
rendszerváltás
     Disclaimer: A cikk címének nincs semmilyen konnotatív értelme.
Vagyis azt jelenti, hogy más a rendszer, semmi többet.
Imádok a nyilvánvalóról írni... Szóval, mint mindenki tudja, iskolánk
élére új vezetőség lett kinevezve. Ha valaki már tudja, hogy kik is ők,
akkor ugorjon a következő bekezdéshez, a többieknek: Király András-
igazgató, Hadnagy Éva-aligazgatónő, Ruja Ildikó-nevelési aligazgató,
Lehoczky Attila-fegyelmi felelős.
     Megkérdeztem egy pár diákot, hogy mit is gondol arról, hogy a suli
új kezekbe került... „örülök annak, hogy az oszim aligazgatónő lett,
csak az a rossz benne, hogy kevesebb időt tölt velünk, és ezúton gra-
tulálni szeretnék neki” (nehéz kitalálni, melyik osztályba járhat a felszó-
laló)... „hát, én még nem kerültem összetűzésbe velük, és besegítő
ranger vagyok, szóval nálam minden ok”. És mindazoknak, akiknek
véleménye nem kapott helyet ezen bekezdésbe: Ne ítélkezzetek elha-
markodottan, eddig csupán egy incidens volt, nem lehet az igazgató-
ságot kemény fellépése miatt elítélni, a törvény az törvény! Plusz ne
felejtsétek el, hogy azért még mindig annyira engedékenyek voltak ve-
lünk szembe, amennyire lehetett. Ott vannak a rangerek, vigyáznak
ránk ☺. De erről éppen elég ennyi.
     A Csiky-Csuky szerkesztősége nevében melegen üdvözlöm az új
vezetőséget, és reméljük, vész esetén továbbra is ki leszünk csöppet
segítve a pénzügyek terén.
     És nemcsak az iskola vezetősége terén történt változás, hanem
nálunk a szerkesztőségen belül is. Most már csak félnormásak va-
gyunk, sajna 12.-es órarendünkbe már nem fért bele a szerkesztés
óra, vagyis most már mindenki teljes mértékben otthon űzi az ipart.
Hadd dicsérjem meg kedves kollégáimat szorgalmas munkájukért
(magamat semmiféleképp, mert szokás szerint késő kása vagyok a
cikk leadásával).
     Zárásképpen szeretnék mindenkinek 10-esekben gazdag, nagy
bulis és szerencsés tanévet kívánni! És Isten hozott mindenkit, aki
most kezdi nálunk tanulmányait!

Széplaky
TarTalom

Így művészkedtek ti!                                        2. oldal
Creative Club                                                  3. oldal
Tanár úr/tanárnő kérem!                                  4. oldal
Csillagok, csillagok!                                         5. oldal
Csak csajok                                                     6. oldal
Sportiram                                                        7. oldal
Technika                                                          8. oldal
Hangszóró                                                       8. oldal
Kívánságkosár                                                8. oldal
Agykrobata                                                      9. oldal
Humorzsák                                                      9. oldal
Intrijó                                                             10. oldal
Aranyköpések                                               10. oldal
Közhírré tétetik!                                             10. oldal
Mákszemtől Mákvirágig                                 12. oldal
A hónap újoncai                                             12. oldal
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Könyvajánló
ÍGy MűvésZKeDTeK TI!

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
Míg olvastam a regényt, szinte végig nevettem, és azon

csodálkoztam, hogy vajon az író honnan szedte ezeket a
már-már az „őrültség”  határait súroló ötleteket… Pár oldal
után teljesen lázba hozott, mivel a 20. századi Moszkvában
maga az ördög jelenik meg! No nem szarvakkal meg pa-
tákkal , hanem Woland nevű bűvészként.

Színes társait sem lehet hanyagolni, főleg a Behemót
nevű fekete kandúrt, aki villamosra száll, és még jegyet is
vásárolna!!! Mégis a humoros szavak mögött irónia és ke-
mény társadalomkritika van, nem meglepő, hogy a szerző
titokban írta az akkor még kommunista Oroszországban,
és kiadása is csak halála után történt meg.

De a műben három történet fonódik össze.       A második
a magát Mesternek hívó tehetséges író és Margarita sze-
relmi története. Sok gonddal küzdenek, többek között nem
sikerül kiadni a Mester remekművét: egy Pilátusról és Jé-

zusról szóló regényt,
mely teljesen más
megvilágításba helyezi
Pilátust. Ez a „regény a
regényben” a könyv
legmeghatóbb része,
nagyon fennkölt és el-
gondolkodtató. A Mes-
ter és Margarita úgy
tűnik csak Woland se-
gítségével egyesülhet
újból.

Hogy miként fonódik
össze a három törté-
net, és hogy nevetni vagy inkább sírni kéne a végén, most
nem árulom el. Őszintén ajánlom mindenkinek; nem bánjá-
tok meg, ha elolvassátok!

Gál Zoltán: Tíz év

Tíz év... nem kevés idő,
Mégis, e falak semmit sem változtak.
Hangjuk még tán fülsértő, 
De megmaradt a tudás, mit átadtak.

Szent, törhetetlen és erőskezű:
Az iskola is a régi maradt,
Azóta változatlan jellemű,
Dől belőle a bölcsességáradat.

Az emberek változtak, nem az épület,
Az ő lelkük- a mi lelkünk- az,
Ami ilyenné teszi ezt a helyet!
Miattunk nem nő talaján gaz.

Mi vigyázunk rá, hogy legyen lelke,
Mi gyomláljuk a rosszat,
Mi ültetünk új erőt bele, 
Mi szenvedünk naphosszat.

Mégis, mostan megköszönöm,
Mindannyiunk nevében,
Hogy van dolgunk, s van mi idekössön,
Ahogy titeket is- 10 év elteltében.

Draga Ildiko 10. B oszt.

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 12. A
osztályos tanulónak!

Rovatszerkesztő: Kajtor Brigitta

Hisz emlékezz csak vissza,
A sok szép emlék nem szállt el:
Az idő soha el nem issza
A percet, mikor az Arcok tűntek fel.

