)
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CC ≈ CULTURE CLIP

Easter, dances and Yummy Hams

As you know, Easter Sunday is not just a holiday but also a special day that is celebrated to honor Jesus' return to life. It's
a day to celebrate the victory of life over death and light over darkness. Well, to commemorate the resurrection of Jesus
Christ, every nation hosts some special kind of celebration that is specific to their region. Easter celebration in Britain is
truly different. Read further to find out about Easter traditions in England…
Here are some  Easter customs and traditions in UK: -

•As a part of Easter tradition, there is a trend among British
people to eat yummy hams, in order to commemorate the
Easter Sunday.
•In England, special springtime dance troupes are called
upon, to give exclusive Morris dance performances. This
trend of holding dances is not new; rather it is a century old
tradition
•In a small town of England called Olney, the tradition is of
conducting pancake race on every Shrove Tuesday. It is an
event that is celebrated on a large scale and people have a
real gala time enjoying this unique day also addressed as
Pancake Tuesday.

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor
Assisted by Ildikó Ruja, teacher

•Churches are beautifully decorated with  flowers of differ-
ent colors. White lilies are placed on the altar and these
gorgeous flowers are also displayed on the graveyard.
•For offering prayers in the church, men and women dress
up in their special outfits and as a part of their wardrobe,
Easter bonnets embellished with flowers are a must.
•Special Easter parades are held in Britain and the parade
conducted at Battersea Park in London is a very popular
one.

Lea Dubován

Edgar allen Poe
Edgar Allan Poe was an American poet, short-story

writer, editor and literary critic, and is considered to have
played an important part in the American Romantic Move-
ment. Best known for his tales of mystery and the macabre,
Poe was one of the earliest American practitioners of the
short-story and is considered the inventor of the detective-
fiction genre. He is further credited with contributing to the
emerging genre of science fiction. He was the first well-
known American writer to try to earn a living through writing
alone, resulting a financially difficult life and career.

If you liked to improve your English by reading, and you
like these genres I would suggest some of his writings like:
The Golden Beatle, The fall of the House of Usher, The Pit
and the Pendulum, The Maelstorm. If you don`t have them
in your library, you can borrow the from Ildikó Ruzsa, Eng-
lish teacher. Have fun!
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TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KéREM!

ARANYKÖPéSEK

Kovács Ildikó
A tanárnő számára a Hús-

vét a vallásos háttéren túl a
megújulás ünnepe, a tavasz
eljövetele, amikor csodálni
lehet a természetet, a zöld
füvet, a kék eget. Ilyenkor
gyakran emlékezik vissza
gyermekkorára, amikor még
elhitte, hogy a nyuszi hozza
az ajándékot, és haragudott
rá, amiért egy évben csak egyszer teszi ezt meg. Egyik
kedves emléke, amikor kisgyermekként a nyuszi ajándékát
kereste, és a fűben a piros tojások mellett egy fekete bá-
rányt talált csengettyűvel a nyakában. Nagyon örült a kü-
lönleges ajándéknak, de mint utólag kiderült, a bárány
talán nem is meglepetésnek, hanem húsvéti vacsorának
volt szánva. Ennek a szerencsés véletlennek köszönhe-
tően a bárány túlélte az ünnepet. A tanárnő több húsvéti
szokást is meg szokott tartani, ilyen például a sonkafőzés,
a tojásfestés és a locsolkodóvárás Húsvét hétfőjén.

Ilona János
Húsvétkor sok mindent ün-

nepelnek az emberek, de a
lényeg a tanár úr szerint
Krisztus feltámadása és a
megújulás, ami az előbbivel
van kapcsolatban. A legemlé-
kezetesebb Húsvét a forrada-
lom utáni volt számára,
amikor a tanár úr első éves
egyetemista volt. A romos
bentlakási szobában, a fekete-fehér tévében megnézte a
Názáreti Jézus című sorozat első részét, ami nagy hatás-
sal volt rá. Hazaérve az első dolog a televízió bekapcso-
lása volt, hogy megnézze a következő részt. A film igazán
mély nyomot hagyott benne. Ekkor jött rá, mi is valójában a
Húsvét.

Az ünnepben a férfiakra háruló feladat a locsolkodás,
amit a tanár úr minden évben meg is tesz (bár bevallotta,
nem nagyon szereti). Az egyetemi évek locsolkodásaira vi-
szont szívesen emlékezik vissza. Társaival előre eltervez-
ték, kihez szeretnének menni, de sokszor csak 1-2 lányhoz
jutottak el, mivel egyeseknél több órát ültek és beszélget-
tek.

drasztil Andrea
Időszakonként a tanárnőnek mást-mást jelentett a Húsvét. Gyermekként a családdal a

közös tojásfestést, a finom sütiket és az ajándékkeresést élvezte a legjobban. Később a
hétfői nap vált az ünnep fénypontjává, amikor izgatottan várta a locsolkodókat, számon
tartotta, hogy ki jött el és ki nem. Az évek teltével egyre inkább a vallási háttér került elő-
térbe számára. Amellett, hogy visszaemlékezett a régmúlt eseményeire, azon is elgon-
dolkodott, az ő életében mit jelent ez, és miben segít. Most pedig édesanyaként arra
törekszik, hogy minél élménydúsabbá tegye gyermeke számára az ünnepet.

A legemlékezetesebb Húsvét számára az volt, mikor egy kis nyuszit kapott ajándékba.
Hogy igazi meglepetést szerezzenek, szülei mindent megtettek, hogy ne vegye észre a
csomagtartóban kaparászó nyuszit, felhangosították a zenét, a megszokottnál hango-
sabban beszéltek. Utólag pedig elmesélték neki a nyúlfogás és szállítás érdekes törté-
netét.

A tanárnő és családja Nagyszerdától böjtölve készül a Húsvétra. Ilyenkor próbálják a
lelkieket még inkább előtérbe helyezni, templomba mennek, és együtt imádkoznak. A
készülődéshez persze a sütés-főzés is hozzátartozik, valamint az ajándékvásárlás. Ezt

követi a tojások megfestése és hímzése (amennyire az idő és a tehetség engedi).

Köszönjük a válaszokat! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk iskolánk minden tanárának!

