
Kicsengetés
Tizenkettedikesek! Bevégeztétek az iskolát...Itt-

hagytok minket, búcsúzunk. De mivel a megszo-
kott búcsúztatókból kaptok majd eleget az
évzárón, most inkább azt mondom: szevasztok,
hiányozni fognak a nagy partik, a megfélemlí-
tések, hogy lenyomjátok az agyunkat, a suli-
rádióba rakott zenén való perlekedések, na
meg a korlátnál ácsorgós szünetek... És
persze a kisebbek biztos hálásan kö-
szönik, hogy letettetek a kukáztatás
nemes szokásáról, meg az ezekhez
hasonlókról xD.

De akárhogy is vesszük, teljesen más lesz
az iskola nélkületek. Mi lesz a folyosói pletykakörrel? Vagy a cikizés-

sel? Ki fogja a kapusokat tönkretenni az erős rúgásaival? A „hátsó udvar” is üresebb lesz... Ez
az élet rendje, majd csak eljutunk mi is oda... 4-5 év múlva. Kívánunk nektek sok sikert a „nagybetűs
életben” és annyi sikert az érettségin, amennyit hat társzekér össze tud hordani.

Ami a végzős nyolcadikosokat illeti, reméljük, mindenki megtalálja a neki megfelelő szakot a Csikyben, és szeptember-
ben már mint csikys gólyákat ünnepelhetjük őket. Széplaky
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Könyvajánló

Isla dewar: Az igazi Madeline

Te hogyan emlékszel gyerekkorodra? Mekkora hatással van mostani mentalitásodra? Ma-
deline gyerekkori képeire, álmaira, emlékeire alapozza életét.

Anyja belehalt a szülésbe, ezért apja nevelte fel. Ő volt az, aki megtanította festeni. De
apja sohasem tudta kiheverni felesége halálát, és az idegosztályra kerül, majd meghal. Ma-
deline-t a szomszédok „veszik örökbe”.

A feketehajú kislányból akaratos, saját világában élő fiatal lesz. Munkát vállal, hogy megve-
hesse a szükséges festői eszközöket. A sors összehozza Stuarttal, aki mindenben támogatja.
Egy idő múlva pénz nélkül maradnak, és hirtelen elhatározással Stuart vidéki házába költöz-
nek.

Teljesen felbolydul életük. Szenvedélyes szerelmük is „elszáll” idővel. Míg Madeline a fes-
tészetbe veti magát, addig Stuart beleszeret Anne-be, Madeline legjobb barátnőjébe.

A festőnőt ez nem töri össze, képei világszerte ismertté válnak. Innen már csak egy lépés a
boldogság.

Mester Bettina: Könnycsepp

Szememnek könnye,
Mint harmatnak cseppje,
Érted hull.
Bánatom egy tenger,
Hullámai magasra hágnak,
Szívem érzelmei megmentőre várnak.
Hallgasd hát szívem szavát,
Lelkemnek súlyos bánatát.
Kérlek, ne hagyd elveszni...
Szívem elkezd remegni,
Mert tudom, hogy nincs remény!

Mester Bettina: Bárcsak

Százegy őrült érintés, minden csókja fáj,
Ajka épp, hogy hozzám ér,
Bennem lángra lobban a vér.
Bárcsak lenne arra szó,
Hogy nekem Ő mennyit ér.
Tiltott csók és tiltott szó,
Mindez bűn, mégis oly jó.
Bárcsak elmesélhetném,
De most sincsen rá szó!

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld mű-

veidet! Küldd el őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy add át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bár-
melyik 11. A osztályos tanulónak!

Rovatszerkesztők: Bozóki Attila, Hajas Roland, Kiss Kriszta, Nagy Angyalka és Kajtor Brigitta

Papp Tímea, 9. d osztály

ÍGy MűvészKedTeK TI!

Tóthpál Béla, 5. A osztály

Molnár Andrea, 6. A osztály
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CC ≈ CReATIve CLUB
I don’t wanna lose 

All I ever do day by day,
Is remembering how you walked away. 
Leaving me nothing but a broken soul
I can’t remember, how we’ve gotten so low.

You always say such provocative words, 
And you adore playing around with my nerves.
But despite all that, I’ve come to realize
We love each other so, there’s no use in being wise.

Playing around, taking risks, it’s all part of reality.
Even now, I’m lost in your ambition and divinity.
Playing around, taking risks, it’s all part of reality
I no longer care, about logic and safety.

Broken, blind, confused and burning
No matter what, you’re never changing.
Staying in your arms, till the dawn
I don’t wanna lose this feeling anymore, to anyone...

by: Phantom

Let’s laugh a bit!

A duck walks into a bar and asks, "Got any grapes?"
The bartender, confused, tells the duck no. The duck thanks him and leaves.
The next day, the duck returns and asks, "Got any grapes?"
Again, the bartender tells him, "No -- the

bar does not serve grapes, has never served
grapes and, furthermore, will never serve
grapes." The duck thanks him and leaves.

The next day, the duck returns, but before
he can say anything, the bartender yells,
"Listen, duck! This is a bar! We do not serve
grapes! If you ask for grapes again, I will nail
your stupid duck beak to the bar!"

The duck is silent for a moment, and then
asks, "Got any nails?"

Confused, the bartender says no.
"Good!" says the duck. "Got any grapes?"

One day, there were three Englishmen in an English bar,
and they saw an Irishman sitting down drinking, and they
decided to play a trick on him and the first Englishman said
to the Irishman, "Did you know St. Patrick was a sissy?"
The Irishman said, "No, I didn't." The first Englishman went
back and told his friends it didn't work. The second Eng-
lishman went up to the Irishman and said, "Did you know
that St. Patrick was a transvestite?" The Irishman said,
"No, I didn't." The Englishman went back and told his
friends it didn't work. The third Englishman went to the
Irishman and said, "Did you know that St. Patrick was an
Englishman? The Irishman said, "No, I didn't. But that's
what your friends were trying to tell me." 

TEACHER: If you had one dollar and you asked your father
for another, how many dollars would you have? 
VINCENT: One dollar. 
TEACHER (sadly): You don't know your arithmetic. 
VINCENT (sadly): You don't know my father. 

MOTHER: Why on earth did you swallow the money I gave
you? 
JUNIOR: You said it was my lunch money. 

Proof:
We know that
a) Time is Money
b) Knowledge is Power
and from Physics
c) Power = Work / Time

By simple substitution:
Knowledge = Work / Money
Knowledge * Money = Work
Money = Work / Knowledge

It follows that as knowledge goes to 0, money goes to infin-
ity.

A little girl asked her mother for ten cents to give to an old
lady in the park. Her mother was touched by the child's
kindness. "There you are, my dear, but, tell me, isn't the
lady able to work any more?"
"Oh yes," came the reply. "She sells sweets!"