Mikor napsütésben, vagy esőben-
Ki tudja már, mi volt akkor-
Láttátok meg egymást tiszta, új erőben,
Ott kezdődött el az új kor.

Vitorláztatok, repültetek az életen által, 
Gyermekfejjel még, de a szívben hittel,
Játszottatok a Hold ezer sugarával,
S először igazán az emberi szívvel.

Mogorva és vicces ember,
Sokképpen bánt veletek,
Tanított lankadatlan kedvvel
Míg ki nem repültetek.

S ím, ismét együtt vagytok,
Tanár és barát egy helyen-
Reméljük, nem utoljára!-,
Tíz év elteltében.

Kruzslitsz Asztrid 6. oszt

LordZ: Utolsó, plusz egy

Csepp csepp után hull, és égőn süt a nap.
Lenyugvó Héliosz még egy sugára

Megcsillan egy szemen, és világgá serdül
A kis csepp a narancs fény prizmájában.

S egy másodpercig élt a színjáték,
És én magamba zártam mindörökké.

Egy perc, futó, sejtjeimbe égett,
És én bolond elnyomtam e szent érzést...

A csepp hozzád oly hasonló, Kedves,
Az ég gyönyöre te voltál, és vagy.
Az ég gyönyöre te vagy, és voltál.
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CC ≈ CReATIve CLUB

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

eDoL or Get the experience of a lifetime!

26th of September is a special day for me. I’ll turn 18! Wow! And there’s another reason as well. It’s the european Day
of Languages. You may ask what is so special about it and how it happens that I put it on the same shelf as my b-day.
It’s simple. I love languages! By learning a language your style and your way of thinking will definitely change. Give it a
thought. Italian people are very loud and open-hearted. If you learn to speak Italian you’ll surely become a bit more loving.
Learn English and get acquainted with a new kind of humour. Learn German and try to become more precise, reliable and
punctual. And I could go on for days on end.  To sum it up I would tell you the same thing as Lenin said: 

Learn! Learn! Learn! Languages.

P.S.: They say travel broadens the mind. Why shouldn’t you take a journey in the world of languages?

life in Every Breath

“To know life in every breath, every cup of tea, every life we

take.

The way of the warrior.” (The Last Samurai)

Sadly so, but it is true,
Japan no longer means what it used to.
But it was too late when they realised
That the path they’d chosen was the least wise.
It was the spring of the 18th century when
The “mighty one’s” thirst to conquer and civilize
Had reached the land where the Sun rises.
And from there on there was no stopping them,
And today there is no forgiveness for what happened back then.
For centuries of hard work it took,
To forge the perfect lifestyle, now inscribed in a book;
To engrave 7 laws into the bloodstream of a whole new world
Whose laws today – some say – have grown old.
And a nation – until then – independent and pure
Was infected with the democracy of the western world.
There were muskets against fire… walls of fire,
Cannons against silk and armour,
Eastern Yankees – cowardly deep inside –
Against blades and arrows side by side. 
Conquering was all that mattered,
Even if their hearts have shattered,
“Civilizing” was all that mattered, and wealth
Whereas they knew nothing of the actual word itself.
Today… the west now proudly presents
A nation as their trophy, the wilderness they’ve “tamed”…
And of their actions back then not only I feel ashamed.
Though the student has surpassed its master,
For everything they were shown, they now do it better,
In their blood they all know,
Being the most modern does not matter
For blood cannot be made into water.
And the 7 laws still live on,
Even if in mere books they’re not gone.

But I take a deep breath and exhale long…
For I must admit to myself that
Sadly so but it is true,
Japan no longer means what it used to.
Japan is now…just “a successful goal”,
Just the Tiger’s skin on the Western’s wall. 

By: yuki Arashi

My way

I found my way
Through tears and sorrow.
I found my way 
Through joy and laughter.

The words I say
I felt them often.
They pour like rain
From my soul flowing...

Flow like a river
Fill my life with love.
Scatter the shadows
Bring down the light from above.

No more pain,
No more crying.
Only joy,
Only laughing.

By: sfreiu
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TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KéReM!

Waldvogel Brigitte-Gloria
Mă numesc Waldvogel Brigitte-

Gloria, sunt profesor de limbi
străine (germană-engleză) şi în
această şcoală predau limba
germană. Cred că predarea într-
o şcoală nouă este a provocare.
Am ales să fiu profesoară, pentru
a-mi împărtăşi cunoştinţele ge-
neraţiilor mai tinere. Îmi doresc
ca elevii mei să fie perseverenţi
în tot ceea ce fac, să-şi atingă şi
să-şi menţină idealurile.

Mihaela Nicola
Trebuie să recunosc că nu

mă pricep să vorbesc despre
mine. De altfel, prefer să o
facă alţii....”Pe scurt”, sunt pro-
fesoară de limba latină şi de
limba română la liceul vostru şi
iubesc ceea ce fac din tot su-
fletul. Mă caracterizează ambi-
ţia, perseverenţa şi
optimismul, fără care nu aş fi
reuşit nimic până acum.

Am avut norocul să întâlnesc
aici oameni buni, amabili şi
sinceri, cărora le port un res-

pect deosebit şi de căror prietenie mă bucur şi mă simt
onorată. M-au ajutat, m-au îndrumat şi, la nevoie, m-au
sfătuit în ale „dăscăliei”. Astfel, nu pot spune decât că mă
simt foarte bine la Csiky Gergely.

Ştrengării nu îmi aduc aminte să fi făcut.... Să fie de vină,
oare, faptul că au trecut mai bine de 10 ani de la termina-
rea liceului? Am fost o elevă ascultătoare, îmi plăcea la
şcoală şi încercam să fac tot posibilul pentru a nu-i supăra
pe domnii profesori. Totuşi, cred că se mai întâmpla să ne
facem nevăzuţi in corpore de la ora de franceză şi de la
cea de filosofie, dar doar atunci când nu exista altă cale de
scăpare...