Rovatszerkesztők: Brigi, Evelin, Kinga

Tanároktól

– Írásban olvassátok el.
– Következő órán azt fogjuk venni,
amit múlt órán vettünk.
– Gondolkodj, nem fáj az, csak szo-
katlan!
– Két lehetőség áll fenn, gondolko-
dunk, vagy nem oldjuk meg, általában
a második a jó.
– Diák tüsszög: Ezt már hallottuk,
mondj valami mást.
– A középkor végén dolgozatot írunk.

diákoktól

– A klasszicisták azt vallották, hogy az
ész az antik művek elemzése.
– A tragikus hős nem végződik boldog-
sággal.
– Zrínyi a Szigeti veszedelmet egy tél
alatt írta meg a nászéjszakáján.
– A józan észt példával támadják le az
ítéletek.
– A gyűrűsféreg földet eszik, ami végül
a hátulján kijön...
– A janicsárok felmentek Budára, ott

elszaporodtak, és elfoglalták a várost.
– Fannit bántotta a beteljesületlen
szerelem hiánya.
– T-ai Józsi csak a szoknyás lányok
után járt.
– A legenda IV. Béla királylányról szól.
– Szent Margit lemond a királyságról,
és beáll takarítónőnek.
– Szent Margitot a szülei el akarták
adni egy csatáért, de nem fogadták el.
– Szent Margit kifagyasztott egy befa-
gyott gyereket.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA
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CSILLAgOK, CSILLAgOK!
KOS
Mozgalmasnak ígérkeznek a
következő hetek. Az ünnepi
előkészületek és maguk az ün-
nepek is próbatétel elé állíta-
nak. Egy újrakezdés küszöbén
családi és munkahelyi problé-
mák sokasága is foglalkoztat.
Ha teheted, ne menj be a vá-
rosba, kíméld magad a tömeg-
től! Ez egyben az idegességtől
is távol tart. Ha vásárolsz, azt próbáld meg rövid idő alatt
elintézni, és minél előbb kezdj az otthoni munkákhoz. Akár-
mennyire is meggyötör ez a hét, gondolj arra, hogy anyagi
szerencsét ígér.

BIKA
Úgy érzed most, hogy képes lennél az egész világot le-
győzni. Az erőfeszítésekre azonban, főleg áldozatokra,
nincs semmi szükség. Éppen ellenkezőleg, nagyon is jól
tennéd, ha vélt vagy valós ellenfeleiddel úgymond kesztyűs
kézzel bánnál. Nem biztos az sem, hogy ellenfeleidet ellen-
ségként kell tekintened. Hasznodra válna, ha nem megal-
kuvó módon, de néha mégiscsak feladnád merev
álláspontodat, és alkalmazkodnál mások elvárásaihoz. 

IKREK
Nyugodtan dicsekedhetsz az eddig elért sikereiddel. Meg-
vetheted az alapját egy későbbi előrelépésnek, ami anyagi-
lag is hasznot ígér. Próbálj meg odafigyelni családod és
barátaid gondjaira! A türelmes, hasznos tanácsaid sokkal
többet érnek, mint az ingerült kifakadások. A szerelemesek
számíthatnak kisebb- nagyobb konfliktusokra. A várható ki-
békülés azonban feledteti az esetleges keserű pirulákat.

RÁK
Talán soha nem voltál ilyen közkedvelt és népszerű. Fon-
tos és érdekes emberek keresik a kegyedet, vagy csak
egészen egyszerűen barátságot szeretnének veled kötni.
Partnered sikerei is sokat jelentenek mindkettőtök szá-
mára. A társadalmi és anyagi sikerek jóleső érzéssel tölte-
nek el. Ne is törődj az esetleges anyagi gondokkal,
váratlan kiadásokkal. Az esetleges szerelmi kalandokat na-
gyon óvatosan kell fogadni, illetve kezelni.

OROSzLÁN
Egy kicsit sértődötten jársz- kelsz a világban, mert nem be-
csülik eléggé sem a jó szándékodat, sem az igyekezetedet.
Szerencsére alapjában véve optimista vagy, és nagyvona-
lúságodat sem vesztetted el. Megérted azt, hogy most na-
gyon sok terhet cipelsz a hátadon, de majd eljön az aratás
ideje is. Nem hiábavaló semmilyen fáradság vagy küzdés.
Helyesebb, ha nem bocsátkozol hiábavaló küzdelmekbe,
inkább igyekezz megőrizni a családi békét.

Szűz
Azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert. Mégis ér-
dekes, hogy ugyanabban a társaságban, ahol eddig szinte
észre sem vettek, most ha egy kicsit adsz a megjelené-
sedre, egyszerre csak mindenki meg akar ismerni. Több
szívet is sikerül meghódítanod, ha éppen ez a célod. Fon-
tos döntéseket hozol, amelyek jelentősen és előnyösen be-
folyásolják a jövődet. Mindehhez természetesen
megtalálod a megfelelő partnert. Pénzügyekben légy óva-
tos, sőt, ha kell, másokkal szemben határozott!

MéRLEg
Gyakran támad az az érzésed, hogy könnyelmű vagy,
pedig semmi másra nem költesz, mint ami elkerülhetetlenül
fontos. Az anyagi veszteségek sem kezdhetik ki jó kedélye-
det, és boldogságodnak sem árthatnak. Különösen a kö-
vetkező héten számíthatsz örömteli eseményekre. Igazán
jól tennéd, ha elfogadnád partnered ötleteit, sőt, időnként
még a segítségét is. Hidd el, néha másoknak is lehet hasz-
nálható ötlete! Ketten együtt csodákra lehettek képesek.
Régi vágyaid is teljesülnek, persze lehet, hogy nem telje-
sen úgy, ahogy elképzelted, de rá kell jönnöd, hogy így
jobb.

SKORPIÓ
Komoly kihívással nézel szembe. Légy engedékeny és ne
érezd úgy, hogy az egyben megalkuvást is jelent! Rokonaid
és családtagjaid alaposan próbára teszik a türelmedet.
Ilyenkor sokat segíthet az emberszereteted, amivel köny-
nyebben legyőzhetsz bárkit, mint erélyes fellépéssel. A
szerelemben vagy a vállalkozásban egyaránt szerencse
kísér. Ügyes-bajos dolgaidban nem számíthatsz barátokra,
támogatókra, ellenben kellő önbizalommal mindent köny-
nyedén elintézhetsz egyedül is.

NYILAS
Szereted, ha a megszokott tempódban dolgozhatsz, de
senki és semmi nem zökkent ki a jól bevált ritmusból. Most
könnyen megeshet ilyesmi. Ettől valószínűleg ideges le-
szel, sőt bizonytalanná és kapkodóvá válhatsz. A hétvége
anyagi gondokkal vár. Picit később, biztos lehetsz benne,
hogy helyreáll a pénzügyi egyensúly. Addig bírd ki vala-
hogy, de ha belegondolsz, azért a nadrágszíjat nem kell
szorosabbra húzni.

