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Anyák napja

Az anyák megünneplésének
története az ókori Görögor-
szágba nyúlik vissza. Akkori-
ban tavaszi ünnepségeket
tartottak Rheának, az iste-
nek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tisz-
teletére. A történelem
során később is voltak
olyan ünnepek, amikor
az anyákat is köszön-

tötték.
No, de ez rég volt. Mit is jelent ma

számunkra az anyák napja? Erről és az anyák nap-
jához kapcsolódó élményeikről kérdeztük a csikys diákokat. „A leg-

kedvesebb anyák napi emlékem, picit ciki, de az oviból van, mikor mindenki
betanult egy-egy külön verset, és elmondtuk anyukáinknak. Emlékszem,
egy kicsit belesültem, de azért anyu nagyon örült, no meg a virágnak :-D”;
„Számomra az anyák napja egész különleges, mert hát ilyenkor mindig igyekszem jó vi-
szonyban lenni anyummal, mert amúgy elég sokat balhézik velem, de idáig mindig sikerült
mosolyt csalnom az arcára.”; „Mikor oviban voltam, nagy buzgósággal készítettem édes-
anyámnak – saját kezűleg! – egy kis ajándékot: kis hajtogatott virágot, de
annyira izgultam, hogy tetszeni fog-e neki, s mikor láttam rajta, hogy igenis
örül az ajándéknak, szinte ugráltam volna örömömben.”;„Ezen az ünnepen
fontosnak tartom felköszönteni anyámat és megköszönni, hogy vállalt,
megköszönni, hogy felnevelt, és hogy törődött velem.”; „Anyák napjára én
általában egy csokor virágot meg valami saját készítésű ajándékot adok
anyumnak.”

Érdekes, hogy az ovi sokszor előfordult anyák napjával kapcsolatban.
Végül is ott tudtuk meg, hogy mi is anyák napja. Javaslom, hogy tartsuk meg
ovis jó szokásainkat, mert szép dolog az anyák napja, és minél nagyobb a
gyerek, annál jobban esik az édesanyának, hogy nem feledkezett meg róla,
és még mindig szerves része gyermeke életének! 

Széplaky

Isten éltesse

az édesapákat

is!
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Így műVéSzKedTeK TI!
KaCsaCsiga: Végzetes verem...

Hónapok óta figyelem,
Érzem, ő a megtestesült szerelem!
Csak néha, hetente egyszer-kétszer
jelenik meg, fekete komorság messze
utána, s egy tonna hagymától sem sírhatna jobban.
Szemem átszellemült fénnyel lobban,
Midőn egy arkangyal komolyságával
Örök helyet készít keze munkájával...
Biztos aranyverem a szíve, melyben
egyre csak halmozódnak különféle kincsek.
S tudom, mikor összetalálkozunk, álmodozó
szememet megcsodálva, arcomat forró
kezével végigsimítva mondja: „De kár érte.”
De hogy legyek övé? Én meghalnék érte...
Ő a legerősebb ember, akit ő átad,
az többet fel nem állhat!
Mindig a legjobb helyre rak,
meglátod, később Isten és serege fogad!
Hát ilyen jószívű az én emberem...
Még nem láttuk egymást, nem merem
megtenni, hisz az első találka végzetes fátum,
Ő a halálos komolyság, a sírásó barátom.

Horváth Szilvia 6. A osztály

Takács Andrea 1.osztály

Rudolf Ábrahám 5. osztály

Fotóverseny

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen

rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld 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

-Ébredő természet

1. hely: Kürti Bernadett (11. A)

2. hely: Kiss Kriszta (11. A) 3. hely: Kajtor Brigitta (11. A )
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CC ≈ CReATIVe CLUB

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

green skies

All I ever wanted…
All I ever wanted was
To look into those eyes
That would heal me.
Apart from this world,
Full of dirt, full of lies
I wanted the one
Who can see.

Desperately searching on empty streets
Wondering why everyone is asleep…
Loneliness covered the pavement, the trees
Loneliness tearing up every heartbeat…
Frightened to death. Day by day alone
I thought I might never find my home…!

One day I stopped searching.
You were looking at me.
And in your eyes
I found eternity.

by: Hannelore Habel (11. C)

Lost and found
On the 23rd of April 3 pupils of our school( Habel Han-

nelore, Boros Zoltán and Kajtor Brigitta) went to Temesvár
to take up the challenge of a creative contest. They were
determined to win!

We chose the name „Lost and found” because we went
for a walk in the town but the teachers thought we got lost.
After the presentation we had to complet an easy test. The
third exercise was more challenging: we had to advertise
the toilet paper and we were very successful. For this we
wrote a funny poem:

„In times of desperate need
An advice you shoul heed:
Always keep me by your side
For I shall never hide!
Gentle of touch with a pleasant smell
I can sense that you know me well.
You can use me in any wheather
’Cuz I am your pink toilet paper!”

No need to say how much we had laughed! The next ex-
ercise was to read a given sentence as fast as possible.
Hanni did it well. But everybody was cheerful and excited
for the last trial. We got 3 pictures and had to make up a di-
alog about them. The team was very creative: we invented
a story about a couple who is visited by a young woman.
The husband and the woman are in dilemma because they
knew each other: they were lovers. At the end the husband
would be even more surprised as he finds out that the
young woman is his wife’s sister... :D

Well that would conclude the contest and after that we
came home with the second place in our pocket<:-p.
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TAnÁR ÚR/TAnÁRnŐ KéRem!