Motivul principal pentru care sunt profesoară ar fi acela
că îmi plac nespus de mult copiii, îmi place să stau de
vorbă cu ei,  să le împărtăşesc din ceea ce, la rândul lor,
profesorii mei m-au învăţat pe mine. Pe de altă parte, am
avut un moment nemaipomenit de dascăl, profesorul meu
de limba latină, domnul Ioan Leric, care m-a impresionat şi
m-a influenţat atât de mult, încât am ales această meserie.

Elevii mei.... să fie ca mine la vârsta adolescenţei. Glu-
mesc, bineînţeles. Îmi plac aşa cum sunt, uneori mai dis-
traţi, alteori curioşi şi atenţi; însă, în adâncul sufletului meu,
cred că mi-aş dori ca, din când în când, să întâlnesc un
elev dedicat studiului (latinei) cum eram eu...

Zabán István
A tanár úr a Babeş Bolyai Tudományegyetem ökológia és

környezetvédelem szakán végzett, és idén kezdte meg pá-
lyafutását iskolánkban. Azért választotta ezt a szakot, mert
ez a hobbija is, valamint a madarászás, amit a Pécska mel-
letti erdőben szokott űzni. Az első iskolai nap furcsa volt
számára, hiszen volt tanárokkal és a volt osztályfőnökkel,
Kis László tanár úrral is összefutott a tanáriban, de ezt
hamar megszokta, és jól érzi magát az iskolában. Diákko-
rában ő is részt vett egy-egy
csínytevésben (az osztályló-
gásokról sosem hiányzott),
hiszen akkor még más szem-
szögből látta a dolgokat. A ta-
nári pályát választotta, mivel
bízik verbális készségeiben
és szakmai felkészültségé-
ben, és mert reméli, hogy így
segít a diákok környezettuda-
tosságának a kialakításában.
A diákoktól odafigyelést vár
el, valamint azt, hogy min-
dent megtanuljanak, amit ő
elmond.

szünder Gábor
Az iskola új filozófia, pszichológia és logika tanára egye-

temi tanulmányait fizika szakon kezdte meg, s csak később
ment át a temesvári egyetem filozófia szakára, amit na-
gyon érdekesnek talált. Az egyetem elvégzése után egyér-
telmű volt számára, hogy tanár lesz. De emellett dolgozott
árvaházban és a megyei könyvtárban is. Szeret olvasni, és

kedveli a rock zenét. Diák
korában nem igen vett részt
csínytevésekben, mivel „a ta-
nulósabb” diákok közé tarto-
zott. Kezdetben tartott attól,
hogy ismét új iskolában kell
tanítania, mivel már voltak
negatív tapasztalatai ilyen
téren. A diákjaitól érdeklődést
vár, és reméli, hogy egy jó
tanár-diák kapcsolat fog ki-
alakulni közte és a tanítvá-
nyok közt.

Köszönjük a válaszokat! Sikeres tanévet kívánunk min-
den tanárnak!

Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga

Hogy érzik magukat iskolánkban, részt vettek-e csínytevésekben diákként, miért választották a tanári pályát, és mit vár-
nak a diákoktól? Erről érdeklődtünk a tanáriban.
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CsILLAGOK, CsILLAGOK!
KOs: márc. 21. – ápr. 20.

Ebben a hónapban a szenvedély, a szerelem és a
szeretet intenzív érzése fog átjárni. Ezek kifejezet-
ten inspirálóan fognak hatni rád. Persze lesz, amire
ügyelned kell. Például egész hónapban vigyáznod kell a
családi békére. Kövess el mindent, hogy se te, se mások
ne vesszenek össze! A másik, hogy a párod régi ügyeken
rágódhat ismét. A béke kedvéért ne legyints, hanem hall-
gasd végig együttérzően! Ha még nincs párod, akkor valaki
visszatérhet a múltadból. Gondold meg jól, hogy akarod-e,
tudod-e folytatni!

BIKA: ápr. 21. – máj. 20.

Most nagy szükséged lesz a béketűrésedre. Erről
vagy híres, és ezt most meg is mutathatod. Türel-
mesnek kell lenned a családoddal, a feletteseiddel,
a szomszédaiddal. Lehetőleg „mindent” hagyj rájuk! Ne vi-
tatkozz, ne kötekedj! A saját érdeked, hogy jóban legyél
velük. Emellett fontos lenne, hogy többet törődj az egész-
ségeddel. Legyél többet friss levegőn, és mozogj valamit a
szabadban!

IKReK: máj. 21. – jún. 21.

Kifejezetten frusztráló lesz a számodra, hogy ebben
a hónapban több ügyed is egy helyben toporogni
látszik. Ne idegesítsd magad, ez csak látszat! A
pénzedre is vigyáznod kell egész hónapban. Legyél óvatos
vásárlásnál és közlekedéskor is! Ezenkívül legyél otthon és
a munkahelyeden is rugalmas! Igyekezz mindenkivel ked-
ves és megértő lenni! Ne feledd, hogy neked is jobb, ha
kellemes hangulatban telik az együtt töltött idő!

RÁK: jún. 22. – júl. 22.

Ez most a te hónapod lehet. Főleg, ha energiáidat
tudatosan irányítod, és nem hagyod, hogy össze-
vissza csapkodjanak. Ehhez mindennap meg kell
fogalmaznod, hogy mi a célod. Reggel szánj pár percet
arra, hogy végiggondold, mik a terveid, és mire vágysz
aznap! Utazások, kalandok és sok élmény vár rád ebben a
hónapban.

OROsZLÁN: júl. 23. – aug. 23.

Ez a hónap a szerelem hónapja lesz számodra.
Csordultig leszel érzelmekkel. Ez olykor magasba
emel, és szárnyalásra késztet, olykor viszont leta-
szít és elkeserít. Ez utóbbi csak akkor fenyeget, ha ha-
gyod, hogy az emlékek elszomorítsanak. Fogadd el, hogy
a múlt már elmúlt! Maradj a jelenben, és derűsen nézz a jö-
vőbe! Ugyanakkor számíts rá, hogy régi ismerősök bukkan-
hatnak fel! A hónap végén több helyről is befolyhat pénz.

sZűZ: aug. 24. – szept. 23.