BAK
Ismét a régi vagy, kiegyensúlyozott és tevékeny. Tele vagy
tetterővel, bár lehetséges, hogy olykor nem tudod, mihez is
kezdj. A pillanatnyi tanácstalanságot gyors és jó elhatáro-
zások követik. Hamar megtalálod a követendő irányt és a
célt. Mindeközben meglehetősen jól teszed, ha szakítasz
nem is kis időt a családodra és a partneredre. Az otthon
szépítése vagy egy költözködés komoly feladatokat ró rád,
az eredmény ellenben minden erőfeszítést kárpótol.

VÍzÖNTŐ
Számtalanszor megfogadtad már, hogy lakatot teszel a
szádra, de sajnos olykor megfeledkezel magadról. Egysze-
rűen képtelen vagy elhallgatni olyasmit is, amiről pontosan
tudod, hogy nem volna szabad kikotyognod. Most különö-
sen fontossá válnak a szavak. Minden titkot meg kellene
őrizned, és jó lenne tisztában lenned azzal, hogy amit hal-
lasz soha nem biztos, hogy igaz is. Nyugtalanságodra a
legjobb orvosság, ha a fontos dolgok helyett inkább a kelle-
mesekkel törődsz. 

HALAK
Mostanában valamiféle megmagyarázhatatlan nyugtalan-
ságot érzel. Ha nincs társad, akkor valószínűleg azt hiá-
nyolod, ha van, akkor pedig feltehetőleg unod. Sok
mindenen változtatni szeretnél, de
nem tudod, hogyan. Előbb- utóbb
olyan elhatározásra jutsz, hogy a kis
változások is nagy fordulatot jelente-
nek. Ezek után aztán egyszeriben
helyükre kerülnek a dolgok, és te is
visszazökkensz a régi kerékvágásba.

(A horoszkópot nem elhinni kell,
hanem szórakozni rajta!)Rovatszerkesztők: Evelin, Kinga, Réka, Betti
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CSAK CSAJOK

KÍVÁNSÁgKOSÁR

Teszt: Véded vagy megadod magad?

Hatalmas erőkkel véded a szívedet, vagy tárt kapukkal
várod a hódítót? Nehéz megtalálni az arany középutat, ha
fiúkról van szó. A tesztből kiderül, hogy nem teszed-e ki
szívedet fölösleges veszélyeknek.

1. A családi nyaralás közben megismersz egy fiút. Az
utolsó napon megadja neked a mobilszámát. Mit te-
szel?
a. Amikor hazaérsz, írsz neki egy SMS-t, hogy nagyon he-
lyesnek találod, de nem vagy biztos abban, hogy bármi ki-
sülhet ebből.                                                             2p 
b. Alig ismered! Még jó, hogy nem hívod fel!           0p
c. Még azelőtt felhívod, hogy hazaérnétek.             3p
2. Általában mennyi időnek kell eltelnie, hogy újdonsült
fiúdat elvidd egy baráti összejövetelre?
a. Egy hét elteltével már minden ismerősödnek bemutatod.
                                                                                 3p
b. Az attól függ. Ha egy nagyobb esemény van, akkor elhí-
vod már a kapcsolat elején is.                                  2p
c. Csakis azután, hogy tisztáztátok a viszonyokat, azaz hi-
vatalosan is barát és barátnő vagytok.                    1p

3-5 pont: Bástyarendszer:
Olyan védelmi rendszert építettél magad és a srácok közé, hogy
ne csodálkozz, ha meg sem próbálnak a közeledbe férkőzni. Az
természetes, hogy félsz attól, hogy megbántanak, kihasználnak,
de nem ártana kicsit lazábbnak, belevalóbbnak lenni. Csak ekkor
ismerkedhetsz meg azzal a szuper élménnyel, amit szerelemnek
hívnak.
6-10 pont: Biztonságos kerítés
Mielőtt cselekszel, mindig felméred a lehetséges következménye-
ket. Először megbizonyosodsz arról, hogy megbízhatsz-e a fiú-

Virágok tojáshéjban

Egyszerű, tavaszias és igazán a húsvéthoz illő asztali dekorációt készíthetünk néhány szál virágból, to-
jáshéjból és még pár apróságból. Könnyű elkészíteni egy ilyen látványos díszt, amihez keressünk né-
hány nagyobb tojást a piacon, mert ezekbe könnyebb lesz majd beleültetni a virágokat.
A tojás héját az oldalán lyukasszuk ki egy bőrvágó olló hegyével! Az üres héjba helyezzünk tűzőhabot,
amit előzőleg beáztattunk vízbe, így jól megszívta magát! A virágok szárait óvatosan szúrjuk bele a tű-
zőhabba, de ügyeljünk arra, hogy a virágok fejecskéi minden irányban kitöltsék a teret! A hab körül mo-
hával tömjük ki a héjat! Biztonságosabban megáll a tojás, ha megtámasztjuk kavicsokkal, amelyeket
esetleg pillanatragasztóval hozzá is ragaszthatunk a tojáshéjhoz.

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Kriszta, Berni és Angyalka

Boldog születésnapot és minden el-
képzelhető jót kíván Erika és Krisztina
Annamáriának, Edinának, Pityunak és
Anginak.

Lobotka Józsinak és Szabó Briginek
kíván boldog születésnapot a X. B.

Szűcs Karinak kíván boldog szüle-
tésnapot a két Noémi és Rebeka.

Boldog húsvéti ünnepeket kíván a
XII. B osztályfőnöküknek, Rogoz Mari-
annának.

Rogoz Brigitta boldog húsvéti ünne-
peket kíván osztályának, a X. B-nek.

Boldog húsvéti ünnepeket kíván Lő-
rincz Kitty, Szomorú Andrea és Szabó
Brigi osztályának, a X. C-nek.

Békés húsvéti ünnepeket kíván a XI. Rovatszerkesztők: Adrienn, Timi, Kinga,
Roli, Betti, Imi

ban, és csak ezután engeded közel magadhoz. Jól egyensúlyo-
zol, kellőképpen távolságtartó vagy, de közben érzékelteted a fi-
úkkal, ha van esélyük.
11-15 pont: Nyitott kapuk
Semmi sem áll annak útjába, hogy becsapjanak, hiszen bárkinek
képes vagy elmondani titkaidat. Nem ártana néha végiggondol-
nod, milyen kapcsolatban állsz azzal, akinek éppen kiönteni ké-
szülsz szívedet. Egy kapcsolatban az a legizgibb, hogy apránként
ismeritek meg egymást. Amellett, hogy védtelenné válsz, a fiúd-
nak se jó, ha mindent a nyakába zúdítasz!