ARAnyKÖPéSeK

Kérünk egy rövid bemutatkozást!
Matekovits Mária vagyok. A Ko-
vászna megyei Szentiványfalván
születtem. Tanulmányaimat szülőfa-
lumban, Brassóban és Bukarestben
végeztem. Biológia tanár lettem.
Boldog gyermekkorom volt. A falusi
élet szépségét, gondolkodás- és
életmódját, a székely nép sajátossá-
gait a családban, a játszótereken, a
néptáncegyüttesben, a vonós együt-
tesben tanultam meg, szívtam ma-
gamba. 13 éves koromtól 26 éves
koromig leigazolt asztaliteniszező voltam, többszörös ifjú-
sági bajnok és európai 3. a csapatban. Óriási töltetet és
többletet jelentett az életemben a sport. Boldogságom iker-
testvérem, Hajnalka nélkül nem lett volna teljes.

miért a tanári hivatást választotta?
Mert kivételes módon szerettem a gyermekeket, az ember-
eket és a természetet. Pályám az életem legkomolyabb
életiskolája volt. Mindig partnert kerestem és találtam diá-
kokban, kollégákban, szülőkben és természetesen csalá-
domban is. Mindig nyitott voltam a változásra,
változtatásra.

mit jelent Ön számára a tanári hivatás?
Ha röviden kellene jellemeznem, azt mondanám, hogy a
közösség szolgálata, világszemlélet, a gondolkodásmód
megváltoztatása, amely egyben életfilozófiám is. Erre Weö-
res Sándor szavait idézem: „Vigyázz, hogy világosat gon-
dolsz-e vagy sötétet, Mert amit gondoltál 
megteremtetted.”

mit tart sikeresnek az életében?
Egyéni, közösségi és szakmai sikerek boldog tulajdonosa
lehettem tanári, osztályfőnöki, munkatársi, civilszervezeti
és igazgatói munkám során, hisz a befektetett energia
többszörösen megtérült. Ha visszaköszönnek, rám moso-
lyognak egykori tanítványaim, már mostani szülők, akkor
az emlékezés tükörcserepeiből egy kerek életút áll össze.

mit tart a legfontosabb erénynek?
Az optimizmust, a komoly munka nyomán érzett elégtételt,
pontosságot, az adott szó hitelét, az Istenbe vetett hitet, az
emberbaráti szeretetet sok más érték mellett.

Sikeresnek tartja-e magát?
Igen. De a siker érdekében tenni is kellett: a szellemi be-
fektetéstől a kreativitás és a fantázia gyümölcsöztetéséig.
De nem elhanyagolható a szerencse és a sorsszerűség
sem.

Volt-e, van-e hobbija?
A komolyzene, a közösségépítés játékos formái, a kirándu-
lások és a főzés.

mit tart az ember és emberiség ellenségének?
A hűtlen barátot, partnert, a pénz és hatalom utáni hajszát
és a háborút.

mit üzenne a következő nemzedéknek?
Hogy mindenki bízzon saját erejében, képességében, Áp-
rily Lajost idézve „Fény vagy te is! Melegíts és égess! Hin-
ned kell, hogy a világ te veled is ékes.”

Vannak-e tervei, álmai?
Természetesen vannak egyéni, családi, közösségi szinten
egyaránt. Az egészség, a hit és a szeretet révén álmodom
az életet, élem az álmokat.

Köszönjük az interjút Matekovits Mária tanárnőnek!

Rovatszerkesztők: Brigi, Evelin, Kinga

Tanároktól

– Hogy szakadna rád a kuka!
– Ne nézd már annyit az órádat, mert kidobom az ablakon!
De a karodról nem veszem le!
– Ha a lustaságtól nőni lehetne, ti már ülve nyalnátok a
napot!
– A kód egy számsorozat, ami hat betűből áll.
– Amióta ZUZU-t iszol, azóta tudod a leckéket.
– Van három édestestvér, akinek egy az anyja.

diákoktól

– Hiányoztál egy hiányzásról.
– Olyan ritkán halljuk szegény hangját, akkor is álmában
beszél.
– Van egy haverom, aki egyetemistára jár.
– Milyen napra esik Nagypéntek? Csütörtökre!
– A fiatalok letértek feküdni.
– A fiú elkezdett aludni, de mégsem tudott aludni.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

♥ Juhász Béla tanár úrnak boldog születésnapot és minden jót kíván a XI. A osztály!
♥ Boldog szülinapot édes kis Majmocám!
♥ Boldog születésnapot kíván Bortos Izának barátnője, Anita, volt szobatársai és a X. B osztály.
♥ Boldog születésnapot kíván György Anikónak, Torma Evelinnek és Jamboc Eduárdnak, valamint névnapja alkalmából
Bran Tímeának a XI. A.
♥ Dettinek a XII. D osztályba kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván boldog szülinapot a két Zoli a XI. A-ból.
♥ Kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván Veres Irénkének boldog szülinapot a „forever”.
♥ Farkas Timinek és Fazekas Timinek boldog névnapot kívánnak osztálytársaik és osztályfőnökük, Rogoz Marianna.
♥ Boldog névnapot kíván Crişan Timinek, Farkas Timinek, Kovács Timinek és Fazakas Timinek Erika a XII. B-ből.
♥ Boldog szülinapot kíván Bíró Anitának, valamint boldog névnapot kíván Crişan Timinek és Kovács Timinek a XII. C osz-
tály.
♥ Édinek boldog szülinapot kíván Sipos Gabi a XII. D-ből.
♥ Boldog szülinapot kívánnak Gál Zoltánnak osztálytársai és Sipos Naomi.
♥ Anikónak sok boldog szülinapot kívánnak szobatársai, a hatos szoba.
♥ Boldog névnapot kíván a XI. B az Andreáknak, Noémiknek és Timiknek.
♥ Boldog szülinapot kíván Zámbói Bertalannak, illetve kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel Lehoczky Attila
tanár úrnak, valamint Birkás Dávidnak a XI. C.