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

Lezsák Csilla, 10. B 
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TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KéReM!

Jorda Beáta

A tanárnő nyara már be van
táblázva. Június közepén
kerül sor az államvizsgájára,
aminek a fáradalmait egy gö-
rögországi körút során piheni
ki. (Az utat eljegyzési ajándék-
ként kapta.) Ezt pedig a ver-
senyvizsga fogja követni. A
nyár hátralevő részében ön-
kéntes munkát vállal Gyulán:
több kórházat és idősek ottho-
nát fog meglátogatni, és segít
a rászorulókon.

A tanárnő számára az idei
tanév izgalmas volt, hiszen új
környezetbe került, Nagyvá-
radról érkezett hozzánk. Eleinte szokatlan volt, de idővel
megismerkedett a várossal és a tanári közösséggel, ahol
szerinte a jó hangulat uralkodik. Nagy élmény volt számára
a kisebbekkel az adventi koszorú készítése, a gyerekek lel-
kesedése, a nagyobbakkal pedig a személyes beszélgeté-
sek. Azt üzeni a diákoknak, hogy pihenjék ki magukat,
hogy jövőre új erővel térjenek vissza az iskola padjaiba.
Sok sikert kíván az érettségizőknek, Isten velük van!

Kreitler Tímea

A tanárnő is nagyon várja
már a vakációt. A nyarat itt-
hon és Németországban
fogja tölteni. Sajnálattal kö-
zölte, hogy a tervezett kirán-
dulás az osztályával elmarad.
Az idei tanévet átlagosnak
tartja: mint mindig, most is
voltak kellemes és kellemet-
len élményei is. A kellemesek
közé tartozik a Mikulás-nap
megünneplése az osztályával
és a március 8. A kellemetlen
élményekről nem beszélt,
mondván, hogy azokat jobb
elfelejteni.

Hevesi éva

Iskolánk földrajztanárnője
nagyon várja a nyári vaká-
ciót, már el is tervezte, hová
fog menni. A nyár elején az
osztályával szervezett bú-
csútáborba fog menni Ara-
nyosvölgyébe, majd a
Parâng hegységbe fog ki-
rándulni. A vakáció csúcs-
pontja egy görögországi út
lesz Thassos szigetére au-
gusztusban, aminek a ta-
nárnő nagyon örül, hiszen
az ország szerelmese. Itt
összeköti a kellemeset a
hasznossal, a pihenést és a napozást az ország megisme-
résével.

Az idei tanévet igen nehéznek tartotta, hiszen a 8. osz-
tályfőnökeként elég sok dolga volt, mint például a papír-
munkák és egyéb problémák. (És a tanárnőnek ez után a
válasza után el kellett rohannia egy verekedés miatt. J )
Szerinte mégis több jó dolog volt ebben az évben, meg van
elégedve a diákok jó tanulmányi eredményével, és örül a
versenyeken elért jó helyezéseiknek.

Nyári Melinda

A nyári programja még
nincs pontosan megszer-
vezve, de a tanárnő sze-
retne elmenni a családjával
nyaralni a tengerpartra.
Ideje nagy részét otthon a
fiával fogja tölteni. Számára
elég nehéz volt az idei
tanév, hiszen három éves
szünet után kezdte újra a
tanítást. Az év során elfá-
radt, ezért is várja már a va-
kációt, amikor kipihenheti
magát. Jövő évtől lehet,
hogy a tanárnő ismét osz-
tályfőnök lesz, és ezt izgalommal várja. Reméli, hogy jövő-
től több érdeklődést és visszajelzést kap majd a diákok
részéről.

A tanév utolsó számában arról kérdeztük a tanárokat, hogy hol fognak nyaralni, és hogyan értékelik az idei évet.

Köszönjük a válaszokat! És kellemes vakációt kívánunk iskolánk minden tanárának!

Rovatszerkesztők: Brigi, Evelin, Kinga

ARANyKÖPéseK
Itt a nyár, itt vannak az ARANYKÖPÉSEK!

Tanároktól

Ha megszerzed a soföriskolai könyvet, akkor vezethetsz
autót.
Szép a blúzod, de ne nézd annyit, mert kikopik.
Ha nem hallgatsz el, a fogaid is úgy fognak állni, mint a
hajad.
Vizsgálják a hitelességét a hamis iratoknak.
Világít, mint a cserebogár.

diákoktól

Arad szóképviselője.
A sorokon végig sikolva, metaforák tömkelegébe futhatunk.
Iván csak a tárnájának él, amiből pénzt tud kicsavarni.
A versben zenei aláfestés található.
A vers zeneisége a csend lenne.
Az ornitológusok ellenezték a nyelvújítást.
Verscím: Nyári dél. Diák: A költő a címben egy szóba bele-
foglalja, miről fog szólni a vers. 
A vers hangulata az 1-2. szakaszban hangulatlan.
Az események Szent Péter idejében zajlanak.
A gulyásbojtár a hortobágyi pusztán őrzi juhait.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA



Mérleg: szept. 24. – okt. 23.
Szerelem: Sok időt kell fordítanod emberi kap-
csolataidra! Ha van párkapcsolatod, azt fel kell
frissítened, ha még keresed a másik feled, akkor új sze-
relmi köteléket létesíthetsz a hónap szinte összes napján.
Kiváló alkalom ez az időszak arra, hogy sok időt tölts pá-
roddal, és átértékeld hozzá fűződő viszonyodat.
Egészség, lelkiség: Kimondottan gondtalan, mosolygós
időszaknak nézel elébe. Ne hagyd, hogy bármi vagy bárki
kizökkentsen nyugalmadból!

skorpió: okt. 23. – nov. 22.
Szerelem: Ne félj váltani, változtatni, legyen szó
akár a partnerkapcsolatodról! Egy újjászületési
időszakot élhetsz meg, s csak akkor tudsz kiteljesedni, ha
nem szabsz gátat önmagadnak, lehetőségeidnek. Új szere-
lem toppanhat be életedbe, s ez nemcsak a magányos
Skorpiókat illeti, hanem akár azokat is, akik már elkötele-
ződtek…
Egészség, lelkiség: Sok újdonság, mozgalmasság vár rád
június folyamán, mondj mindenre igent, ne korlátozd
magad!

Nyilas: nov. 21. – dec. 21.
Szerelem: A mozgalmas mindennapok ahhoz
is erőt adnak, hogy szerelmi életedet is feltur-
bózd. Akár több érdeklődő is kopogtathat az ajtódon egy-
szerre! Párkapcsolat építésére nagyszerű ez a hónap, az
érzelmek és a szenvedélyek tombolnak.
Egészség, lelkiség: Tele vagy energiával, fáradhatatlan
vagy, és szeretnél valami rendkívülit létrehozni. Ehhez
nagyszerű hetek várnak rád.