A osztályfőnöküknek, Maxim Andrea-
nak.

Sípos Naominak boldog szülinapot
kíván Brigi.

Torma1-nek szülinapja alkalmából
minden jót kívánnak osztálytársai.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a
VIII. A-nak, s a közelgő vizsgákon
minél jobb eredményeket osztályfőnö-
kük, Hevesi Éva.

Egy kicsit késve, de annál nagyobb
szeretettel kívánok nagyon szép fel-
nőttkort és boldog szülinapot kedves
fiamnak, Márknak. Mutti (Kriszta)

Helga és Orsi kíván sikeres érettségit
minden buboréknak a XII. D-ből.

Boldog szülinapot kíván, erőt, egész-

séget Nándi, Árpi, Kolber, Hori Szabó
Briginek, osztályfőnöküknek és Birkás
Dávidnak.

Utólag is boldog szülinapot kívánunk
Geyer Tímeának: osztálytársai és egy
jó barát.

A XI. B boldog születésnapot kíván
és sok szerencsét Sípos Naominak és
Gál Emőkének.

Nagyon boldog szülinapot, erőt,
egészséget és minden jót kíván B.
Timi Gál Emőkének és Sípos Naomi-
nak.

Lehoczky Attila tanár úrnak boldog
születésnapot kíván volt osztálya, a
XI. A.

3. A törzshelyetek helyes pultos fiúja rákérdez, hogy
megnéznél-e vele egyik este egy filmet. Hogyan rea-
gálsz?
a. Azt válaszolod, hogy nagyon elfoglalt vagy, de hazaérve
lenyomozod a srácot a neten. És ha még egyszer megkér-
dezi, akkor talán.                                                      0p
b. Visszakérdezed, hogy jó-e neki az aznap este. Minek
húzni az időt?                                                           3p
c. Igent mondasz, és megadod a számodat.            2p
4. Az új fiúd megkérdezi, hogyan lett vége az előző kap-
csolatodnak. Hogyan reagálsz?
a. Úgy teszel, mintha nem is hallottad volna a kérdést.
                                                                                 1p
b. A legapróbb részletekig mindent elmondasz neki. 
                                                                                 3p
c. Nagyjából felvázolod a helyzetet, és azután te is meg-
kérdezed tőle! Ez így fair!                                         2p
5. Egy buliban egy idegen, de roppant jóképű srác el-
kezd flörtölni veled. Mit teszel?
a. Hidegen elutasítod!                                              0p
b. Felveszed a fonalat, és esetleg megmondod neki a mo-
bilszámodat.                                                             2p
c. Belemész a kalandba: lesz, ami lesz…                3p
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SPORTIRAM
FOCI
FC Barcelona

Az FC Barcelona Spanyolország Katalónia tartományának világhírű labdarúgócsapata. A klub a La Liga kezdetétől
megszakítás nélkül részt vesz a bajnoki küzdelmekben.

A klubot katalán és svájci bankár alapította 1899. november 29-én, bizonyos Hans Gamper, a klubnak színt választó
első elnök irodájában. Az alapítók – pontosan egy futballcsapatnyi ifjú – közül az egyesület majdani második elnöke, Bar-
tomeu Terradas vásárolta meg az első szerelést. Gyakorlatilag ő mentette meg – mintegy kétezer pesetás „injekcióval” –
1902-ben az akkor még szegény klubot, és így lett presidente.

Maga az alapítási ötlet a svájci származású Joan Gamper nevéhez fűződik, aki amellett, hogy a hőskorban maga is fut-
ballozott a Barcelonában, négy különböző periódusban is elnöke volt az egyesületnek. (Ma is az ő nevét őrzi a klub ha-
gyományos nyári tornája.)

Első mérkőzésüket egy angol kivándorlókból álló csapat ellen játszották, ahol az angol csapat 1–0 arányban győzött.
Az első nagy sikerkorszakát az 1920-as években élte meg a klub, akkoriban világklasszisok őrizték a kaput (Zamora,

majd a legendás magyar, Platkó Ferenc), illetve Samitier és Alcántara személyében a kor futballjának kiemelkedő egyéni-
ségei tündököltek a csapatban.

Az egyesülethez, a gránátvörös és kék színekhez való tartozás egyúttal politikai hitvallást jelentett, akkor született a le-
gendás szlogen: a Barcelona több, mint egy klub.

Nem vitatható, hogy az eredmények 1988 óta, Johan Cruyff második barcelonai korszakában jelentkeztek leginkább. A
Cruyff-féle csapatot egyszerűen csak „Dream Team”-ként (Álomcsapat) emlegette a közvélemény. Minden idők egyik leg-
szebben játszó csapata volt ez, melyhez olyan játékosok járultak hozzá, mint: Sztoicskov, Koeman, Michael Laudrup vagy
a kiváló kapus Andoni Zubizarreta. Alig akadt „üres év”, valamit mindig nyert a gárda. 1991 és 1994 között nem adta ki a
kezéből a bajnoki titulust, nyert kétszer Kupagyőztesek Európa Kupáját, 1992-ben a klub legnagyobb sikerét érte el és a
Bajnokcsapatok Európa Kupáját is elhódította.

Rovatszerkesztők: Edy & Nitro

TENISZ
Serena Williams
Serena Jameka Williams, (1981. szeptember 26. - ) világelső amerikai hivatásos teniszezőnő. Születési helye: Michi-

gan, Egyesült Államok.
Tízszeres egyéni Grand Slam győztes (Australian Open - 2003, 2005, 2007, 2009; Ro-

land Garros - 2002; Wimbledon - 2002, 2003; US Open - 1999, 2002, 2008). Egyike azon
kevés teniszezőknek, akiknek sikerült teljesítenie a Grand Slamet karrierje során, azaz
mind a négy nagy tornán diadalmaskodni. Párosban is elérte ugyanezt nővére, Venus ol-
dalán, összesen hét Grand Slam-tornát nyertek együtt, valamint a 2000-es sidney-i olim-
pián és a 2008-as pekingi olimpián is diadalmaskodtak női párosban. A 2002-es Roland
Garrostól a 2003-as Australian Openig négy Grand Slam-tornát nyert zsinórban („Serena
Slam") – a döntőkben mindig nővérét legyőzve –, ezzel ő lett Steffi Graf és Martina Nav-
ratilova után a harmadik teniszező az open érában, aki mind a négy Grand Slam címvé-
dője volt egyszerre. Nővérével egymás elleni mérlegük jelenleg 8-7 Serena javára.