Rovatszerkesztők: Adrienn, Timi, Kinga, Roli, Betti, Imi

KÍVÁnSÁgKoSÁR



azt, hogy párodon akarj uralkodni! Találd meg a kellő
egyensúlyt szerelmi téren! A párkereső Mérleg is beleeshet
abba a hibába, hogy megtetszik valaki, s azonnal meg
akarja szerezni magának. Légy türelmes, felesleges és túl-
zott agresszióval csak elriasztod magadtól az illetőt.
Egészség, lelkiség: Kellemes, könnyed, színes, egyben
igen mozgalmas hetekre számíthatsz. Pihenj, szórakozz
sokat, még akkor is, ha úgy érzed, dolgozni kellene! Szük-
séged van egy kis lazításra!
Skorpió: okt. 23. - nov. 22.
Szerelem: Változatos időszak vár rád, egyszer
fenn, máskor lenn. Lesznek jó és rossz napjaid
egyaránt, viták is adódhatnak nagyobb szám-
ban, mint máskor. Legyen sok türelmed, a konfliktusokba
ne bonyolódj bele! A párkereső Skorpiók sok ismeretséget
köthetnek, de a tartós kapcsolatok megalapozásának ez a
hónap nem kedvez.
Egészség, lelkiség: Egészségileg problémákkal kerülhetsz
szembe, különösen sok fejfájás, illetve gyakori emésztési
problémák nehezíthetik mindennapjaidat.
nyilas: nov. 21. - dec. 21.
Szerelem: Jól érzed magad meglévő párkap-
csolatodban, de akkor sincs okod a panaszra,
ha éppen még egyedül vagy. Most sok új udvarlód akad-
hat! Ne utasíts vissza senkit, magad is meglepődhetsz
azon, hogy épp valaki olyan rabolhatja el a szíved, aki
alapjában nem a zsánered… A párkapcsolatban élők ese-
tében pedig hirtelen betoppanhat egy szerelmi háromszög
harmadik tagja…
Egészség, lelkiség: Jól telik ez a hónap, bár lesznek pilla-
natok, amikor nem tudod, mihez is kellene kezdened. Ne
hagyd, hogy a bizonytalanság eluralkodjon rajtad!
Bak: dec. 21. - jan. 20.
Szerelem: A meglévő kapcsolatok tovább mé-
lyülhetnek, a kötelék szorosabbá válhat. A pár-
keresők is sikerrel járhatnak, különösen nagy
erre az esély május második felében.
Egészség, lelkiség: A mindennapi hullámvasútérzés kizök-
kenthet nyugalmadból, de ez a kellemetlen hatás a hónap
közepére teljesen megszűnik.
Vízöntő: jan. 21. - feb. 19.
Szerelem: Az érzelmek terén különösen jól ala-
kulhatnak dolgaid, szinte minden úgy lesz,
ahogy a hónap elején eltervezed. Ha netán vannak megol-
dásra váró problémáid párkapcsolati téren, akkor most
minden rendezhető, hisz kommunikációs készséged jobb
lesz a szokottnál. Aki még vadászik az igazira, most bárki-
nek elcsavarhatja a fejét.
Egészség, lelkiség: Használd ki május havát, kezdj fogyó-
kúrába, tölts több időt a friss levegőn, jót fog neked tenni!
Halak: feb. 20. - márc. 20.
Szerelem: Szerelmeddel kisebb konfliktusok
alakulhatnak ki, s még a legapróbbakat is nehe-
zen fogod viselni. Ha még magányos vagy,
akkor a májusi hónap egyáltalán nem kedvez új kapcsolat
alapjainak letételéhez, de ismerkedéshez, lehetőségeid fel-
méréséhez igen.
Egészség, lelkiség: A konfliktusok lelkileg megviselnek, ez
akár apróbb fizikai megtestesülésekben is jelentkezhet.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)

Kos: márc. 21. - ápr. 20.
Szerelem: Az érzelmek terén komoly mozgások
mutatkoznak, változások jöhetnek, nem is kicsik,
hanem egyenesen nagyok! Új hódolóid akadhat-
nak, bizony akár több is, csak tudj közülük meg-
felelően választani. A párban élőkkel is megeshet, hogy
betoppan egy harmadik…
Egészség, lelkiség: Fogékonnyá válsz a szép és kellemes
dolgokra! Egészséged biztos, hogy nem inog meg ebben
az időszakban.
Bika: ápr. 21.   máj. 20.
Szerelem: A május sok változatosságot hoz élet-
edbe, lánykérés, összeköltözés, fellángolások jö-
hetnek. A párkeresőknek ez a legkedvezőbb hónapjuk arra,
hogy végre kitöröljék életükből a magány fogalmát.
Egészség, lelkiség: Jól érzed magad a bőrödben, és ezt
környezeted is észreveszi. Néhány kilótól is megszabadul-
hatsz most.
Ikrek: máj. 21.   jún. 21.
Szerelem: Egy új, váratlan szerelem jelenhet
meg életedben, esetleg a meglévő fellángolhat,
elmélyülhet, még szorosabbá válhat. A magányosoknak
olyan élményben lehet részük, amelyre mindig is vágytak.
Egészség, lelkiség: Jól mennek a dolgaid, és fogéko-
nyabbá válsz a külvilág reakcióira.
Rák: jún. 22.   júl. 22.
Szerelem: Az elmúlt két hónap nyugtalansága,
útkeresése végleg megszűnik. A hónap második
felére már újra kiegyensúlyozottá válsz, sőt alkalmassá
arra is, hogy új szerelmi kapcsolatot építs! Ha problémáid
vannak szerelmeddel, akkor a május kiválóan alkalmas
arra, hogy megbeszéld ezeket, és megoldást keress a ba-
jokra.
Egészség, lelkiség: Fontos, hogy beismerd hibáidat, mert
ez most sokat segíthet a továbblépésben és gondjaid meg-
oldásában.
oroszlán: júl. 23.   aug. 23.
Szerelem: Oroszlán magabiztosságoddal ellen-
tétben májusban sokszor nem fogod találni a he-
lyed, nem tudod, mit kellene tenned. Sőt azt
sem, tegyél-e valamit, vagy hagyd, hogy a dolgok a maguk
útját járják. Pedig ha problémáid vannak párkapcsolati
téren, akkor már a hónap elején sort kellene keríteni ezek
megoldására. A párkeresőknek inkább a hónap utolsó har-
mada kedvez flörtökhöz, randik szervezéséhez.
Egészség, lelkiség: Május közepétől napról napra nyitot-
tabbá válsz minden újdonságra, jobban odafigyelsz környe-
zetedre, s könnyebben megérted és átérzed mások
problémáit.
Szűz: aug. 24. - szept. 23.
Szerelem: A rég áhított igazán nagy fordulat
most végre megérkezhet egy valódi szerelem
formájában minden magányos Szűz életében. Ha már van
párkapcsolatod, nagy döntések meghozatalára alkalmas
időszak a következő néhány hét. Ha összeköltözés, házas-
ság előtt álltok, nem is találhatnátok kedvezőbb időszakot
ezen dolgok alapjainak letételéhez.
Egészség, lelkiség: A hónap első két hete nem éppen úgy
alakulhat számodra, ahogyan előre eltervezted, de ne ag-
gódj, hisz rátalálsz a megfelelő útra.
mérleg: szept. 24. - okt. 23.
Szerelem: Meglepően mély és intenzív érzések-
kel leszel tele, de ez semmiképpen se idézze elő
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CSILLAgoK, CSILLAgoK!