Ez a hónap neked fog kedvezni, főleg, ha sikerül
függetleníted magad mások idegeskedésétől. Sem-
miképp se vedd át az ő nyűgeiket! Ha van párod,
akkor vele kell a legtürelmesebbnek lenned, máskülönben
szakítás lehet a vége. Ha szeretnéd ezt elkerülni, akkor le-
gyél kedves és megértő! Ha még nincs párod, akkor valaki
visszatérhet a múltadból. Jól gondold meg, hogy van-e
még vele dolgod!

MéRLeG: szept. 24. – okt. 23.

Ebben a hónapban két dologra kell nagyon vigyáz-
nod. Ha ez sikerül, akkor kellemes, sőt eredményes
hónapod lesz. Az egyik az iskolai ügyeiddel kapcso-
latos: muszáj türelmesnek, rugalmasnak és derűsnek len-

ned. Ha sikerül megőrizned a humorérzékedet, akkor sem-
mit sem fogsz problémának látni, de ha felbosszantod
magad, akkor megnehezíted a saját dolgodat. A másik,
hogy tilos régi témákon keseregned.

sKORPIÓ: okt. 24. – nov. 22.

Szinte egész hónapban energikus, lelkes és kie-
gyensúlyozott leszel. Csak egyvalaki hozhat ki a
sodrodból: az egyik családtagod. Jobban jársz, ha
figyelmedet a tanulmányaidra vagy külföldi terveidre fordí-
tod. Bármelyik – vagy mindkettő – nagy lehetőségeket és
sikereket tartogat a számodra. Még támogatót is kapsz
ehhez. A hónap vége felé kiválóan „vizsgáznak” a barátaid.
Úgy állnak melléd, olyan szinten kitalálják, mire van szük-
séged, ami már-már megható. Ne felejtsd el megköszönni!

NyILAs: nov. 23. – dec. 21.

Majdnem egész hónapban egy megfoghatatlan, de
felemelő érzés fog körbelengeni. Hasonlatos ez a
szerelemhez, de nem biztos, hogy az. Keress egy
nemes ügyet, egy jó célt, és tegyél valami jót! Közben ké-
szülj fel rá, hogy az iskolában érhetnek némi változások.
Ami jobban megviselhet, az az otthonodban várható „felfor-
dulás”. Valami elromolhat, vagy váratlan vendég toppanhat
be, aki hosszabban marad, mint gondoltad. Ne bosszan-
kodj! Állj hozzá derűsen, tudva, hogy előbb-utóbb minden
megoldódik! 

BAK: dec. 22. – jan. 20.

Érdemes lenne fontolóra venned, hogy ebben a hó-
napban elutazz. Váratlanul adódhat egy rendkívül
kedvező lehetőség, amit vétek lenne kihagyni, ne
sokat töprengj! Fogd magad, és menj! Hidd el, annyi él-
mény vár rád ott, ami kárpótol mindenért. És annyira feltöl-
tődve térsz haza, hogy nem lesz semmi akadály. A hónap
végén tanulással kapcsolatos ötlet merülhet fel. Ne uta-
sítsd vissza kapásból, vedd komolyan! 

vÍZÖNTŐ: jan. 21. – febr. 19.

Szinte egész hónapban nosztalgikus hangulatban
leszel. Ezzel semmi baj sincs, amíg az emlékek
nem szomorítanak el. Ne hagyd, hogy bárki vagy
bármi kedved szegje! Közben készülj egy szép, szeretettel-
jes találkozásra! Legyél kíváncsi, és ne alkoss túl gyorsan
véleményt! Nem tudhatod, hogy mi lesz ebből. Szerelem,
barátság vagy csak egy múló kaland. Az biztos, hogy meg
fogja melengetni a szíved az illető, és most ez a lényeg,
nem pedig az, hogy hogyan folytatódik. 

HALAK: febr. 20. – márc. 20.

Fantasztikus lesz ez a hónapod. Egyrészt tele le-
szel energiával, tettvággyal és optimizmussal.
Akkor fogod ezeket élvezni, ha szabadjára mered
engedni a kreativitásodat. Hagyd, hogy jöjjenek az ötletek!
Ne szelektálj! Írd le, és utána találd ki, hogy melyikkel kez-
ded! Most lesz elég erőd, hogy a megvalósítással is foglal-
kozz.

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

Rovatszerkesztők: Adrienn, Betti
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CsAK CsAjOK
Őszi trend: 10 nélkülözhetetlen alapdarab

Igazán trendi szeretnél lenni az őszi
szezonban is, de nem tudod, mit vá-
lassz a bőség zavarában? A Csak Csa-

jok most megosztja veled azt a 10
nélkülözhetetlen alapdarabot, amelyek-
ben garantáltan stílusikonként pompáz-
hatsz!

Az alábbi 10 ruhadarab, illetve kiegé-
szítő egytől egyig az őszi szezon leg-
szexisebb darabjai közé tartozik.
Válogass kedvedre közülük aszerint, hogy mi illik a stílu-
sodhoz, vagy hogy mit tudnál jól kombinálni a már meglévő
szettjeiddel!

1. válltöméses blézer
Egyik legnagyobb kedvencünk a fekete, válltöméses blé-

zer. Lehet szegecses, pamutból készült, vagy akár egy va-
dabb flitteres darab – mi rajongunk érte! Remekül
kombinálhatod farmerrel, leggingsszel, miniszoknyával,
vagy akár még egy dögös miniruhával is.

2. vastagabb leggings
Ha végigpásztázod a boltokat, akkor gyorsan megakad a

szemed a számtalan testhezálló leggingsen. Ha ránk hall-
gatsz, akkor beszerzel pár vastagabb darabot is, melyeket
a most szintén divatos, hosszabb fazonú felsőkkel és boka-
csizmával tudsz párosítani.

3. szegecses bokacsizma
A szegecses bokacsizmákat most bármilyen színben és

sarok-megoldással megtalálhatod. Az extrém magas sarka-
kat csak igazán bátraknak ajánljuk, nekünk megteszi új-
donsült kedvencünk lapos változata is, mely hétköznapokra
igazán ideális viselet.