Bak: dec. 21. – jan. 20.
Szerelem: Ha úgy véled, nem jól mennek a dol-
gok, s lenne mit megbeszélni partnereddel,
akkor ne halogasd ezen beszélgetés mihamarabbi lebo-
nyolítását. Nagy megkönnyebbülésben lehet részed, ha
vállalod véleményedet, ahelyett, hogy mindig bólogatsz
arra, amit a másik akar. A magányos Bakoknak kevés az
esélyük tartós kapcsolat kialakítására.
Egészség, lelkiség: Június az önvizsgálat ideje, vedd fel a
kapcsolatot belső éneddel, és őszintén értékeld ki önma-
gad és másokhoz való viszonyodat!

vízöntő: jan. 21. – feb. 19.
Szerelem: Sok régi, szőnyeg alá sepert dolog
kerülhet napvilágra, márpedig a megoldás
egyetlen módja az, ha vállalod véleményedet, elmondod
problémáidat, és párodat ráveszed arra, hogy segítsen a
gondok együttes legyőzésében. Ha most vágsz bele új
kapcsolatba, tartsd szem előtt azt, hogy csak a százszáza-
lékos őszinteség vezethet eredményre!
Egészség, lelkiség: Változtatnod kell számos berögződé-
sen ahhoz, hogy teljesen tisztán lásd helyzetedet!

Halak: feb. 20. – márc. 20.
Szerelem: Minden régi vágyad valóra válhat,
amely érzelmekhez, párkapcsolathoz kötődik.
Végre megérkezhet a nagy szerelem, erre különösen jú-
nius második felében van nagy esély. A magányosok igen
nagy eséllyel kitörölhetik az egyedülálló szót a szótárból.
Egészség, lelkiség: Maradj hű önmagadhoz! Légy kritikus
saját magaddal, de semmiképpen se szigorúbb a kelleté-
nél!

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

Rovatszerkesztők: Evelin, Kinga, Réka, Betti, Adrienn

Kos: márc. 21. – ápr. 20.
Szerelem: A június a gondolkodás és a tükörbe
nézés ideje lehet számodra, különösen ami a
párkapcsolatodat illeti. Jól teszed, ha alaposan
átgondolod az emberekhez fűződő viszonyodat, így nem-
csak őket, hanem önmagadat is jobban megismerheted. Ez
kiváló időszak arra is, hogy együtt legyél szerelmeddel,
vagy rátalálj valakire, akivel hosszú időre tervezhetsz.
Egészség, lelkiség: Ezek a hetek arra alkalmasak, hogy
sok időt tölts szeretteiddel.

Bika: ápr. 21. – máj. 20.
Szerelem: Júniusban egy kifejezetten kellemet-
len konstelláció megronthatja a szerelmes min-
dennapokat. Különösen a meglévő párkapcsolatoknak
árthat ez a hónap, ezért ne siess el semmilyen döntést,
várd ki ezt a kb. kéthetes időszakot, és problémáid megol-
dását kivételesen odázd el! A párkeresők most folyamato-
san akadályokba ütközhetnek.
Egészség, lelkiség: Fontossá válik, hogy saját szükséglete-
iddel törődj, töltsd fel magad energiával a következő he-
tekre!

Ikrek: máj. 21. – jún. 21.
Szerelem: Családi és magánéletedben kiemel-
kedően fontos időszaknak nézel elébe, jelentős
változások jöhetnek egyik napról a másikra. Lehet szó
lánykérésről vagy akár a már lankadó érzelmek felkorbá-
csolásáról. A magányos Ikrek sem maradnak ki a sorból,
jöhet a szerelem.
Egészség, lelkiség: A csúcson vagy minden tekintetben,
nagyon jól érzed magad a bőrödben, a betegségek bizto-
san elkerülnek.

Rák: jún. 22. – júl. 22.
Szerelem: Magánéleti téren nem árt megvizsgál-
nod lehetőségeidet, s azt, vajon biztosan nyúj-
tasz-e annyit párodnak, mint amennyit te kapsz tőle. Lehet,
hogy az „adok-kapok” arányát kiegyenlítettnek érzed, de ez
nagy valószínűséggel nem felel meg a valóságnak. Érde-
mes lenne egy alapos beszélgetés során átbeszélni az
esetleges nehézségeket. A párkeresők sok akadályba üt-
közhetnek a következő hetekben.
Egészség, lelkiség: Lelkiekben nem érzed teljesen stabil-
nak magad, ezért tölts kellő időt pihenéssel, relaxációval!

oroszlán: júl. 23. – aug. 23.
Szerelem: Sok szép romantikus pillanat vár rád
júniusban. Különösen azok számíthatnak pozitív
irányú változásokra, akik még keresik a párjukat.
Ne csüggedj, mert új lehetőségek nyílnak meg számodra.
Olyan helyen lelhetsz rá a szerelemre, amire sosem gon-
doltál volna. A párkapcsolatban élők érzelmei is elmélyül-
hetnek, tomboló szenvedély jellemzi ezt az időszakot.
Egészség, lelkiség: Ne halogasd a fogyókúra vagy a do-
hányzásról való leszokás megkezdését!

szűz: aug. 24. – szept. 23.
Szerelem: Hangulatod a hőmérséklet emelkedé-
sével együtt javul, sokat mosolyogsz, szinte vib-
rál körülötted a levegő, így könnyen megeshet, hogy a
szerelem is hipp-hopp kopogtat az ajtódon. Ha már van
párod, az érzelmek elmélyülnek, de bizony megtörténhet,
hogy jelenlegi szerelmed mellett valaki más is kegyeidre
áhítozik…
Egészség, lelkiség: Hajlamos lehetsz június során arra,
hogy többet filozofálgass, elmélkedj, mint máskor.

Csiky-Csuky, 2009. június 5. oldal

CsILLAGoK, CsILLAGoK!
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CsAK CsAJoK

Igazi nyári hangulatot ad egy
kagylókkal díszített dobozka.
Ebben tárolhatjuk a nyaraláson
gyűjtött apró kincseinket. 

Fessük ki a doboz alját és olda-
lát sötétkék festékkel, a tetejét, pedig krémszínűvel, és
hagyjuk száradni 10-15 percet!

Cseppentsünk ki egy nejlonzacs-
kóra krémszínű, világos-, és sötét-
kék festéket, majd egy szivacs
segítségével pacsmagoljuk fel a
színeket a dobozra, a sötétkék

alapra
a vilá-
gosabb, a krémszínű tető olda-
lára a sötétebb színeket
használva! A doboz tetejét
hagyjuk ki!

Kenjünk a doboz tetejére vas-
tag rétegben ragasztót egy dur-
vasörtéjű ecset segítségével!
Szórjunk rá bőven homokot!
Hagyjuk kötni a ragasztót né-
hány percig, majd a felesleges
homokot
rázzuk le

róla egy papírlapra, ahonnan köny-
nyen visszatölthetjük a zacskóba!