Rovatszerkesztők: Evelin, Kinga, Réka, Betti
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CSAK CSAjoK

eRedmény
60 pont felett: A többi ember némi óvatossággal közelít hozzád.
Kicsit hiúnak és én-központúnak tűnsz mások szemében, olyan-
nak, aki domináns szerepre törekszik. Sokan csodálnak is ezért,
szeretnének hasonlítani rád, de nem mindig bíznak benned.
51 és 60 pont között: Izgalmas, sokoldalú, meglehetősen impul-
zív ember benyomását kelted másokban. Jó vezetőnek tűnsz,
mert gyorsan hozol döntéseket, ha nem is mindig a legmegfele-
lőbbeket. Merész vagy és kalandkereső. Azok kedvelnek, akik
szeretik az izgalmakat és a mozgalmasságot.
41 és 50 pont között: A legtöbben friss, élénk, barátságos és
szórakoztató embernek tartanak, aki ugyanakkor megbízható is,
mert két lábbal a földön jár. Könnyen kerülsz a társaság közép-
pontjába, de jó érzékkel ügyelsz arra, hogy túlságosan azért ne
dominálj. Empatikus, együttérző barátnak tartanak, olyannak, aki
mindig fel tudja vidítani az embert.
31és 40 pont között: Érzékeny, figyelmes, óvatos és praktikus

ember benyomását kelted a többiekben. Okosnak, tehetséges-
nek, de visszahúzódónak látnak. Úgy érzik, nem könnyen és
gyorsan barátkozol, de a meglévő barátaidhoz nagyon hűséges
vagy, és tőlük is ezt várod. Nem könnyen szakítasz valakivel, de,
ha megbántanak, vagy a bizalmad megrendült, azt nem könnyű
helyrehozni.
21 és 30 pont között: A többi ember alapos, bár egy kissé talán
túl sokat aggodalmaskodó és pepecselő személyiségnek tart.
Tudják, hogy nagyon gondos és óvatos vagy, de sok ember szá-
mára egy kicsit lassú is. Inkább olyannak ismernek, aki először
minden eshetőséget végiggondol, azután inkább mégsem megy
bele a dologba.
21 pont alatt: A többi ember félénknek, tartózkodónak és egy
kissé határozatlannak talál. Olyannak, aki nem szeret döntést
hozni, jól esik neki, ha gondoskodnak róla, és nem szívesen folyik
bele a társasági életbe. Szorongónak látnak, aki még a legapróbb
dolgokon is képes idegeskedni. A legtöbb embernek nem kelted
fel az érdeklődését.

PonTozÁS:
1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
2. (a) 6 (b) 4  (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4(b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6  (b) 4 (c) 3  (d) 5 (e) 2
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

Más szemüveget vegyenek a kockafejűek és a mást az ovális arcúak, írják a divatlapok. Szerintünk ugyan egy hatal-
mas fekete szemüveg mögött szinte mindegy, milyen arc lapul, a tudatosabbaknak összeírtuk, hogy milyen arcformához
milyen keret illik.

Szögletes arcú-
aknak, lásd Paris

Hilton, a kerek
vagy ovális keretek
állnak jól, viszont
tilos a szögletes
napszemüveg.
Paris Hilton tény-
leg az egyetlen, akin jól állnak ezek az
óriási szitakötő fazonok. Utánozzuk őt
bátran, ha mi is kockára hasonlító arc-
cal születtünk!

A Kate Bosworth-ar-
cúak (azaz a kerekfe-
jűek) esetében
viszont kifejezetten
előnyös lehet egy
szögletes napszem-
üveg, ami megtöri az
arc túlzott kerekségét.
Ha szeretjük a retrót, akkor egyene-
sen nyert ügyünk van. Tuti, hogy a tur-
kálókban találunk ehhez hasonlót.
Csak nagyon határozott ízléssel meg-
áldottaknak áll jól, mert tudni kell vi-
selni.

Ha hosszúkás az ar-
cunk, jó választás a
hatalmas szemüveg,
mint itt Sarah Jessica
Parkeren. Ezek
ugyanis megtörik az
arcot középen, és így
mindjárt nem tűnik
olyan hosszúnak a fejünk. Ovális és
kerek keretekkel játszva viszont azt a
látszatot kelthetjük, hogy az arcunk
valójában sokkal kerekebb. De kerül-
jük a felül egyenes fazonokat, ettől
csak még inkább lófejünk lesz.

milyen archoz, milyen napszemüveg?

Teszt: milyen barát vagy?
Alábbi tesztünk kitöltésével megtud-

hatod, hogy mi jellemzi a társas kap-
csolataidat, milyennek látnak téged
mások. Te melyik csoportba tartozol?
Vajon mások is ilyennek látnak téged?
1. melyik a kedvenc napszakod?
(a) a délelőtt
(b) a délután és az este
(c) az éjszaka
2. Hogyan sétálsz az utcán?
(a) gyorsan, nagy lépésekkel
(b) gyorsan, kicsi, szapora léptekkel
(c) nem túl gyorsan, felemelt fejjel,
hogy közben lássam a világot
(d) nem túl gyorsan, közben a lábam
elé nézek
(e) lassan
3. Hogyan beszélgetsz?
(a) karjaidat magad előtt összefonva
(b) leeresztett karral
(c) egyik vagy mindkét kezed a csípő-
dön
(d) a partneredet lökdösve, böködve
(e) füledet, hajadat pödörgetve
4. Hogyan ülsz, amikor pihensz?
(a) behajlított, szorosan összezárt tér-
dekkel

(b) keresztbetett lábbal
(c) magad előtt kinyújtott lábakkal
(d) magad alá húzott lábaidon térdelsz
5. Hogyan reagálsz, ha valami iga-
zán vicceset hallasz?
(a) hatalmas, hangos nevetéssel
(b) nem túl hangos nevetéssel
(c) kuncogással
(d) halványan elmosolyodsz
6. mit teszel, amikor megérkezel
egy buliba?
(a) Igyekszel minél látványosabban
megérkezni, hogy mindenki észreve-
gyen.
(b) Keresel valakit, akit ismersz.
(c) Igyekszel feltűnés nélkül érkezni és
észrevétlen maradni.
7. éppen tanulsz, nagyon koncent-
rálsz valamire, amikor félbeszakíta-
nak. Hogyan reagálsz?
(a) Semmi baj. Legalább pihensz egy
kicsit.
(b) Felcsattansz, hogy nem hagynak
békén.
(c) Hol az egyik, hol a másik.
8. melyik a kedvenc színed?
(a) piros vagy narancssárga
(b) fekete
(c) sárga vagy világoskék