4. Flitteres felső
Legyen szó egy apró, flitteres boleróról vagy egy bővebb

fazonú, flitteres tunikáról, szerezz be egy ilyen csillogó da-
rabot az esti bulikra! A világos flitteres darabokhoz nagyon
jól mennek a sötét leggingsek vagy a hasonló flitteres tás-
kák.

5. Rövid bőrkabát
Az abszolút kötelező alapdarabunk

egy rövid bőrkabát. Lehet idén szege-
cses, kapucnis, rojtos, a variációknak
semmi sem szab határt. Hétköznapokra
és az esti bulikba is elnyűhetetlen vise-
let, ami soha nem megy ki a divatból.

6. Rojtos táska
Ha már nyáron beleszerettünk a roj-

tokba, akkor ősszel sem kell lemonda-
nunk róluk. Az igazán trendi alapdarab
egy közepes méretű, hosszú pántos, rojtos táska barna
vagy fekete színben.

7. Kockás sál
A kockák remekül illenek a bőr cuccainkhoz, így ha már

letetted a voksodat egy rövid bőrkabát mellett, akkor vá-
lassz hozzá színben passzoló, kockás sálat! Nekünk leg-
jobban a bordó és a szürke kockás változat jön be.

8. Állatmintás miniruha
Legyen gepárd-, kígyó- vagy párducmintás, a miniruhád

mindenképpen vadító lesz ezekben a változatokban. A
nőies ruhákhoz egyértelműen magas sarkú dukál és szín-
ben harmonizáló kiegészítők.

9. Combközépig érő csizma
A combközépig érő csizma az őszi

trend egyik extrémebb darabja, ha vi-
szont hosszú és formás lábakkal áldott
meg a természet, akkor ne hagyd ki az
alkalmat, hogy ezt meg is mutasd! Egy
szexi, hosszú csizma egy fekete szatén
rövidnadrággal vagy egy farmerminivel
tökéletes választás.

10. vastag láncok
Ha imádod a trendi ékszereket, akkor

idén a fémből készült, nagy méretű láncokra ruházz be! Ha
jobban kedveled a műanyag változatukat, akkor viselj szí-
nes, nagy szemű bizsukat!

sulis teszt

1. Szeptember 15-e van. Mi az első gondolatod?

A) Imádok tanulni, szóval sietek az iskolába.
B) Hurrá! Alig vártam már a nagy bulikat!
C) A suli jó találkahely a haverokkal, máskülönben nem
izgat.
D) Még egy év szenvedés...

2. Belépsz az osztályodba. Te:

A) Intézkedsz, hogy megkapd a könyveid.
B) Ledobod a táskád, és dumálni mész.
C) Lerogysz a helyedre, mint mindig.
D) Előveszed az mp3 lejátszód, és kizárod a világot.

3. Melyik a kedvenc tantárgyad?

A) Matek/fizika/kémia vagy informatika.
B) Magyar/angol vagy más idegen nyelv.
C) Földrajz/biológia vagy történelem.
D) Egyiket sem szeretem...

4. Mit csinálsz a nagyszünetben?

A) Valamelyik tanár után rohanok, érdeklődöm.
B) Dumálok valahol a barátaimmal.
C) Osztályommal vagyok, közösségi elfoglaltságom van
(vagy házit másolok).

D) Rádőlve a padomra várom, hogy vége legyen.

5. Hogyan puskázol?

A) ÉN?! Sosem tudnék puskázni!
B) Tanulni nincs időm, így a pad alól kimásolom a leckét a
füzetemből, vagy leírom a szomszédomról.
C) Nekem mindig megvannak a saját módszereim a puská-
zásra.
D) Nem igazán izgat a külvilág, így mindig azt teszem, amit
jónak látok, néha még puskázok is.

6. Mit csinálsz suli után?

A) Hazamegyek, és tanulok.
B) Valahova beülök a haverokkal...
C) Mikor hogy: néha a városban császkálok, máskor haza-
megyek.
D) Hazamegyek, és elbújok a világ elől másnapig.

7. Vannak terveid a jövődet illetően?

A) Persze! Rengeteg mindent elterveztem.
B) Mindenképpen a barátaimmal szeretnék maradni.
C) Jegyek függvényében döntök. Még nincs tervem.
D) Nincs ötletem sem. Elég, ha túlélem a következő napo-
mat.
(Kiértékelés a 10. oldalon!)

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Angyalka
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sPORTIRAM
Foci

BL
A román bajnok történelmének első

BL meccsén, sajnos kudarcot vallott. A
„román Chelsea-nek” keresztelt Urzi-
ceninek nem sikerült az idegenben
való győzelem. A klub történetében
először szerepelt a csapat a BL soro-
zatában. A kék-fehér mezes gárda
már napokkal előtte megkezdte a fel-
készülést, elvégre a BL-ben jó szerep-
lést kell nyújtaniuk.

A gárdát Dan Petrescu edző készí-
tette fel, akinek játékosként már sike-
rült egyszer elnyernie az UEFA kupát
a Chelsea színeiben. A csapat jól indí-
tott a Sevilla ellen, azonban a félidő
hosszabbításában gólt kaptak, a lab-
dát Luis Fabiano csavarta a kapuba,

ezzel a Sevilla
megszerezte a ve-
zetést. A második
félidő sem a helyze-
tekről szólt: a
román bajnoknak
nem sikerült felzár-
kóznia. A félidő
ugyanúgy zárult:
Renato a kapuba

talált ezzel megszerezve a  mérkőzés
második gólját. Unirea nagy hajszába
kezdett, de komolyabb helyzetet nem
sikerült kialakítaniuk. Az eredmény
magaért beszél: a Sevilla csapat jobb
napot fogott ki. De hadd említsem
meg, hogy a két csapat költségvetése
közti különbség több mint 300 millió .
Ennyi pénzből a Sevilla könnyen tud

gazdálkodni. A sajtókonferencián Dan
Petrescu azt vallotta, hogy egyik
román csapat se áll még készen BL-
ben való szerepléshez. Csapatának
ez az est inkább tapasztalatot nyújtott,
valamint pszichikai szempontból is
fontosnak számít, ami a későbbiekben
megnövelheti a játékosok teljesítmé-
nyét. Az edző még hozzátette, hogy
az eredmény reális, s reméli, hogy
csapata csodát fog művelni a legköze-
lebbi BL szereplésen, a hazai pályán
játszó VfB Stuttgart ellen. A csapat
eredményei figyelemre méltóak, te-
kintve azt, hogy pár éve még mindenki
számára ismeretlen volt Urziceni. Vég-
szóként sok sikert kívánunk a román
bajnoknak!