Ragasszunk kagylókat és csigákat
a doboztetőre tetszés szerint! A ra-
gasztót bőven használhatjuk, nem

baj, ha kilát-
szódik a szé-
leknél, mert száradás után
átlátszóvá válik.

Végül kössünk egy darab zsinórt
szorosan a doboz oldalára!

Díszdoboz kagylókkal

1. Valaki szitkozódik a hátad mögött, és negatív dolgokat
mond rólad. Hogyan reagálsz?
a) A barátaim lelket öntenek belém, és mindjárt jobban
érzem magam.
b) Magamra veszem, és napokig szenvedek miatta.
c) Teljesen kiakadok. Hogy mer bárki is rosszat mondani
rólam?
d) Figyelmen kívül hagyom. Tudom, ha visszaszólnék, az
csak olaj lenne a tűzre.
2.A szüleid magadra hagynak hétvégére. Mihez kezdesz?
a) Házibulit rendezek, és mindenkit meghívok, aki számít.
b) Áthívom a barátnőimet, pizzát rendelünk, és csajos fil-
meket nézünk.
c) Semmihez! Örülök, hogy egyedül lehetek végre.
d) Arra várok, hogy a barátnőim ajánljanak valamit.
3. Amikor valaki megdicsér, hogy csodásan festesz vagy
szuper a ruhád, mit mondasz?
a) Elégedetten megköszönöm. Mindig olyan ruhát veszek
fel, amiben szuperül érzem magam.
b) Megkönnyebbülést érzek. Sosem érzem azt, hogy a
megfelelő ruhát viselem.
c) Még jó, hogy remek a ruha! Egy vagyonba került.
d) Leblokkolok és elpirulok. Nem jellemző, hogy megdi-
csérjenek.
4. Egy buliban valaki cigarettával kínál. Mit teszel?
a) Úgy teszek, mintha nem hallottam volna semmit, és to-

vább megyek.
b) Kérek egyet. Olyan menő és laza egy csaj, ha a kezé-
ben cigi van!
c) Megvárom a barátnőm reakcióját, és az ő döntése után
cselekszem.
d) Határozottan nemet mondok. Mérgezzék magukat
mások!
5. Mi lenne számodra a tökéletes szülinapi ajándék?
a) Előbb körbekérdezem a barátaimat, és ötleteket gyűjtök.
b) Egy meghitt kis ünneplés a szeretteimmel.
c) Valami új élmény, mint például egy közös nyaralás a ha-
verokkal vagy egy raftingtúra.
d) Az év partija - természetesen!
6. A barátaid hogyan jellemeznének?
a) Ambiciózus és vidám. Mindig pörög valahol.
b) Szuper lány, csak túl sokat aggodalmaskodik.
c) Igazi partikirálynő. Imád a reflektorfényben lenni.
d) Édes, mindenkihez van egy jó szava, szereti, ha a bará-
tai jól érzik magukat.
7. Milyen egy tökéletes randi számodra?
a) A tengerparton, kéz a kézben sétálva.
b) Állatkertben sok nevetéssel.
c) Étteremben, kiöltözve, finom ételek és italok társaságá-
ban.
d) Egy koncerten vagy partin, szuper zene és a haverok
mellett.

Teszt: valóban vagány vagy?

értékelés:
1. a) 2 b) 1 c) 4 d) 3
2. a) 4 b) 3 c) 1 d) 2
3. a) 3 b) 2 c) 4 d) 1
4. a) 1 b) 4 c) 2 d) 3
5. a) 2 b) 1 c) 3 d) 4
6. a) 3 b) 1 c) 4 d) 2
7. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

7 és 12 között:
Nem sok vagányság szorul beléd. Ál-
landóan megerősítést vársz valakitől,
önbizalomhiányban szenvedsz. Ne tö-
rődj azzal, hogy mások mit gondolnak
rólad! Ha elégedett vagy magaddal, ők
is elégedettek lesznek veled.

13 és 17 pont között
Csapatban vagány vagy és bevállalós,
de folyton szükséged van a többiekre,
hogy támogassanak a háttérből. Nem
feltétlenül kell követőnek lenned, ve-
zető is válhat belőled.

18 és 23 pont között
Vagány vagy, de csak annyira, ameny-
nyire a józanság engedi. Tudod, mit
akarsz az élettől. Tele vagy önbiza-
lommal és magabiztossággal, és tisz-
tában vagy, mit kell tenned ahhoz,
hogy menő legyél.

24 és 28 pont között
Minden bolondságban benne vagy, ha
annak van közönsége. Kívülről úgy
tűnik, minden rendben van veled, de
tele vagy bizonytalansággal és félel-
mekkel. Nem kell mindig tökéletesnek
lenned, próbáld önmagadat adni!

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi,
Kriszta, Berni és Angyalka



Csiky-Csuky, 2009. június 7. oldal

Foci
Az AC Milan kezdetei

1899. december 16-án a milánói Hotel du Nordban, Herbert Kilpin vezetésével, angolok és olaszok jelenlétében meg-
alakult a Milan Cricket és Football Club. Elnöknek Alfred Edwards alkonzult jelölték, míg a klubszíneket Kilpin választotta
ki: a vörös az ördögöt jelképezi, a fekete pedig félelmet kelt az ellenfélben.

Első pályájuk a mai központi pályaudvar helyén állt. A pályaavató mérkőzésen a hazaiak a másik milánói csapat, a Me-
diolanum ellen játszottak és 3-0-ra nyertek. Az első tétmeccsre 1900 áprilisában került sor, miután a csapat benevezett az
1900-as bajnokságba. Ezen a mérkőzésen az FC Torinese legyőzte a Milan gárdáját. Csak egy hetet kellett várni az első
győzelemre, amikor is az I. Umberto király által felajánlott „Királyi éremért" zajló tornán a Milan Kilpin és Allison góljával 2-
0-ra diadalmaskodott a Juventus felett. Ezzel a klub megszerezte története első trófeáját. Kilpin nemcsak játékosa, de
csapatkapitánya, edzője és ügyintézője is volt a csapatnak. Az első bajnoki címet már a második bajnoki szezonban meg-
szerezte a Milan.