(d) zöld
(e) sötétkék vagy lila
(f) fehér
(g) barna vagy szürke
9. Hogyan fekszel este az ágyban,
az elalvás előtti utolsó pillanatok-
ban?
(a) a hátadon, kinyújtózva
(b) a hasadon, arccal lefelé
(c) az oldaladon, lábaidat enyhén fel-
húzva
(d) kezed a fejed alatt
(e) a takarót a fejedre húzva
10. gyakran álmodod, hogy:
(a) leesel valahonnan
(b) veszekedsz, harcolsz
(c) valakit vagy valamit keresel
(d) repülsz vagy lebegsz
(e) nem szoktál álmodni
(f) az álmaid többnyire kellemesek
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SPoRTIRAm
The Reds (A Vörösök)

A Liverpool FC (teljes nevén Liverpool Football Club) egy 1892-ben alapított brit labdarúgóklub, amely az angol elsQ
osztályban szerepel. Székhelyük a liverpooli Anfield Stadion, 45 362 férőhellyel. A legsikeresebb angol csapat: 18-szoros
angol bajnok, 7-szeres FA-kupa-győztes, 7-szeres Ligakupa-győztes. Az európai kupákban is sikeresen szerepeltek, a
Bajnokok ligája trófeáját ötször is megnyerték (ezzel a Liverpool a harmadik legsikeresebb csapat a „királykupában”) és
az UEFA-kupát, valamint az európai szuperkupát is háromszor elhódították; ezzel a teljesítménnyel a legsikeresebb angol

klub nemzetközi szinten is. A csapat 1992 óta mindig benn volt az első ötben hazája bajnoksá-
gában, kivéve 1997-ben, mikor is a hetedik helyen végzett. Tagja volt a G-14 nevű konglome-
rátumnak, mely az európai elit labdarúgócsapatokat tömörítette és képviselte (a Liverpoolon
kívül még 17 klub volt tag).

A Liverpool FC a világ nyolcadik leggazdagabb labdarúgóklubja (2007-es felmérés alapján).
Bár Liverpool városa 1990 óta nem ünnepelhetett angol bajnoki címet (az Everton részéről
sem), valamilyen trófea szinte minden évben vándorolt a városba a Liverpool révén, legutóbb
a 2006-os FA-kupa, azelőtt pedig a 2005-ös Bajnokok ligája és az UEFA Szuperkupa trófea is.

Ahogy a Liverpool himnusza szól: You’ll never walk alone, tehát sosem maradtok egyedül, a
szurkolók a világ legmesszebb lévő pontjaira is elkísérik csapatukat, híresek kitartásukról,
hűen szurkolnak csapatuknak. Ahogy mondják, liverpoolinak lenni életérzés. Egy kortárs, híres
játékos úgy fogalmazott, hogy amikor felzúgott a csapat himnusza 40 000 ember torkából, ki-

vonulás közben könnybe lábadt a szeme. Az Anfield hangulatát a semlegesek, de még az ellenfelek is elismerik. A szur-
kolók a mostanában kissé jegelt tervek szerint a 2011–2012-es szezon kezdetén költözhetnek be a csapattal az új
liverpooli szentélybe, a Stanley Parkba tervezett 73 000 férőhelyes stadionba.

Ha azt mondtuk, hogy az 1965-ös FA-kupa győzelem volt a klub történetének legszebb napja, akkor az se kétséges,
hogy az 1977-ben elnyert BL-serleg a Liverpool történetének legszebb estéjét eredményezte. Ám a legizgalmasabb
döntő a Liverpool FC számára minden bizonnyal a 2005-ös isztambuli döntő volt, ahol a csapat, a klub és a szurkolók
együtt harcoltak meg a „királykupáért”. Ez jelentette a klub 5-ik Bajnokok Ligája győzelmét.

Rovatszerkesztők: Nitro & Edy

Forma 1
Sokaknak érdekes lehet a Forma 1 mostanság, mivel eddig az volt a megszokott, hogy a Ferrari, a McLaren és esetleg

a BMW (egykori Williams-BMW) sofőrjei között dől el a világbajnoki cím. Eddig többnyire változatlan volt a sorrend mind a
csapatok, mind a pilóták sorrendjében. Azonban most változott a helyzet.

A BrawnGP ugyanis folytatja domináns szereplését, és úgy látszik, hogy még kell egy kis idő a nagy csapatok feltáma-
dásának. Az egykori Honda Racing mérnökének, Ross Brawnnak ugyanis volt ideje az idei autón dolgoznia, mialatt gyen-
gélkedett csapata 2007-ben és 2008-ban. A Ferrari és a McLaren pedig arra panaszkodik, hogy el voltak foglalva a
világbajnoki címért folytatott harccal. Valószínűleg Brawnhoz hasonlóan, régóta tervezte idei autóját Adrian Newey is, a
Red-Bull Renault mérnöke, és ennek köszönhető a Kínai Nagydíjon aratott kettős győzelem, ami a csapat első ilyen jel-
legű sikere.

Újdonság, hogy Nelsinho Piquet távozni fog a Renaul-tól (már várható volt
gyenge szereplése miatt), és valószínűleg Bruno Senna vagy Takuma Sato
váltja őt fel, de ez még nem biztos. A McLaren egyébként komoly fejlesztésbe
kezdett, és ez már Kínában is tapasztalható volt, mivel mindkét versenyző
pontot szerzett. A Ferrari azonban továbbra is gyengélkedik, és a 28 évre
visszamenő gyengélkedésének a Spanyol Nagydíjon szeretne véget vetni, mi
több, Raikkonen szerint még versenyt is fognak nyerni.

Az biztos, hogy a két élcsapat a BrawnGP és a Red-Bull Renault. A jelen-
legi két legesélyesebb pilóta pedig Button és Vettel. Kíváncsian várjuk a to-
vábbiakban zajló események alakulását!