Rovatszerkesztők: Edy & Nitro

Tenisz
A nyár során sok változás történt a tenisz világranglista élén. A júliusban kezdődő Wimbledon

előtt szerencsétlen módon Rafael Nadal megsérült, ezért nagy esélye volt Roger Federernek,
hogy megelőzze, és átvegye a vezetést. Roger Federer meg is nyerte ellene a mérkőzést, így
simán átvette a vezetést. A sérült Nadalt még Andy Murray is elhagyta, aki a wimbledoni döntőn
kapott ki. Federer nyerte a legtöbb Grand Slam-tornát a férfiak között. Ő a tenisztörténelem ha-
todik férfi teniszezője, akinek sikerült mind a négy Grand Slam-tornán címet szereznie. A  szep-
tember elején kezdődő US Openen meg lett volna a 16. GS győzelme, de váratlanul kikapott az
ötödik helyen álló Juan Martin Del Potrotól.

Az ATP világranglista állása: 1. Roger Federer, 2. Andy Murray és 3. Rafael Nadal.

Rovatszerkesztő: B. Attila

Forma 1
Lassan közeledünk a Forma 1 ötvenkilencedik világbaj-

nokságának végéhez. Most kezdődik viszont a hajrá, mivel
már csak három verseny maradt hátra.

Az év elején még magabiztosan vezető Jenson Button
előnye lassan elfogyott az év végére, mivel a többi csapat
egyre jobbra fejlesztette autóit. Az idén már hat pilóta állha-
tott a dobogó legfelső fokára. A vb
éllovas Button hat győzelme és a
Török Nagydíj után gyenge teljesít-
ményt mutatott. Később viszont újra
dobogóra állt Olaszországban, és
remekül versenyzett Szingapúrban
is, így még mindig van 15 pont elő-
nye csapattársával és 25 pont Vet-
tellel szemben. Csupán a három
említett pilótának van esélye a vi-
lágbajnoki cím megszerzésére, de
lehetséges, hogy a Brawn-Merce-
des két pilótája között fog eldőlni,
mivel Vettelnek nagy szerencse kéne behozni a 25 pontos
lemaradást Buttonhoz képest.

Ki kell emelnem még két pilótát, két világbajnokot a ver-
senyzők közül, akik futamot nyertek idén nehéz helyzetük
ellenére is: Lewis Hamilton a Magyar, illetve a Szingapúri
Nagydíjat, míg Kimi Raikkonen a Belga Nagydíjat nyerte
meg. Hamiltonhoz fűződik még a valensziai és az olasz
pole-pozíció is. Raikkonennek pedig Szingapúrban szakadt
meg remek teljesítménysorozata, ugyanis a Magyar Nagy-

díjtól kezdve négy alkalommal állhatott a dobogó valame-
lyik fokára, és persze összejött neki a győzelem kedvelt fu-
tamán, Belgiumban. 

Az eredményeken és a számokon kívül két igazán fontos
esemény történt a nyáron. Az egyik a Magyar Nagydíjon,
ahol súlyos balesetet szenvedett Felipe Massa, akit egy 1
kilogrammos alkatrész kapott fejen 200 km/órás sebesség-

nél, és eszméletlenül rohant bele
nyílegyenesen a falba. Az idén
már biztos, hogy nem fog Forma
1-es autóba ülni, s egyesek sze-
rint a jövőben már nem lesz
ugyanolyan gyors. A jövő évig
először Luca Badoer, majd a
Force-Indiától átigazolt Giancarlo
Fisichella váltja fel a brazil piló-
tát. Egy másik fontos hír a tavalyi
Szingapúri Nagydíjjal kapcsola-
tos, amikor is Nelson Piquet sze-
rint szándékosan utasították

arra, hogy ütközzön a falnak, hogy az emiatt kiküldött biz-
tonsági autó segítségével Alonso megnyerhesse a futamot.
Ezért a FIA két évre tiltotta ki a Forma 1-ből a Renault csa-
patot (2010-től kezdve), és Flavio Briatoret pedig örökre el-
tiltották az említett autósporttól.

Röviden ezek voltak a Forma 1 nyári eseményei. To-
vábbra is mindenki tartson kedvencével, és nyerjen a job-
bik! …

Rovatszerkeztő: norbeVort



Csiky-Csuky, 2009. október 8. oldal

TECHNIKa
A XXI. század puskái

Vannak, akik a régi módszerekre és a lapcserére esküsz-
nek, de az elektromos kütyük megjelenésével a puskázási
technikák köre is folyamatosan tágul. A Word jelentősen le-
csökkenti a puskakészítésre szánt időt, ráadásul egy szí-
nes nyomtató segítségével még a paddal egyszínű
„fegyver” is készíthető. A fájlmegosztó oldalakon is terjed-
nek már azok a programok, amelyek szkennerekhez ké-
szültek, és segítségükkel a beolvasás után bárki kedvére
formázhatja a beszkennelt dokumentumokat vagy könyvet.
Kreatívabbak a legfontosabb információkat üdítősüveg
címkéjére szkennelik. Mivel folyadék még a legnagyobb
vizsgákon is fogyasztható, a címke szinte lebukásmente-
sen olvasható.