Az 1906-os idényt a csapat új pályán, a Via Bronzettiben kezdte. A kapukat – Olaszországban először – hálóval látták
el, hogy könnyebben meg lehessen ítélni a gólt. A bajnokságot a Milan és a Juventus ugyanannyi ponttal zárta, így a sza-
bályok értelmében bajnoki döntőt rendeztek. Mivel a Juventus több gólt szerzett, az ő otthonukban, Torinoban került sor a
döntőre, amely 0-0-lal zárult. A megismételt mérkőzést is Torinóban kellett volna lejátszaniuk, de a milánóiak tiltakoztak: a
bajnokság közben visszalépett Genoa ellen szerzett két gólt a szövetség nem számította be. A szövetség elfogadta az ér-
velést, és a meccset áttették Milánóba, de a Mediolanum pályájára. A Juventus azonban nem fogadta el a döntést, el sem
utazott Milánóba, így a Milan mérkőzés nélkül megnyerte története második bajnoki címét. Sőt, a következő évben a har-
madikat is. Az 1907-1908-as idényre a szövetség nem engedélyezte külföldi játékosok szerepeltetését, ezért a Milan visz-
szalépett a bajnokságtól. Ez a szituáció válsághelyzetet okozott a Milannál: 43 tag elhagyta a klubot és megalapította az
Internazionalét.

Rovatszerkesztők: Nitro & edy

Forma 1
Megmaradt a változatos, meglepő eseménysorozat a

Forma 1-ben. Az erősorrend versenyről versenyre változik,
egyszer fent, egyszer lent alapon. 

A Toyota, a Red-Bull és a BMW ugyanis most padlót fo-
gott, mert ők alkotják a lista végét, ezt persze főleg a BMW
a készülőben lévő fejlesztésekkel magyarázza, de még
Monacoban sem lépett egyik csapat sem előbbre. De
egyébként - sajnos - ide kell sorolnom a McLaren-Merce-
dest is, mert a spanyol verseny óta teljesen visszaesett a
teljesítményük. Ugyanakkor egyértelmű a Ferrari erőteljes
fejlődése, mert több pontot szerzett a csapat Monacoban,
mint amennyi addig összesen volt nekik. Egyértelműen a
Brawn után, szorosan a második legjobb csapat lett röpke
két futam alatt. Raikkonen majdnem pole-pozíciót szerzett
a királyságban, de így is dobogóra állt. Az biztos, hogy bár-
melyik csapat éri utol a Brawn szintjét, nagyon nehéz lesz
behozni őket.

Hírekben sem szegény a mostani időszak: az egyik leg-
megdöbbentőbb az, hogy kiderült, hogy elég lett volna

Massa üzemanyaga a spanyol versenyen, csupán egy
meghibásodás miatt hitték, hogy nem. Az is felmerült egyes
hírforrásokból, hogy újra lehet Argentin Nagydíj. A jövőre
vonatkozóan pedig két csapat is beiratkozott már a 2010-
es világbajnokságra. Az egyik az olasz Campos Racing,
amely eddig is jelen volt a GP2-es sorozatban, s most úgy
vélik, hogy a 40 millió fontos költségvetési plafonból gaz-
dálkodnak. A másik benevezett pedig a USF1 amerikai
csapat, amely
megerősítette,
hogy már motor-
szállítót is találtak,
de meg nem fed-
ték fel azt...

A száguldó cir-
kusz tehát folytató-
dik az európai
nagydíjakkal, min-
denki tartson ked-
vencével, győzzön a jobbik!

Rovatszerkeztő:norbevort

divat a teniszben

Eleinte a tenisz gyorsabban fejlődött, mint a divat, így a teniszezők nyakkendőben, fűzőben játszottak. Később a nőknél
egyre inkább feltűntek a szoknyák a teniszpályán, és a teniszezőnők azon rivalizáltak, kinek van elegánsabb ruhája. Su-
zanne Lenglen teremtette meg a női sportoló imázsát: ő lett a divatikon a teniszvilágban.

Az 1980-as években a teniszruhák tovább modernizálódtak: egyre lezserebbek és kényel-
mesebbek lettek. Bevezették a rövidnadrágot, és a férfiaknál az inget is felváltotta lassan a
pólóing (főleg René Lacoste hatására). A nők szoknyákat, ruhákat hordtak, majd fokozatosan
bevezették a sortot és az ujjatlan pólót is. Az 1990-es években az új anyagok, köztük a poli-
észter bevezetésével a ruhák egyre kényelmesebb viseletté váltak. Manapság a leggyakoribb
viselet a férfiaknál a rövidnadrág és a pólóing, a nőknél a sort és az ujjatlan póló, de némelyik
férfi teniszező szereti az ujjatlan pólókat is, és a nőknél is fennmaradt a csinos ruhák divatja
is. 

A híres sportruhagyártó cégek versengenek a teniszezők kegyeiért, hogy őket reklámozzák.
A ruhák egyre színesebbek. Egy torna azonban megőrizte konzervatív hagyományait, mivel
Wimbledonban ma is csak fehér színekben játszanak a versenyzők.

Rovatszerkesztő: B. Attila

sPoRTIRAM

Tenisz
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Testi-lelki frissesség - a Pilates-módszer 

A Pilates egy módszer a test és ezen keresztül a lélek
karbantartására. Joseph Pilates (1880-1967) fejlesztette ki
a módszert, melynek keletkezése meglehetősen kalandos.
Pilates, beteges, asztmás és vézna kisfiú lévén, fiatalon
edzésbe kezdett, hogy változtasson állapotán. A testedzés
tanulmányozásának szentelte további idejét, és elég gyors
tempóban lelkes, egészséges sportemberré, sőt boxolóvá
vált.

1914-ben Angliában érte a világháború, s így németként
sorstársaival együtt internáló táborba került. A túlélés érde-
kében egy tornagyakorlatsort dolgozott ki. A fogolytábor
után a háborús sérültek rehabilitációs gyógytornászaként,
keleti elemekre és a görög-római katonai tornákra építve
folyamatosan finomította technikáját, melyet „Test Kontroll”

néven 1930-tól oktatni kezdett. A gyakorlatok talán ma sem
lennének ismertek, ha Pilates később nem költözik az
Egyesült Államokba, és nem tanítja meg a tornát egy tánc-
pedagógusnak, aki elsőként saját növendékeinél alkal-
mazta.

Pilates módszerének lényegét a speciálisan felépített
gyakorlatsorozatok adják, melyek az egész izomzat egyen-
letes és harmonikus erősítését, illetve a tudatos mozgás-
kultúra, egyfajta testtudat kialakítását célozzák. 

Ma már egyre több helyen űzhető ez a sport, mely segít
erősíteni a fenék-, comb- és törzsizomzatot is. Emellett
csökkenti a szívinfarktus, cukorbetegség, magas vérnyo-
más, kedélybetegségek, illetve a túlsúly kialakulásának ve-
szélyét.

Rovatszerkesztő: Vica

TecHNiKA
ContourHd - fejkamera extrémsporthoz

Hatalmas videó egy apró kamerából, amit akár a síszemüvegedre is felpattinthatsz. A ContourHD a világ első és legki-
sebb hordható HD camcordere. HD módban 1280*720 felbontású, szélesvásznú videót tud rögzíteni 30 képkocka / mp
sebességgel, míg akció üzemmódban dupla ennyit 848*480-as SD felbontásban. A videó egy max. 16 GB-os MicroSD
kártyára kerül rögzítésre, mely HD módban 8, míg SD módban 16 óra kapacitást jelent. A 90, illetve a 135 fokos széleslá-
tószögnek és a lézeres irányzéknak köszönhetően nagy eséllyel minden a helyén lesz, még ha éppen bringával is szá-
guldunk lefelé egy lejtőn.