Rovatszerkeztő: norbeVort

A monte Carlo masters minden évben április végén/május elején megrendezett tenisztorna a
Franciaországban található Roquebrune-Cap-Martinben, Monaco határában. A versenyt csak
férfiak számára rendezik, az ATP World Tour Masters 1000-es tornák közé tartozik. A mérkőzé-
sek szabadtéri salakos pályákon folynak. Összdíjazása 2 750 000 euró. Összesen 56 teniszező
vehet részt, az első nyolc kiemeltnek nem kell játszania az első körben. Az első versenyt 1897-
ben rendezték meg.

Idén a döntőben tizenhatodszor találkozott egymással a világranglista vezetője, a spanyol Ra-
fael nadal és a két hellyel mögötte álló szerb novak djokovics. Kettejük összecsapását tizen-
kettedik alkalommal nyerte meg Rafael nadal. A spanyol három szettben, 6:3, 2:6, 6:1-re
győzte le riválisát. Rafael nadal immár 4000 pontkülönbséggel vezeti a férfi világranglistáját
Roger Federerrel szemben.

Rovatszerkesztő: B. Attila

Tenisz
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TEHCHNIKA

HANGSZÓRÓ

A capoeira
Minden Brazíliában kezdődött, nagyjából 300 évvel ezelőtt, amikor a portugál te-

lepesek afrikai rabszolgákat vásároltak, hogy cukor- és dohányültetvényeiken dol-
goztassák őket. A durva, kegyetlen körülmények elől azonban sokan menekültek
az őserdőbe, ahol önvédelmi harci technikákat fejlesztettek ki.

Mivel a portugál rabszolgatartók tiltották az önvédelmi sportok űzését, csak a
vasárnapi pihenőnapokon nyílt lehetőség a capoeira gyakorlására. A zenés, tán-
cos vigalom célja pedig nem más volt, mint felkészülni a szökésre.

A capoeirában kiemelten fontos szerepe van a zenének és a hozzá fűződő filo-
zófiának is. A küzdő felek támadnak, védekeznek, megpróbálnak túljárni ellenfelük
eszén. A harcban résztvevő pár körül az összes többi játékos kört alkot (roda) -
ezzel alakítva ki a küzdőteret, és tapssal, énekkel biztatja a bent lévőket.

A zenéről hagyományosan a bateriában helyet foglaló zenészek és a szólóéne-
kes gondoskodnak. Hangszereik (az egyhúros berimbaó, azaz egy dorombszerű

ütős hangszer, egyéb ütősök és persze dobok) segítségével szolgáltatják a küzdelemhez elengedhetetlen ritmusos zenét.
A nők körében is népszerű, mert keményebb küzdősportokban megszokott sérülésektől nem igen kell tartani, az edzés

mégis intenzív, és remek zsírégető.
Rovatszerkesztő: Vica

270-nel száguldhat a világ leggyorsabb vízforralója

Alig dőlt meg a széllel hajtott járművek 10 éves sebes-
ségrekordja, a britek most egy 100 éve rendíthetetlen csú-
csot próbálnak letaszítani majd a trónról. A „Világ

leggyorsabb vízforralója” néven elhíresült gőzüzemű jár-
gány pedálját a brit Charles Burnett igyekszik majd szétta-
posni. A rekordkísérletre hol is máshol kerülhetne sor, mint
a kaliforniai Mojave sivatagban, ahova úgy szállították át a
gépet a szigetországból.

A kihívást Fred Marriott 1906-os 204 km/h-s rekordja je-
lenti, melyet a Stanley Steamer névre keresztelt gőzmasi-
nájával állított fel. Később saját maga még megpróbálta
túlszárnyalni, de a kísérlet során balesetet szenvedett,
melybe majdnem belehalt. Ennek ellenére a legtovább élő
sebességrekordot sikerült összehoznia. Az 1900-as évek
legelején egyébként sokkal több gőzautót adtak el, mint
benzineset, mert sokkal gyorsabbak és megbízhatóbbak
voltak. Aztán a 20-as években jött a fordulat, amikor az
akkor legnépszerűbb Ford T modell ára a tömeggyártásnak
köszönhetően nagyjából nyolcad annyi lett, mint a gőzös
Stanleyé.

A XXI. századi gőzgépnek nem sok köze van a Stanley-
hez, azon kívül, hogy szintén gőz szolgáltatja a lóerőket.
Szénszálas és alu-karosszéria öleli körbe az acél vázat, és
több mint 10 évig fejlesztették. A modern és könnyű anya-
gok ellenére a 8 méter hosszú gőzrakéta közel 3 tonnát
nyom. Az acélszerkezet 12 bojlert és összesen több mint 3
kilométernyi fémcsövet rejt magában, melyek percenként
50 liter desztillált hidegvizet transzformálnak 400 fokos
gőzzé. A pusztító hőmérsékletű és erejű gőz a hangsebes-
ség duplájával tör utat magának a turbinák felé, melyeket
13 000-es fordulatra felpörgetve akár 270 km/h sebességig
gyorsíthatják az óriás vízforralót. A lassításban a fékek mel-
lett egy fékezőernyő is besegít. A jelenlegi próbafutamokat
követő hivatalos rekordkísérletre majd nyár elején, június-
ban kerülhet sor.

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync, Ruben

Wattzz_Up

Iskolánk együttese, a Wattzz_Up, április 10-én fellépett a
Flex Klubban. Elég nagy sikert aratott a banda, az emberek
táncoltak, énekeltek, jól érezték magukat. Még jobb hír,
hogy együttesünk meghívást kapott a tengerre zenélni, és
az aradi nagy Rockzene fesztiválra is hivatalos, amely
május közepe felé lesz megrendezve. Ezen a rendezvé-
nyen híres együttesek is zenélni fognak. Mindenkit szere-
tettel várunk.

Sync
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AgyKRoBATA

HUmoRzSÁK

50 RON Bel-ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha
beküldöd legalább az egyik rejtvény helyes megfejtését.
Határidő: 2009. 05. 13.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a márciusi
számunk győztese! Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2009. 05. 14. nagyszünet

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

SzÓKeReSŐ

Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva, fentről lefelé és
fordítva, valamint átlósan is négy irányban) keresheted az
alábbi szavakat az ábrában. Némelyik betű több szónak is
alkotóeleme. Húzd át a megtalált szavakat! A rejtvény meg-
fejtése a megmaradt betűkből összeállítható szó.