Egy sokat tudó mobil is kincset érhet a puskázás szerel-
meseinek. Hangfelvételekben, jegyzetekben, fényképeken
tárolhatók a legfontosabb tudnivalók, neten kereshetünk
választ a kérdésekre, sőt dolgozat vagy vizsga közben a
megoldások sms-ben, e-mailben vagy bluetoothon is kül-
dözgethetők. Ha pedig van segítségünk, és pénzünk a

megnövekedett mo-
bilszámlára, jöhet a
James Bond mód-
szer, amikor head-
seten keresztül
valaki egyszerűen
beolvassa a megol-
dásokat. Ennek egy
korábbi változata,
ha a diktafonra fel-
mondott puskát fül-
hallgatón keresztül hallgatják vissza. Persze puska az
MP3-ak és MP4-ek memóriájába is menthető.

Akár high tech, akár régi módszert használunk, tudnunk
kell, a tanárok szinte az összes technikát ismerik. Vannak,
akik kreatívabb számonkéréssel próbálják visszaszorítani a
puskázókat, mások beszedik a telefonokat és az elektro-
mos kütyüket. De egy hagyományosabb puska akkor is
hasznos lehet, ha nem tudjuk használni. Hiszen amíg elké-
szítjük, legalább egyszer átolvassuk a tananyagot.

Rovatszekesztők: Sync, Ruben, Tihamér

KíváNSáGKoSár
♥ Boldog születésnapot kíván a XI. B Balogh
Malvinának.

♥ Boldog születésnapot kíván Anita, Éva, Me-
lita, Rebeka Bettinek.

♥ Boldog születésnapot kívánnak Mester Évá-
nak, Rogoz Brigittának és Pálfi Csabának
osztálytársaik, a XI. B  sek.

♥ A XI. B sok sikert kíván a Békésre induló
sportolóknak.

♥ A NÚBOK boldog születésnapot kívánnak
királyuknak.

♥ Boldog születésnapot kívánnak Bódi Ritá-
nak osztálytársai: Daróczy Tímea, Lőrinc Brigitta, Nagy Me-
lita és Nagy Tímea.

♥ Boldog születésnapot kíván a XI. A Sipos
Bettinának és Boros Zoltánnak.

♥ Rogoz Briginek kissé megkésve, de annál
nagyobb szeretettel kíván boldog születésna-
pot barátnője, Bogi a IX. A ból.

♥ Boldog születésnapot kívánunk Cscsinde-
rellának.

♥ Boldog születésnapot kíván a XII. B Bódi
Ritának.

♥ Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
nagyon boldog légy minden szülinapodon!
Isten éltessen sokáig Rita! (Hajni 12. B)

Rovatszerkesztő: Betti

HaNGSZÓrÓ
jegyelővétel a michael Jackson’s
This Is It című filmre szeptember

27-től!

Az egész világon szokatlanul hosszú
elővételi periódusról döntött a forgal-
mazó a várhatóan hatalmas érdeklő-
dés miatt: az október 28. és november
11. közötti vetítési időszakra már egy
hónappal a bemutató előtt megkezdő-
dik a jegyelővétel. Nem lesz ez más-
képp hazánkban sem, ahol
országosan lehet elővételben jegyet
kapni a mozik pénztárában.

Michael Jackson csupán két hétre
tér vissza: a pop királya tragikus ha-
lála idején egy szemkápráztató vissza-
térésre készült, és a londoni
megakoncert-sorozat próbáin és a ku-
lisszák mögött készült film, a Michael
jackson’s This Is It október 28-án

(szerdán), a világpremierrel egy napon
kerül a mozikba, és limitált ideig, két
hétig lehet megtekinteni.

A zene- és Michael Jackson-rajon-
gók fantasztikus lehetőséget kapnak a
bemutatóval: közvetlen közelről élvez-
hetik a koncertet, és ismerhetik meg
még jobban a művészt. Az alkotók
ígérik, hogy tisztelettel és méltósággal
közelítenek az énekes örökségéhez.

Így, aki még egyszer meg szeretné
csodálni, milyen különleges tehetség
volt Michael Jackson, az már egy hó-
nappal a bemutató előtt biztosítsa a
jegyét, hogy nehogy lemaradjon erről
az egyedülálló alkotásról!

A filmről érkező újabb hírek, informá-
ciók a www.ThisIsIt-Movie.com olda-
lon érhetőek el.

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben,
Tihamér
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HUmorZSáK
Két szőke csaj beszélget:
– Képzeld, tegnap véletlenül belerúg-
tam az asztal lábába. Lehet, hogy ez je-
lent valamit a születendő gyermekemre
nézve.
– Ugyan, ne légy már ilyen babonás!
Születésem előtt az én anyámnak is rá-
esett a lábára a lemezjátszó, és látod,
semmi bajom... semmi bajom... semmi
bajom... semmi bajom...

– Doktor úr, nekem kimondottan egészséges a dohányzás.
– Az nem lehet, fiatalember!
– De igen, mert ha rágyújtok, az anyósom nagy ívben elke-
rül.

A vak koldus azt mondja adakozójának az Operaház előtt:
– Bocsánat, uram, ez a tízforintos már nincs forgalomban.
– Tegye csak el barátom, ez egy csodatevő tízes ... Már
magát is látóvá tette.

– Mi az a szinonima?
– Amit akkor használunk, ha nem tudjuk, hogyan kell a
másik szót helyesen leírni.

Apa a kislányával álldogál az ablaknál és megpillantanak
egy cigányasszonyt hatalmas puttonnyal a hátán. Izgatot-
tan ugrik egy nagyot a gyerek, és felkiált: 
– Télapó!
– Nem kislányom, ez csak egy cigányasszony óriási put-
tonnyal.
– Elvette tőle?

Rovatszerkesztők: TBC, DeadslayerX

előző rejtvényeink megoldásai:

A szókeresőnk megoldása: MÁSODNAP
A SUDOKU megoldása:

A júniusi  keresztrejtvényünk szerencsés győztese
Létrai Richárd, XI. C osztályos tanuló.
Gratulálunk neki !

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

AGyKROBATA

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

Határidő: 2009. 10. 13.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te le-

szel az októberi számunk győztese! Várjuk
megfejtésedet!