A ContourHD rendkívül egyszerűen kezelhető, még akkor is, ha esetleg kesztyűben lennénk, hiszen egyetlen nagy toló-
gomb figyel csak az edzett alumínium váz oldalán, melyet
előre tolva a felvétel elindul, míg visszapattintva megáll.

VholdR Easy Edit szoftver segítségével pedig pár kattintás-
sal megosztahtjuk az akciós élményeket a videókat gyűjtő
VholdR.com oldalon.

Rovatszerkesztők: Tihamér, Ruben, Sync

HANGSZÓRÓ
MIdI-vezérelt sörösüveg orgona

Az orgona alkoholmámorban búgó hangja igazi sörösüvegekből tör elő a
klasszikus belefújós módszer hatására. A nagy közös berúgás eredményeként
kiürült 100 db sörösüveg egyenként van tökéletesen és maradandóan behan-
golva, ahogy kell. A hangja? Pazar. És nem kell 10 részeg havernak piros fejjel
erőlködve fújnia, mert a hangszer alkotója az egészet MIDI kompatíbilissá tette,

azaz a fekete-fehér billentyűket kell
kalapálni, de számítógépről is mű-
ködtethető. Ideális eszköz kocsmai
háttérzenének vagy a sokat látott la-
kodalmas szintis csávó lecserélé-
sére. Az egyébként kiváló
minőségben elkészített mesterhangszer pénzért is megvásárolható. Pontosan
22.900 dollárt kérnek érte.

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync, Ruben 

KÍVÁNSÁGKOSÁR

♥ Kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kívánnak
boldog születésnapot György Annamáriának szobatársnői:
Hajas Tímea, Farkas Tímea és Bodó Kinga.
♥ Nagyon boldog születésnapot kívánunk a XI. B osztályos
Bella Noéminek! Isten éltessen! Sok szeretettel Kinga, Me-
lita és Timi.
♥ Bătrîn Romina a XII. B-ből kíván osztálytársainak minél
jobb eredményeket és nagyon sok sikert az érettségin.
♥ Sok sikert kíván Nagy Anita az érettségihez Veres Irénké-
nek és Curtuţiu Erikának!
♥ Nagyon sok sikert kíván Elvira a X. B-ből a XII. D osztály-
nak. Sok szerencsét az érettségin!

♥ Matanie Ábelnek nagyon sok sikert kíván az érettségihez
testvére, Ruben a XI. A-ból.
♥ Nagyon boldog születésnapot kívánunk Tóth Brigittának
a XII. C-be! Isten éltessen Szösz és sok sikert az érettsé-
gin! Sok szeretettel Szandi és Adrienn.
♥ Sok sikert és nagyon sok szerencsét kívánunk minden
XII.-es diáknak az érettségihez! (de persze azért tanuljatok
is!)
♥ Kívánunk mindenkinek kellemes és feledhetetlen nyári
vakációt! Jó bulizást és sok pihenést, hisz itt a nyár! Jövőre
találkozunk. Sziasztok!

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

50 RON  Farmec vásárlási utalványt nyer-
hetsz, ha beküldöd legalább az egyik rejtvény
helyes megfejtését. 

Határidő: 2009. 06. 10.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a

júniusi számunk győztese! Várjuk megfejtése-
det!

A sorsolás időpontja: 2009. 06. 11. nagyszü-
net 

sUdoKU

Töltsd ki az üres négyze-
teket számjegyekkel (1-től
9-ig) úgy, hogy egy-egy sor-
ban, oszlopban és nagyobb
(háromszor hármas) négy-
zetben egy szám csak egy-
szer forduljon elő!

szÓKeResŐ HALAdÓKNAK

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

ALAPSZÖVET, ALIAS, AMARRÓL, ANDALOG, ANGOLOS, ANYJUKOM, AVARCSIGA, CIPÉSZMELL, CÍMZÉS, EGYEN-
LŐSÉG, ELFŐZ, ÉPÜLETSZERKEZET, GORDONKÁS, IDEAD, KALOR, KOTLÓSTYÚK, KÖRÖMLAKK, KVARC,
LÖKÉS, MUNKAFELÜGYELŐ, SAVANYÍT, SZAKSAJTÓ, SZINONIMASZÓTÁR, TALLÓZIK, VALÉTA, VASPÁT

előző rejtvényeink megoldásai:

A szókeresőnk megoldása: FELTÁRUL
A SUDOKU megoldása:

A májusi keresztrejtvényünk szerencsés győztese
Bozó erika, X. A osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Réka, Adri, Kinga

HUMoRzsÁK

A kezdő focista leszerződik a keménységéről híres csa-
patba. Első edzésén az edző eligazítást tart:
– A legfontosabb, hogy ha nem tudod a labdát elrúgni,
akkor az ellenfélbe rúgj egy nagyot, nehogy elszaladjon.
Na, kezdjük! Hol a labda?
Mire egy hang a csapatból:
– A fenébe a labdával! Kezdődjön a játék!

Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén újságolja:
– Képzeld, Papa, két gólt is rúgtam!
– Nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény?
– 1:1.

– Miért megy a kátrány focimeccsre?
– ???
– Szurkolni.

Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az egyik félt.
A bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:
– Ismerem a buszról, nem fog felállni!

Peti új esernyőt vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért egy cédu-
lát tesz rá a ruhatárban:
„Ez az esernyő a középsúlyú ökölvívó bajnoké, aki három
perc múlva visszajön.”
Mikor indul haza, az esernyő helyén csak egy cédulát talál,
amin ez áll:
„Az esernyőt a hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha nem
jön vissza.”

Két barát beszélget:
– Sportolsz?
– Minden nap jógázom. Hanyatt fekszem a heverőn két
órán át, a szememet egyetlen pontra függesztve.
– Milyen pontra?
– A képernyőre.

Rovatszerkesztők: TBC, DeadslayerX, Márk
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Már csak pár nap a vakációig. Igen, vakáció! Szerintem
ez a legjobban várt időszak a diákok körében. De a tanév
vége nem csak a szabadságról szól. Mint az iskolában, a
bentlakásban is vannak végzősök. Ők kevésbé várják a va-
kációt, mert tudják, hogy azt megelőzően egy nagy kihívás
áll előttük, az érettségi.