Játékának nincsen igazi gyenge pontja, általában erőteljes szervájával és alapvonalüté-
seivel irányítja a mérkőzéseit. Saját divatcége van, meccsein gyakran hordja saját készí-
tésű, szokatlan ruháit. Jelenleg 9982 pontja van, az első a női egyes világranglistán. Sok
sikert!

Rovatszerkesztő: B. Attila

Aquafitness
Sokak számára még egészen ismeretlen az aquafitness. No, de néz-

zük, mi is ez a sport, honnan is ered.
A vietnámi háborúban lábsérülést szenvedett amerikai katona, Glenn

McWaters, amikor orvosai már lemondtak gyógyulásáról, a vízhez fordult
segítségért. Saját medencéjében, egy általa alkotott különleges mellény-
ben anélkül tudott futóedzéseket tartani, hogy ízületeit megterhelte volna.
A gyógyulás olyan látványos és sikeres volt, hogy hamarosan terjedni
kezdett, és egy új sport született belőle: az aquafitness.

Az aquafitness előnye, hogy korra, nemre való tekintet nélkül bárki mű-
velheti, azok is élvezhetik, akik nem tudnak úszni, regenerál, és formában
tartja az alakot. A víz egyik fontos tulajdonsága, hogy a levegőhöz képest
körülbelül nyolcszázszor nagyobb a sűrűsége. Ennek köszönhető, hogy a
vízben végzett mozgások sokkal hatékonyabbak, mint a szárazföldiek, mi-
közben jóval kíméletesebbek is. A szervezet ilyenkor szinte súlytalan, ezért a gerinc és a vállöv izmaiban létrejött állandó
izomfeszülés jelentősen csökken, így a támasztó izomrendszer a víz hatására teljesen elernyedhet.

Az aquafitness a megfelelő helyen formálja az alakot, erősít, és rendbe szedi az ízületeket, de persze a legfontosabb
mégis az, hogy egy órát az izmok túlerőltetése nélkül mozgunk a vízben.

Rovatszerkesztő: Vica
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TEHCHNIKA
Fejre erősíthető vízágyú Húsvéti locsoláshoz

A hétfő reggeli locsoláshoz nem elég a korán kelés, 4-5 lövet gyorsító és a frap-
páns locsolóvers, a vízontó célszerszám, ami igazán fontos, mint tudjuk. Az októ-
ber 23-án is bevetett vízágyú, tankhoz hasonló elkötése csak keveseknek adatik
meg, de házilag is könnyen összehozhatunk egy pazar teljesítményű, nagynyo-
mású, 25 méter hatótávolságú és ráadásul hordozható locsolószerkezetet, amivel
az utca másik végéből lehet a gyanútlan célszemélyről instant vizespólóversenyt
kezdeményezve lerobbantani a ruhát.

Hozzávalók:
régi bukósisak,
pár méter kerti slag, használt búvárpalackról egy nyo-
másszabályzó szelep, egy bringa fékkar, csavarok, fém-
pántok, fúrók, szerszámok és az egész lelke egy
özönvíz előtti porraloltó, vagyis egy olyan mobil tűzoltó
készülék, amiben még nem "port", hanem vizet hasz-
náltak a tűz eloltásához.

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync, Ruben

Tojás boombox - nem tápos csirkéknek
A koreai Axxen bemutatta egyedi formatervezésű tojás

alakú mp3 lejátszóját / mini hi-fi-jét, mely az i-EGG névre
hallgat és mindezek mellett PC-re csatlakoztatható hang-
falként is megállja a helyét. Igaz, hogy tavalyi megjelenés-
ről van szó, de most a Húsvét közeledtével kezd aktuálissá
válni.

Ha félünk, hogy elgurul vagy csak a sztereó hatást sze-
retnénk jobban érvényesíteni, akkor a tojás “feltörhető" és
a központi egységről lepattintott féltojás hangszórók a tal-
pukra állíthatóak, ahogy az az alábbi fotón is látható.

További meglepetéseket is tartogat a hi-tech rugby labda:
hagyományos 3,5-es jack bemeneten kívül USB-n keresz-
tül és SD kártyáról is tud zenét fogadni. Az USB jöhet a
PC-ből egy kábel formájában, de ha a Balaton parton va-
gyunk, akkor egy pendrive is rácsatlakoztatható, azzal is
elbánik.

Az Axxen másik érdekes, formabontó terméke a koráb-
ban bemutatott PLEIO, mely discman emulációval próbál
kitűnni az mp3 lejátszók tömegéből.

HANGSZÓRÓ

FORMA 1
Az új korszak

Nos, elkezdődött a 2009-es Forma 1-es évad, ami nem kevés
meglepetést szolgált.

Először is meg kell említeni azt, hogy a Honda csapatot meg-
vette Ross Brawn, a Ferrari volt főnöke, és ülést adott Buttonnak
valamint Barichellónak, akik már azt hitték, hogy nem fognak ver-
senyezni többé. Ezen kívül az is fontos, hogy minden verseny idő-
mérő vagy szabadedzés 2-3 órával előrébb lett téve a tavalyihoz
képest. És végül az is megemlítendő, hogy a Bridgestone egész
évre a keményebb és a szuper-lágy keverékű abroncsot szállítja.

Így kezdődött tehát az Ausztrál Nagydíj..., és másképp végződött, mint ahogy számítottuk. Mert 55 éve nem volt olyan,
hogy egy új csapat bemutatkozó évében megnyerje az első nagydíjat, sőt, hogy dupla pole-pozíciót és győzelmet aras-
son. Ez a csapat a BrawnGP, melynek csupán egy támogató cége van. A helyzet a FIA-nak köszönhető, mert megvalósí-
tották azt a tervüket, miszerint minden csapatot egyenlővé tesznek. Ennek köszönhető Button győzelme, a Ferrari pont
nélküli befejezése, Hamilton, illetve Truli elképesztő feltörése a verseny során, és még sorolhatnám. A helyzet azt mu-
tatja, hogy egyhamar nem lesz változás a következő néhány futamon az erőviszonyokat illetően, de biztos, hogy a több
anyagiakkal rendelkező istállók nem fogják annyiban hagyni, és méretes fejlesztésbe fognak.