ÁTRendeL, BeeSeTT, BUzeRA, BÜRKe, eLeKTRo-
mÁgneSeS, eLPoRzIK, eLzÁRKÓzIK, ezÜSTnemű,
ILLABILIS, IndUL, InKLUzÍVe, KeLemPÁSzmAdÁR,
KénySzeRmUnKA, KIKÖnyÖRÖg, KÖRÖz, LÁB-
gyűRű, LeKÍSéR, LeTéTI, mAnySI, megSÜPPed,
meK-meK, oPTImIzmUS, SzÍnLeL, TeLeeReSzT, ÜK-
SzÜLŐ

Az áprilisi keresztrejtvényünk sze-
rencsés győztese Varga Bea, X. B
osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Előző rejtvényeink megoldá-
sai:
A szókeresőnk megoldása:
SORBAN
SUDOKU megoldása:

Rovatszerkesztők: Réka,
Adri, Kinga

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtá-
jékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszeré-
szét...
Installicum - erősítő installálás előtt
Betegtájékozató: A vírusmentes, csírátlanított installicum jól
felkészít a windows-os nehéz napokra. Ha kipróbálja, már
nem érheti meglepetés. Csak erős idegzetűeknek ajánlott
(mint a windows).

– Mit csinál a lyukasmarkú bíró?
– Ejti a vádat.

– Hogy hívják a fázós nyomozókutyát?
– ColdRex.

– Mi az: intelligens és ehető?
– Okostojás.

– Malacka, tudsz nekem mondani 5 afrikai állatot?
– 2 oroszlán, meg 3 zsiráf!!!

– Hogy hívják a külföldi birkapásztort?
– Német juhász.

– Miért betegedett le a kispárna?
– Mert huzatot kapott.

– Milyen a nyugodt cipzár?
– Nem lehet felhúzni.

– Mi van az oroszlán fürdőszobájában?
– Leokád.

– Hogy hívják a kínai bokszolót?
– Tas-Lee.

– Mi van Ég és Föld között?
– és...

– Mit csinál a béna origamis?
– Mindig ugyanazt hajtogatja.

Rovatszerkesztők: Tibi, DeadslayerX, Márk



Csiky-Csuky, 2009. május 10. oldal

InTRIjÓ

KÖzHÍRRé TéTeTIK!

2009. március 10-től Sztankó Károly, békéscsabai nép-
tánctanár, vezetésével beindult egy néptánccsoport.
Sztankó Károly néptánctanár minden kedden 18 órától tart
próbákat. Dél-alföldi táncot tanít a bentlakóknak.

Az elején 22-en voltak tagjai a tánccsoportnak, majd saj-
nos 12-re csökkent a létszám. A bentlakásból a résztvevők:
Moroz Annamária, Florea Róbert, Lestyán Róbert, Bartucz
Anita, Rocioiu Annamária, Hügel Ferenc, László Krisztina,
Kőmives Arabella, Tiba Attila, Mos Tímea, Bortos Izabella,
Bölöni László.

A bentlakók gyorsan tanulnak, s ez a tanár úrnak és nem
utolsó sorban a bentlakók tehetségének köszönhető.

Előadásra is számíthatunk, remélhetőleg még ebben az
iskolaévben.

Az elmondottak szerint a bentlakók egy része már táncolt,
de van olyan is, aki még egyáltalán nem. Ennek ellenére
szinte mindenkinek könnyűnek bizonyul, hála a tánctanár
türelmének.

Rovatszerkesztők: Anikó, Misi, Evelin

A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyver-
seny idén Udvarhelyen került megrendezésre. Arad megyét
tizenkét diák képviselte a versenyen, s mindenki szépen
teljesített, többen díjat is kaptak. A diákok névsora:

5. osztály: Zaharie Gulyás Ábel
(az Erdélyi Gondolat Kiadó különdíjasa)

6. osztály: Kovács Henrietta, Tóth Blanka Valéria
7. osztály: Judik Péter Benjámin
8. osztály: Simó Gizella, Kurunczi Papp Dávid
9. osztály: Tóth Evelin
10. osztály: Dancu Gréta (dicséret), Boros Henrietta
11. osztály: Hegyi Hajnalka (dicséret), Hadnagy Kinga

(a Communitas Alapítvány szórványvidék-díjá-
ban részesült)

12. osztály: Kovács Tímea
Az ott töltött 4 nap alatt megismerkedhettünk az udvarhe-

lyiek vendégszeretetével, akik gazdag programot szervez-

tek a versenyzők számára. Esténként az Országos Diák-
színjátszó Fesztivál előadásait nézhettük meg, napközben
pedig a város nevezetes épületeit, múzeumait. Egy egy
napos kirándulás keretén belül Udvarhely környékét is kör-
bejártuk, ellátogattunk Farkaslakán Tamási Áron szülőhá-
zához, Gyergyószentegyházán a Lázár-kastélyhoz,
Csíksomlyóra, és Csíkszeredán megnéztük a tatárjárásról
szóló kiállítást. Különböző vetélkedőkön is részt vehettünk,
így a helytörténeti vetélkedőn, ahol csapatunk megszerezte
az első helyet, és a Radnóti szavalóversenyen, ahol Dancu
Gréta dicséretben részesült. A kézműves foglalkozásokon
tolltartót, díszített üveget, ékszereket készíthettünk. Az
utolsó nap pedig táncházzal zárult.

A hosszú és fárasztó út ellenére nagyon örülünk, hogy el-
mehettünk Udvarhelyre. A versenyen tapasztalatot szerez-
hettünk, a szabadidős programok alatt pedig nagyon jól
szórakoztunk.

Kinga

A temesvári színház ismét meglepett minket egy modern darabbal. Az
árnyjáték külön érdekessége pedig az volt, hogy a színpad folyamatosan
változott. A darab tulajdonképp több kis részből tevődött össze, melyek-
nek mind külön mondanivalója volt, míg a zenei aláfestés és egy csoport
színész biztosította az átmenetet a darabok között gyertyafényes felvo-
nulással és kissé gregorián zenei aláfestéssel. Reméljük, a modern szín-
ház elnyerte tetszéseteket!   