De nem csak számukra „szomorú” pillanat az iskolai év
lejárta, hanem a bentlakók számára is. Jövőre már nem le-
hetünk velük együtt, nem kérhetünk tőlük tanácsokat, nem
szórakozhatunk együtt, nem teszik többé szebbé a bentla-
kásban töltött pillanatainkat. Egyelőre mindenki számára
felfoghatatlan az, hogy szeptembertől sajnos már nem
lesznek velünk. Nekik szembesülniük kell az élet nehézsé-
geivel, nem lehetnek többé felelőtlen gyermekek. A barát-

ságokra, ha nem is fognak megszakadni, rá fogja nyomni
bélyegét az, hogy már nem fogjuk látni barátainkat nap
mint nap. Nem tudjuk, merre sodorja őket az élet. Nem
csak a bentlakók, hanem a pedagógusok számára is fájdal-
mas lesz a búcsúzás.

Hogy ne legyenek annyira szomorúak ezek a pillanatok,
júniusban végzős bulit rendezünk, ahol még egyszer együtt
szórakozhat az összes bentlakó.

A 2009-es év végzős bentlakói: Belkó Arnold, Curtutiu
Erika, Gáspár Ewald, Farkas Tímea, Kutasi Nándor, Lelik
Erika, Lippai Attila, Pasca Gabriella, Rocioiu Annamária,
Rostás Aranka, Rostás Ádám, Tiba Attila, Tiba Zoltán,
Vékás Cintia, Veres Annabella, Veres Irén. Kívánunk nekik
jó eredményeket az érettségin és sok sikert az életen!

Rovatszerkesztők: Anikó, Misi, Evelin

Közhírré tétetik!
Hurrá, Adria!

A két nagy horderejű tevékenységsorozat: a betlehemes
játékok és a vándorkiállítás (ez utóbbi környezetünk védel-
mére jött létre) meghozta a várt jutalmat: nyaralást az Ad-
riai-tenger partján augusztus 6-14. között. Két csoport, a III.
osztály Csillag csapata, valamint a VI. B osztály Angels
csapata fog elutazni három pedagógus kíséretében. Erdei

„A sakkjáték varázsa”
E nemes gondolat inspirálta az idei iskolaszintű sakkbajnokság megrendezését. A meghirdetést követően mást is ma-

gával ragadott ez a gondolat, így szép számmal akadtak jelentkezők. Mint minden megmérettetésen, itt is csak a legjob-
bak nyerhettek. A 3. helyezett: Kovács ervin (11.C), a 2. Torma Tibor (11. A), az első pedig Pántya dávid (9. D) lett. A
nyertesek az oklevél mellé pénzjutalmat is kaptak.

Szeretném, ha jövőre még többen jelentkeznének, s ennek érdekében különböző módszerekkel próbálom ösztönözni
diáktársaimat. Fölösleges magyarázni a sakkjátéknak a társadalomra gyakorolt erkölcsnemesítő befolyását. Tény, hogy
az egyéni jellemre jótevő és felemelő hatása van, ellentétben az aljasabb szenvedélyeket felkavaró szerencsejátékokkal.
Ez a szempont vezérel és buzdít, hogy e nemes sakkjáték minél szélesebb körben való megkedveltetését és terjedését
előmozdítsam. (Lestyán Róbert)

Osztálykirándulás Nagyszalontán
2009. április 29-én osztályunk, a 6. A ellátogatott Nagy-

szalontára.
Először a Csonkatornyot látogattuk meg. Zuh Imre törté-

nész körbevezetett a híres toronyban, és sok érdekes dol-
got mesélt. Láttuk, hogy a bejárati ajtó fölött ez áll: „Zárt
sisakon s pajzson kézbe kivont kardu nagyfalusi Arany,
Szalontai hajdu (idézet: Toldi szerelme XII. ének 112.
vers)”. Az írás felett pedig Arany János életnagyságú
szobra volt látható.

Az első emeleten Bocskai István festménye fogadott sok
más kiállított műtárgy között. 1658-ban leégett az erődít-
mény, és 241 évig, vagyis 1899-ig tető nélkül állt. Ekkor
kapta a Csonkatorony elnevezést.

A második emelet főként a költő életét mutatta be. Itt lát-
hattuk Arany János egyik mellszobrát is. Érdekességkép-
pen elmondták, hogy 8 éves volt a költő, mikor megírta első
versét. Első komoly műve pedig az Elveszett alkotmány
volt.

A harmadik emeleten Petőfi Sándor és Arany János egyik
találkozása volt megörökítve szobor formájában. Majd a
végső emeleten Arany dolgozószobája volt rekonstruálva
néhány tárggyal, melyeket még a költő fia adományozott a
múzeum számára. Itt volt kiállítva a Barabás Miklós által
készített legélethűbb Arany János festmény is. A tetőtérben
kitekinthettünk néhány ablakon, s láthattuk a gyönyörű
Szalontát.

Később átmentünk a temetőbe, ahol Arany János lánya,
Arany Julianna avagy Szél Kálmánné alussza örök álmát.
Ezt követően átmentünk arra a telekre, ahol régen a költő
háza állt, amely még a költő kiskorában leégett. Ezután át-
sétáltunk abba az iskolába, ahol ő is tanult, majd később
tanított.

A látogatások után elindultunk hazafele. Útközben még
megálltunk egy botanikus kertben, ahol sok virágban és
fában gyönyörködhettünk. Ugyan a végére elfáradtunk,
mégis abban reménykedtünk, hogy még sok ilyen kirándu-
lásban lesz részünk. (veres Bernadette, Pálfi Kinga, Kis
zsuzsanna)

INTRIJÓ

Emese nevelési igazgató a pályázat megírásával, a naplók
elszállításával, a helyszínek felkeresésével járult hozzá a
sikerhez, míg a két osztályfőnök: Back Mária és Khell Jolán
tanítónő a tanulók munkáját koordinálták.

Sokat segített Matekovits Mária aligazgató, Siska Hajnal
rajztanár és Józsa Emese zenetanár.

A munka most véget ért, jöhet a megérdemelt pihenés!

csikys kreatívok Szovátán

Május 15-17. között rendezték idén Szovátán az országos kreativitási versenyt, amelyen iskolánkat és megyénket a XI.
A osztályos Kajtor Brigitta és a X. C osztályos Csíki Tamás képviselte. Az igen magas színvonalú, jól megszervezett és
rengeteg vérbeli kreatív diákot felvonultató versenyen végül Csíki Tamás III. helyezést ért el a IX-X. osztályosok kategóri-
ájában, míg Kajtor Brigitta a XI-XII. osztályosok között ügyesen helyállt.