Minden esetre az igaz, hogy izgalmasabb lett a Forma 1 a slick gumiknak, és az előzést „elősegítő” szárnyaknak kö-
szönhetően, és a KERS-t még nem is említettem. Azért az nem rossz, hogy van a Forma 1-ben egy elektromos nitró vagy
boost, mint az utcai versenyben. Tényleg érdekes, hogy mindez működik, úgy, ahogy a FIA számított rá.

Ezek után nem tudok mást mondani, csak annyit, hogy mindenki tartson ki kedvencénél, mert én is azt teszem, és vár-
juk a Maláj Nagydíjat.

Rovatszerkeztő: norbeVort

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync, Ruben
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AgYKROBATA
50 RON  Bel-ami vásárlási utalványt
nyerhetsz, ha beküldöd legalább az
egyik rejtvény helyes megfejtését. 
Határidő: 2009. 04. 15.
Ne késlekedj,mert lehet, hogy pont te
leszel az áprilisi számunk győztese.
Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2009. 04. 16.
nagyszünet.

SUDOKU

Töltsd ki az üres négyzeteket
számjegyekkel (1-től 9-ig) úgy,
hogy egy-egy sorban, oszlopban
és nagyobb (háromszot hármas)
négyzetben egy szám csak egy-
szer forduljon elő!

KEVERT SZÓKERESŐ
Felsoroljuk az elrejtett szavak, kifejezések összekevert betűit. Alkoss belőlük értelmes szavakat, és keresd meg ezeket

az ábrán! Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva, fentről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban) is kutakod-
hatsz. Némelyik betű több szónak is alkotóeleme. A rejtvény megfejtése a megmaradt betűkből összeállítható szó.

SzEdÁNKUNS, zTKÖES, LASARIVÁ, KIEzéR, ÁKdIŐS, ENPMÓ, NYCAKgÁ, ÁUTNA, NzéRPéME, AEIgRŐ,
zSSNÁ, AJAgAdOL, INEHC, SAdTHASzé, OdENAFN, SAHALÁS, SzOJELRzÓ, ELŐLEgMéH, TIgÓKUS, SzI-
MAzdAL, NdMIEz, gLSzOSA, ggYYPOMéLÁSzSzE, SILEKÁL, EggYASYÁ

Előző rejtvényeink megoldásai: 
A szókeresőnk megoldása: LÉGIHÍD
A márciusi keresztrejtvényünk szerencsés győztese Szabó Bri-
gitta, X. B osztályos tanuló.
Gratulálunk neki !
A SUDOKU megoldása:

HUMORzSÁK
Az erdõben is eljött a rendszerváltás. A kisnyuszi morfondí-
rozik, hogy hogyan nevezze ezentúl a rókát.
– Mondjam azt, hogy róka elvtárs? .... nem, azt már nem
lehet.
– Mondjam azt, hogy róka úr? .... az meg olyan hülyén
hangzik.
– Azt hiszem, hogy egyszerűen lerókázom.

– Hogy hívják a sült nyulat?
– Tepsifüles.

– Hogy hívják a rádioaktív nyulat?
– Paksifüles.

– Hogy hívják a hímnemű nyulat?
– Hapsifüles.

– Hogy hívják angolul a nyuszit?
– New Sea. 

– Hová mész, nyuszika? - kérdi a farkas.

– A veteményesbe, vacsorát szerezni - feleli a nyuszika. 
– Gyere, ülj fel a hátamra, majd én elviszlek! - mondja nyá-
jasan a farkas. 
Útközben nyuszika naivan megkérdezi: 
– És nálatok mi lesz a vacsora ? 
– Nyúlpaprikás - felel a farkas.

A farkas kockázik a nyúllal.
– Nyuszika! Ha 1-est, 2-est, 3-ast, 4-est vagy 5-öst dobsz,
megeszlek!
– És ha 6-ost? – kérdi a nyuszika.
– Akkor újra dobhatsz!

Nyuszi bemegy a henteshez megkérdezi:
– Van malachús?
– Van.
Nyuszi elővesz egy géppisztolyt: 
– Ezt malackáért... 

Rovatszerkesztők: Réka, Adri, Kinga

Rovatszerkesztők: Tibi, DeadslayerX, Márk
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INTRIJÓ

KÖzHÍRRé TéTETIK!

Március 16-án megrendezésre került a ping-pong bajnok-
ság, amit meglehetősen kevés idő alatt le is rendeztek.
Csupán egy este alatt eldőlt, hogy ki a legjobb ping-pong-
ban a bentlakásból. Sajnos nem vettek sokan részt, ezért a
nyeremény sem volt annyira nagy összeg, de szerintem az
első három helyezett biztosan örült annak, amit kapott. Íme
az eredmények:

Beszámoló a módszertani képzésről
2009. március 6 - 8. között került megrendezésre az RMKT (Romániai Magyar Közgazdász Társaság) által szervezett

módszertani képzés a Csiky Gergely Iskolacsoportban. A három napos képzés a korszerű gazdasági oktatásról, a vállal-
kozói kompetencia fejlesztéséről szólt. E három nap alatt Somai József (az RMKT tiszteletbeli elnöke), Páll Gyöngyvér
(programvezető, tanár), Albert Júlia (BBT, Kolozsvár), Csép Sándor (média szakember), dr. Kovács Zoltán (BBT, Kolozs-
vár), Tőkés Elek (A Báthory István Kollégium igazgatója) mellett dr. Bokros Lajos, a Közép-Európai Egyetem professzora
is tartott előadást Lehet-e világgazdasági válság? címmel.

Dr. Bokros Lajos úr szerint nagyon jó ötlet, hogy már középiskolában létezik közgazdasági szakosztály, hisz ezt nem
lehet elég hamar elkezdeni tanulni, emellett ez megkönnyíti az egyetemi felvételit is. A jövő generáció számára üzenete
pedig az lenne, hogy tessék olyan szakmát, munkahelyet választani, melynek termékeire, szolgáltatásaira szükség van,
emellett fontosnak tartja a jó egyetem, főiskola kiválasztását is. Fontos, hogy az ember a maga szakmájában jó legyen,
és szeresse is azt - mondta.

Szakács Tímea, 11. B
Mágikus cégátvétel

2009. március 5-én ünnepi keretek között megtörtént az
F.E. Magic House S.A. átvétele a XI. B osztály diákjai által.