Csikysek országos megmérettetése

Amor omnia

néptánctanfolyam indult a bentlakásban

Kísérletezünk

Április 18-án iskolánk volt a házigazdája az EMT (Erdélyi Ma-
gyar Műszaki Tudományos Társaság) által szervezett Hevesy
György-Irinyi János kémiaverseny erdélyi döntőjének. A verseny
válogató szakaszán 550 diák vett részt 48 iskolából, míg az erdé-
lyi döntőre 45 diák minősült 22 iskolából. Ezen a fordulón iskolánk
négy diákja is részt vett, és becsülettel helytálltak. A verseny után
a diákok Lehoczky Attila tanár úr vezetésével kötetlen, kuriózu-
morientált városnéző körúton vettek részt.
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mÁKSzemTŐL mÁKVIRÁgIg

KÖRnyezeTÜnK TÜKÖRCSeRePeI
A III. (Csillag cso-

port) és a VI. B (An-
gels csoport) osztály
egy határokon át-
ívelő pályázaton
vesz részt, melyet a
KEREK VILÁG ala-
pítvány (Mórahalom-
Magyarország)
hirdetett meg.

Ennek első fázisa
a betlehemezés volt.

A második forduló-
ban környezetvéde-
lem volt a téma.
Mindkét csoportnak
tematikus plakátokat
kellett készíteniük,
megcélozva a külön-
böző környezeti
problémákat.

A tablók bemutatásának az a célja, hogy felhívjuk az em-
berek figyelmét arra, hogy mennyire fontos és sürgető oda-
figyelnünk a környező világra.

Minden tablónak üzenete van. Egyik kedvencünk A ma-
darak postája,
amellyel arra figyel-
meztetünk minden-
kit, hogy
veszélyben vannak
madaraink, hiszen
életterük nagyon
szűkül, főleg váro-
son, pedig mi azt
szeretnénk, ha még
sokáig dalolnának
nekünk. A tabló

hátán „postaláda” van, ebbe írtunk madarainknak verset,
üzenetet. Back Mária tanárnő és Khell Jolán tanítónő

A legtöbbünknek van valamilyen szabadidős elfoglaltsága, amelyet imádattal végzünk. Ebben a számban a X. osztályo-
sokat kérdezgettük arról, hogy mi a kedvenc időtöltésük, milyen hobbijaik vannak.

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta és Széplaki

X. A

Spir Anita azok közé tartozik, akik szeretnek
mozogni, így a mazsorettezés az ő egyik hob-
bija. Emellett a kirándulást és a barátaival töltött
időt is nagyon szereti.

Vancsik Berni szeret olvasni, de táncolni is. A
tévézésnek és a zenehallgatásnak is sok időt
szentel.

gál zoli elmondása szerint ő zene nélkül nem
létezne. Nyáron szeret falun lenni. A viccmesé-
lés már mindennapivá vált számára. Egy másik
hobbija a gépek bütykölése, illetve az irodalom-
mal is sokat szokott foglalkozni.

A plakátok megtervezésénél és elkészítésénél élvezhet-
tük Matekovits Mária aligazgatónő és biológia szakos ta-
nárnő szakmai segítségét, amit ezúton is köszönünk
szépen.

Az elkészült plakátokat kiállításokra kellett vinnünk külön-
böző helyszínekre:

- Iskola (Csiky),
- Jelen Ház,
- RMDSZ székház,
- környezetvédelmi nap, vetélkedővel az 5. sz. Ált Is-

kola, Arad,
- aradi Expo csarnok – nemzetközi környezetvé-

delmi kiállítás,
- aradi környezetvédelmi egyetem,
- élő plakáttartókként a gyerekekkel együtt a Maros-

parton.

Az erről szóló dokumentációt (naplót) el kell juttatni az
alapítványhoz. Kedvező elbírálás esetén adriai vagy móra-
halmi táborozást nyerhetünk.

Mottónk a következő: „Csak egy csepp vagyunk a tenger-
ben, de enélkül sekélyebb lenne a tenger.”

A pályázat végéhez közeledik, kecsegtet az adriai tábor,
amely most már biztos jutalom a sok munkáért.
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Szerkesztők: a XI. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők: Bele Mihály, Kovács Márk, Matanie Ruben, Zsóri Zol-
tán
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Farmec, BEL-AMI, Tulipán, a Csiky Gergely Iskola-
csoport Szülői Bizottsága, Wieser Tibor Alap
nyomtatás: Trinom nyomda

X. B osztály

László Krisztina nagyon szeret zenét hallgatni,
tévézni és táncolni. A sportolás nem tartozik a
kedvenc időtöltései közé.

gyulai dani a sportolás embere. Hobbijai közé
tartozik a kosarazás és a deszkázás, de na-
gyon szeret zenét is hallgatni.

Balogh malvina szereti a barátaival eltöltött
időd, a táncot és a szórakozást, de a lányok
többségéhez hasonlóan ő se szeret sportolni.

X. C osztály

Hallai Timi is nagyon szeret minél több időt töl-
teni barátaival. Hobbijai közé tartozik a kézi-
labda is. A táncolás és a zenehallgatás is
mindennapi időtöltésnek számít.
Balogh Timinek sok hobbija van. Szeret a ba-
rátaival kiruccanni, jókat szórakozni velük. A
sport is fontos helyet foglal el életében. Ked-
vencei a kosár-, illtetve a röplabda. A számító-
gépezést és a zenét is szereti.
Péter mózes is, a többiekhez hasonlóan, sze-
reti a zenét. A kosárlabdázás az egyik kedvenc
sportja. Ő a számítógépezést is imádja.

A HÓnAP édeSAnyÁI
Milyen ajándékkal lepte meg önt lánya a tavalyi anyák nap-

ján?

– A lányom kézműves tárggyal lepett meg. Ezzel a kis
aprósággal nagy örömöt szerzett nekem az előző évekhez
hasonlóan. (Back Mária)

Hadnagy éva

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Vica és Réka

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

Milyen a kapcsolatod anyukáddal a suli falain belül?

– Sokaknak furának tűnhet, hogy egy diákot az édesanyja
tanítja, mindennap találkozik vele nem csak otthon, hanem
az iskolában is. Én nagyon jó kapcsolatban vagyok anyu-
kámmal, sok mindent megbeszélünk, s talán épp ezért tu-
dunk mindketten természetesen viselkedni ebben a
helyzetben. (Hadnagy Kinga)

Back mária