Gratulálunk nekik!
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Pletykák a számítástechnika történetéből
Ezzel a címmel tartott előadást iskolánkban Raduly Csaba egyetemi tanár, aki elmondta többek kö-

zött azt is, hogy ötven éve végzett iskolánkban.
Bevezetett minket a számítástechnika történetébe, annak szépségébe és sokszínűségébe. A két

órás előadáson a IX. A, X. A, X. B és XI. A osztályok vehettek részt.
Örvendtünk a lehetőségnek, hogy meghallgathattuk a tanár urat! 
Köszönjük!

csikysek a Márki Sándor versenyen
Immár harmadik alkalommal került sor az Alma Mater

Alapítvány jóvoltából a Márki Sándorról elnevezett törté-
nelmi és hagyományőrző ver-
senyre. Az idei vetélkedő
kárpát-medencei kitekintésű
volt, mivel az Arad megyei ma-
gyar iskolák diákjai mellett
Csongrádról és Révkomárom-
ból is érkezett egy-egy csapat.
Így végül kilenc iskola – a
csongrádi Batsányi János Lí-
ceum, a révkomáromi Maria-
num Egyházi Iskolaközpont, az
aradi Neumann Fivérek és a Csiky Gergely Iskolacsoport,
valamint a megyéből a kisjenői, kisiratosi, újzimándi, zerindi
és ágyai iskola – VI-VIII. osztályos tanulókból álló négyfős
csapata bizonyíthatta, hogy a megadott könyvészet alapján
elmélyedt a magyarság történelmének tanulmányozásá-
ban. Ebben az esztendőben a téma – Mátyás év lévén
2008 – a Hunyadiak kora volt. A felkészülésünket nagyban
elősegítette a március 28-29-én szervezett kirándulás is,
amikor felkészítő tanárainkkal együtt Marosillyére, Dévára
és Vajdahunyadra látogattunk el.

A versenyre április 25-26-án került sor. A feladatok, ame-
lyeket szegedi történelemtanárok állítottak össze, nagyon

érdekesek voltak. Az első próba a csapatok bemutatkozása
volt, amikor a tanulóknak ismertetniük kellett lakhelyük és
iskolájuk rövid történetét, valamint az Apród voltam Mátyás
király udvarában című dolgozatuk tartalmát.

Ezután egy izgalmas „activity”
játék következett, amely kereté-
ben Mátyásról szóló mondák cí-
meit kellett kitalálni. Vasárnap
délelőtt került sor a kilenc fordu-
lóból álló vetélkedőre, ahol írás-
ban, rajzban vagy szóban
oldottuk meg a feladatokat. A
Murvai Dávid, Simó Gizella,
Siska-Szabó Lilla és Smeu Júlia

nyolcadikosokból álló csapatunk sikerrel vette az akadályo-
kat, és a kemény ellenfeleket megelőzve, az első helyen
végzett, amelyért külön köszönet illeti Olasz Angéla felké-
szítő tanárunkat.

Az eredménynél azonban sokkal fontosabb, hogy egy-
mástól is tanulva, alaposabban megismerhettük a Hunya-
diak korát, és új barátokra találtunk. Beszélgetéseink során
betekinthettünk egymás iskoláinak mindennapjaiba, és
meggyőződhettünk arról is, hogy közösek a gondjaink, örö-
meink, az álmaink, és – bár több országban élünk –, édes
anyanyelvünk, történelmünk és kultúránk szorosan össze-
köt minden magyart.

A csapat nevében, Murvai Róbert dávid

Rovatszerkesztők: Széplaky, Berni és KrisztaMákszemtől Mákvirágig

XI. A osztály

szabó Tihamér
Mik a nyári terveid?
Szeretnék minél több időt a barátaimmal tölteni, ki-
rándulni és strandolni.

Faragó Réka
Vállalsz valamilyen munkát a vakációban?
A nyári vakációmat Spanyolországban fogom tölteni.
Ez idő alatt elárusítónőként szeretnék dolgozni egy
cipőüzletben.

Kurutty vetélkedő
Az elmúlt hetekben iskolánkat a Kurutty vetélkedőn képviselték az I-IV.

osztályos tanulók. Osztályonként egy diák vehetett részt ezen a versenyen.
Az így kialakult csapat az Őzikék csapata, amely a következő diákokból állt:
Spír Petra (I. osztály), Kurunczi Viktória (II. osztály), Back Annamária (III.
osztály) és Gyűjtő Ervin (IV. osztály), aki egyben csapatkapitány is volt.

A verseny Románián belül zajlott, s megyénként egy csapat vehetett részt.
A diákok bebizonyíthatták általános műveltségüket, hogy mennyire jártasak a
matematika, a földrajz, az EU, a magyar nyelv és irodalom, ill. az idegen
nyelvek területén.

A tizenegy éve indult versenyen ez volt az eddigi legjobb eredményünk. Is-
kolánk nyertes csapata így egy adriai utat nyert meg. Felkészítők: Molnár
Klára tanárnő és Pintér Mária tanítónő.

Gratulálunk nekik!



– Mivel fogod tölteni a nyári
szünidőt?
– Augusztusban iskolatársaim-
mal a horvát tengerparton
fogok nyaralni. A vakáció
másik részét Varjason töltöm a
nagyszüleimnél és barátaim-
nál.

Csiky-Csuky, 2009. június 12. oldal

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Vica és Réka

XI. B osztály
zavacki Carla
Milyen terveid vannak a vakációra?
A Retyezátba szeretnék menni a haverokkal, majd pár napot
Ausztriában szeretnék tölteni a barátommal. Emellett anyukám
üzletében szeretnék egy kis munkát elvállalni mint eladónő.

Borsos szabolcs
Mivel fogod tölteni a vakációd?
Szeretnék minél többet pihenni, kirándulni, a barátaimmal szó-
rakozni, és valamilyen kisebb munkát is el szeretnék vállalni.

XI. C osztály
Birkás dávid
Elutazol a nyáron valamerre?
A nyaram kirándulásokból fog állni, ugyanis az oszinkkal ter-
vezünk Budapestre egy kirándulást, és emellett a családom-
mal Törökországban fogunk nyaralni.

Pap Melinda
Mivel töltöd a vakációd? Fogsz-e munkát vállalni?
Augusztus végén az osztályommal és az oszinkkal Buda-
pestre fogok menni. Emellett munkát is szeretnék vállalni,
akár a múlt nyáron, mint fordító.

XI. d osztály
Tesler Noémi
Milyen lesz a 2009-es nyarad?
Szeretnék minél több időt a haverokkal eltölteni.
Lehetséges, hogy diákmunkát vállalok, de még
nem tudom pontosan, hogy hol. De persze a ki-
rándulást se szeretném kihagyni.

dinnyés Kinga
Vannak ötleteid nyárra?
A barátnőmmel szeretném tölteni, így Krajovába
fogok utazni. Sokat szeretnék pihenni és strandra
járni.

A HÓNAP GyeRMeKARCAI
– Mik a terveid a nyárra?
– Családommal töltöm a vakáció egy részét az olasz
tengerparton. A vakáció hátralévő részét barátnőimmel
fogom tölteni, valamint úszni fogok az Activ Clubban
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