Iskolánkban először 2006-ban vezették be a gyakorlócé-
geknél történő virtuális vállalkozást. Minden XI.-es, illetve
XII.-es gazdasági osztályban működik egy ilyen vállalat,
melyet kétévente szoktak átadni. Így az idén mi is átvettük
a gyakorlócéget a volt XII.-esektől.

A Magic House csempék és padló-
csempék nagybani forgalmazásával
foglalkozó vállalat, mely keretén belül
25 részvényes fejti ki munkáját, azaz
az osztály diákjai. A cég létrehozásá-
ban egy létező aradi anyacég volt se-
gítségünkre: a Roland Plus.

A tevékenységek lényege, hogy az
elméletben tanultakat gyakorlatban is
tudjuk alkalmazni. Mindenki tudja, me-
lyek egy vállalat beindításához szükséges lépések, vagy
miként kellene benne tevékenykedni. Így az alkalmazásra
nincs is jobb megoldás, mint ez.

A Magic House-nál való tevékenységek lebonyolítását
Adjudeanu Gabriella szaktanár vezetésével végezzük, aki
nagy munkát vállalt fel, s ezáltal szeretnénk megköszönni
neki türelmét és fáradalmait. A vállalaton belül szakosztály-
oknak megfelelően tevékenykedünk, ezek pedig a követke-
zők: marketing, könyvelőség, eladás-beszerzés, humán
erőforrás, illetve a titkárság.

Színház: Mennyország

A Kamaraszínház tavaszi évadjának első műsora volt
megrendezve március 13-án 17 órától, ahol a csikysek
nagy számban voltak jelen. A előadás címe: Pedig én jó
anya voltam. Újabb nagyszerű műsorra számíthatunk már-
cius 26-án este 19 órától a Kamaraszínház előadásában, a
következő címmel: Virágot Algernonnak.

Csikysek, gyertek el! Szeretettel várunk mindenkit.

2009. március 10-én került sor a temesvári Csiky Gergely
Állami Színház Mennyország című darabjának aradi bemu-
tatójára. A darab érdekessége a kettős nézőpont. A nézők
először a „mennyország” történetének csak egyik felét is-
merhették meg, majd az első felvonás végén új megvilágí-
tásba került a produkció, mikor is a közönség rájött, hogy
egy reality-show szemtanúi. A második felvonás során
megismerhette mindenki a teljes történetet, és megtudhat-
tuk, hogy ki volt az a két szerencsés, aki beköltözhetett a
luxusvillába. Az előadás legfőbb érdekessége ez a kettős
megismerés volt, illetve a darab mondanivalója, mely a
szomorú valóságot ábrázolta.

I. Bitai Norbert (11. C)
II. Bodó Kinga (11. B)
III. Bölöni László (9. A)

Nagyon szoros küzdelem volt, de legalább a résztvevők
megmutathatták tudásukat.

Rovatszerkesztők: Anikó, Misi, Evelin

Szakács Tímea, a marketing szakosztály vezetője a kö-
vetkezőképpen nyilazkozott: „Célunk egy olyan külalak, ka-
talógus kialakítása, mely kedveltté teszi a céget a
fogyasztók számára. Nagyon jól éreztem magam, mert
csoportmunkában dolgoztunk, ami az osztály közöségét is
összekovácsolja.”

Higyed Emese könyvelő manage-
rünk a következőket fűzte hozzá az
eseményhez: „Én már X. osztály-
ban nagyon beleéltem magam,
habár még akkor nem volt a miénk
a cég. XI.-től már nagyon lelkesen
vettem részt mindenben. Nagyon
örültem, hogy virtuális szinten,
valós élményekkel kipróbálhattuk
magunkat. A reális életben nagy
hasznát fogják venni ennek főleg

azok, akik ezt a pályát választják.”
Az osztálynak gratulált úgy az igazgató, illetve aligaz-

gató, mint az osztályfőnök és a szaktanárok. Az ünnepség
tehát mindenki tetszését elnyerte, ahol szót kapott többek
között Bódi Rita vezérigazgató, Bodó Kinga aligazgató és a
szakosztályvezetők (Hegyi Hajnalka, Higyed Emese, Lő-
rincz Brigitta, Nagy Melita és Szakács Tímea).

Az elkövetkezendőkben izgatottan várjuk a különböző ki-
hívásokat, melyekre lelkes és hatékony munkával fogunk
válaszolni.

Hegyi Hajnalka, XI. B

Kamaraszínház



Csiky-Csuky, 2009. április 11. oldal

MÁKSzEMTŐL MÁKVIRÁgIg

Koncerten is jártunk
Március 18-án került megrendezésre egy különleges kon-

cert, amelyre a csikys diákokat hívták meg. Ez a rendkívüli
esemény 12 órától kezdődött el a Filharmónia nagytermében,
ahol egybegyűlt a diáksereg. A következő operarészleteket
hallgathattuk meg:

1. G. Verdi: Nabucco (részlet)
2. G. Verdi: Trubadúr részlet
3. Bizet: Carmen
4. B. Smetana: Eladó menyasszony
5. Donizetti Lammermoori: Lucia

Csikysek Svájcban
Márciusban két hetet tölthettünk Svájcban. Körülbelül 40
diák indult Aradról, a Csikyből 16-an. Ez egy nemzeti tábor
volt, ahol velünk egykorú fiatalokkal találkozhattunk – szer-
bekkel és svájciakkal –, szervezett program alatt kétszer.
Minden nap kurzuson vettünk részt,
hat órán keresztül együtt voltunk az
aradi diákokkal (a Moise Nicoară, az
ortodox teológia és a Curcubeu szer-
vezettől jövő gyerekekkel). Ismerke-
dési játékokat játszottunk, s
mindegyik játék által jobban megis-
mertük egymást és magunkat is.
Amikor a szerbekkel és svájciakkal
együtt lehettünk, kulturális bemuta-
tókkal készültek előbb a szerbek, következő alkalommal
pedig mi. Ezután három nagy csoportra osztottak, mert
nem fértünk volna be egy terembe. Egy csoportban kb. 35-
en lehettünk. Itt kisebb csoportokat alkottunk, mindegyik
csoportban kellett lennie egy romániainak, egy szerbnek és
egy svájcinak. Egymással kellett kommunikálni, minél töb-

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta és Széplakí

Az áprilisi lapszámunkban azokkal az osztályokkal készítettünk interjút, akik vagy készülnek a líceumba, vagy éppen át-
léptek a “láthatatlan küszöbön”. Ebből a leírásból mindenki kitalálhatta, hogy a VIII., illetve IX. osztályosokról van szó.
Nagy kérdés, hogy ki merre megy tovább az általános iskola után, illetve milyen érzés licisnek lenni. Íme néhány válasz!

VIII. A
Murvai dávid: „Közgazdasági osztályba készülök, de
egyelőre nincsenek terveim a jövőre nézve. Biztosan hiá-
nyozni fognak az osztálytársaim, de nyitott vagyok új barát-
ságok kialakítására. Április 1-re még nem terveztünk ki
semmit, de biztosan meg fogjuk viccelni egymást és taná-
rainkat is!”
Szűcs Karina: „Matek-informatika osztályban szeretnék to-
vábbtanulni. A jövőbeli magyar- és matektanáromtól tartok.
A barátnőimtől nehéz lesz az elválás, de egyikükkel a líce-
umban is osztálytársak maradunk. A többiekkel tartani
fogom a kapcsolatot.”

bet megtudni a másikról. Aki nem tudott angolul, az kézzel-
lábbal mutogatott. Jók voltak ezek az együttlétek. Hétvé-
genként utazgattunk, voltunk Lüzernben, ahol
meglátogattuk a múzeumot is. Gyönyörű volt. Mentünk Zü-

richbe is, St.Gallenbe, állatkertbe,
csokigyárba, sajtgyárba, Bernbe,
ahol egy medve várt minket egy
veremben, a város egy részén.
Minden városnak megvolt a külön-
legessége. Sok élményben volt ré-
szünk, többek között rádióműsort is
vezettünk, (www.powerup.ch) ami
nagyon érdekes volt. 12 csapat
volt, s mindegyik csapat választott

egy témát. Az én csapatom Románia és Svájc szokásait
mutatta be. A kínaiakkal is összebarátkoztunk a városnézé-
sek során. E két hét arra volt jó, hogy gyakoroljuk az inter-
kulturális kommunikációt, és megtanultuk, hogy ne tegyünk
különbséget a különböző nemzetiségű emberek közt.

Harcsa Henrietta, X. B

VIII. B
Almási Noémi: „Filológiára készülök, és, hogy őszinte le-
gyek, Lehoczky tanár úrtól tartok. A régi osztályomtól
nehéz lesz a megválás, főleg a barátaimtól és a szerető
osztályfőnökünktől, Spier Tündétől. Április 1-re nem terve-
zünk semmit, de biztosan kialakul. Ami a jövőt illeti, rendőr
szeretnék lenni. A Csiky-Csuky olvasóinak üzenem, hogy
olvassák és vegyék továbbra is, mert nagyon érdekes!”
gál Előd: „A licis évek nehezebbek lesznek, mint az elő-
zőek. Még nem döntöttem el, milyen osztályba megyek, de
valószínű, hogy a kémia-biológiát vagy a közgazdaságot
választom. Az osztálytársaim hiányozni fognak egy kicsit.”



Csiky-Csuky, 2009. április 12. oldal

Szerkesztők: a XI. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők: Bele Mihály, Kovács Márk, Ma-
tanie Ruben, Zsóri Zoltán
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Farmec, BEL-AMI, Tulipán, a
Csiky Gergely Iskolacsoport Szülői Bizott-
sága, Doba István tanár úr, Wieser Tibor
Alap
Nyomtatás: Trinom nyomda

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Vica és Réka

HÚSVéTI NYUSzIK Merre töltöd a Húsvétot?

IX. A
Lelik Enikő: „A IX. osztály elején még visszasírtam az V-VIII. osz-
tályt, de most már megváltozott a nézőpontom, ugyanis megsze-
rettem az új osztályom, és beilleszkedtem. A régi tanáraim közül a
legjobban a matematika-, román- és a hittantanárom hiányzik,
mert őket nagyon szerettem. A Csiky-Csuky olvasóinak pedig azt
üzenem, hogy vegyék továbbra is!”
Nagy Attila: „A licis évek szuperek, a mostani osztályomat sokkal
jobban kedvelem, mint a régit. A volt haverok nem igazán hiá-
nyoznak. A Húsvétot otthon töltöm, s locsolkodni járok.”

IX. B
gherghelaş Csaba: „Egyelőre visszasírom az V-VIII. osztályt, bár
már beilleszkedtem az iskolába. Az osztálytársaim nagyon rendesek
és aranyosak, de még nem vagyunk annyira összeszokva. A jövő évi
farsangra már vannak ötleteim: lehetne egy extrém tánc manökenek
mellett. Nekem nagyon tetszene! A Húsvétot családi körben töltöm,
de azért locsolkodni is fogok menni hétfőn.”
Bartucz Anita: „Nekem a líceum nagyon tetszik, de mivel több
anyag van tanulni, számomra egy kicsit nehezebbnek tűnik. A volt
osztálytársaim nagyon hiányoznak. A jövőről még nem gondolkod-
tam, még nincsenek terveim.”

IX. C
gál Brigitta: „Már beilleszkedtem a 9. osztályba, és nagyon tetszik a lici.
Az első félévben a németóra tetszett a legjobban, mert nagyon könnyű volt.
Az osztályommal az az egyetlen problémám, hogy néhányan kiközösítenek
egyeseket, és csoportok alakulnak ki. Azon kívül jó fejek.”
László Eszter: „Azt hittem, hogy nehéz lesz, de mivel könnyen sikerült beil-
leszkednem és megismernem az osztálytársaimat, minden egyre könnyebb
lett. Ebben az évben legjobban a Gólyabál és az új barátaimmal való meg-
ismerkedés tetszett.”

IX. d
Koválik Márk: „Már beilleszkedtem az új osztályomba, és nagyon
jól érzem magam a líceumban. Már összeszoktunk, mert nagyon
jó fejek az osztálytársaim.”
Fassel Ingrid-Imola: „A líceum szerintem egy kicsit nehéz. A volt
osztálytársaim hiányoznak, de az új barátaimat nagyon kedvelem.
A szokásokhoz híven a Húsvétot én is a családommal fogom töl-
teni.”

Varga Evelin: A Húsvétot otthon a csa-
ládom mellett töltöm. 
Szabó Brigitta: A Húsvétot valószínű-
leg családi körben töltöm.

Varga Evelin Szabó Brigitta

Rovatszerkesztők: Józsi, Édi, Anikó,
Roli, Timi, Brigi