A sorsolás időpontja: 2009.10.14. nagyszü-
net 

sUDOKU

Töltsd ki az üres né-
gyzeteket számjegyekkel
(1-től 9-ig) úgy, hogy egy-
egy sorban, oszlopban és
nagyobb(háromszor hár-
mas) négyzetben egy
szám csak egyszer for-
duljon elő!

sZÓKeResŐ HALADÓKNAK
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 megfejtése a
megmaradt betűkből összeállítható szó.

AGGASZTÓ, AKTÍV, ALÁ-
BUKTAT, ALFÉL, ALSZÉL, ÁT-
TÖRT, BÚTORSZÖVET,
CSERFAERDŐ, DOHÁNY-
SZÍN, ERÉNY, ÉSZTER, FA-
TÖRZS, FOSZTOGAT,
HISZTIS, KATORGA, KE-
RESZTÜLRAGYOG, KÉKES,
KÖZÖL, LÉPTEK, ÖNGYIL-
KOS, RABSZÍJ, RIKSA,
SAJTPAPÍR, TÖRVÉNYCIK-
KELY, ÚGYDE, ÜGYNÖKÖL,
ZENGEDEZIK.
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INTRIjÓ
Ismét itt az új tanév. De nemcsak a tanév új, hanem sok

az új bentlakó diák is. Sok a kilencedikes, akikre vár a gó-
lyabál itt, az intriben. Szeretném nekik elmondani, hogy
nem lesz nehéz, nem kell tőle félni, egyszer majd túllesz-
nek rajta, és pár év múlva már csak mosolyogva fognak
visszaemlékezni.

Ezentúl változások is lesznek. A meditáció már nem az
iskolában lesz, hanem a bentlakásban minden tanulónak.
Ez elég nagy változás, mivel eddig sok évig az iskolában
volt tartva, ott kellett tanulnunk, de ezentúl majdnem min-
den nap 5 órától vagy az ebédlőben vagy a tv teremben
vagy szobáinkban tanulunk. A meditáció 5 órától kezdődik,

kivéve a szerdai napot, amikor 6 órától lesz, ugyanis ekkor
van a kimenőnk, és 6-ig szabadok vagyunk.

A kilencedikeseknek szeretném üzenni, hogy ne féljenek
a gyólyabáltól, mert nem lesz nehéz, és különben is lesz
esélyük visszavágni a békabulin, amit majd ők fognak szer-
vezni nekünk, tizenkettedikeseknek. Szerintem nagyon jól
fogunk szórakozni mind a két alkalomkor.

Többet írok majd a következő számban, amikor már a
gólyabál is lezajlott, és beszámolok képekkel, illetve inter-
júkkal.

Addig is jó tanulást mindenkinek!     

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin

ARANyKÖPéseK
Az idei iskolai év első számában itt vannak az új 
ARANYKÖPÉSEK!

TANÁROKTÓL:

● A bírók egy kalapácsütéssel engedélyezik a határozatot.
● A kindociók le van fektetve egy papírra.
● Amióta kétszárú gatyában járok, én még ilyet nem hallot-
tam.
● Sok munkahelyen fontos a kapcsoló teremtő képesség.
● Kiállítják a legluxusabb autókat.

DIÁKOKTÓL:

● Erre két szavam van: MEGSZIVTAD.
● Magyarországon emelkedett matekot tanulnak.
● Sok magyar költő azért halt meg tüdőbajban, meg sokat
ültek, és felfáztak.
● Mennyi szőr hullt a hajatokról!
● Nem érdemes kimenni a meccsre, inkább beülsz a té-
vébe.
● Klárikát az érzelmei vezették minden irányba.

● A legenda IV. Béla királylányról szól.
● Szent Margit lemond a királyságról, és beáll takarítónő-
nek.
● T. József csak a szoknyás lányok után járt.
● Flóra megpillantott velük szembe egy lovagon jövő ifjút.

éReTTséGIZŐKTŐL:

● A lírai én problémája a gondolkodás.
● Az élet sorsa meg van pecsételve, szétnézni lehet, köny-
nyedén, és ekkor közbeszól a szinesztézia.
● A költő művészi jelszókat használ.
● Az ember előbb vagy utóbb egy szomorú helyre kerül, de
akkor se adja fel magát, hanem körülnéz, és próbál a szo-
morúságán változtatni.
● József Attila volt az, aki nem bírta élete nehezét tartani,
ezért reménytelennek találta az ő életét is.
● A versben egyedületlenség figyelhető meg.
Isten megteremtette az embert, és a Paradicsomból csak
egy fáról tiltotta le őket.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

Közhírré tétetik!

Legtöbb A: Igazi mintadiák
vagy a tanároknak, imádod
a sulit és rengeteget ta-
nulsz. Megvannak a céljaid
a jövődet illetően is. Egyet-
len probléma, hogy már
nem igen vannak barátaid,
mert nem szánsz rájuk elég
időt. Ezen jó lenne elgon-
dolkodni...

Legtöbb B: Nem vagy nagy
zseni, viszont ismered a fél
suli diákjait. Barátságos és
menő vagy, suliba csak
azért jársz, mert találkoz-
hatsz a barátaiddal. Tanulni
sem kéne elfelejteni, mert
pár jobb jegy nélkül nem
fogod az életben semmire
sem vinni.

Legtöbb C: Nálad teljes az
egyensúly: tanulás és bará-
tok szintjén is. Bár ismersz
sok arcot, tanulni sem felej-
tesz el. Ez így nagyon rend-
ben van.

Legtöbb D: A suli neked
szinte a pokol. Nem érdekel
senki és semmi, csak ön-
magad és valószínűleg
ezért vagy olyan egyedül és
magányosan. Mindig várod,
hogy hazamehess, mert
félsz emberek közé menni,
nehogy összebarátkozz bár-
kivel is. Ajánlunk neked egy
pszichológus segítségét,
mert ez nagyon nem oké...

A sulis teszt kiértékelése

színház

Ismét megnyitotta kapuit az Aradi Kamaraszínház!
Első előadásnak a Lovak az ablakban című abszurd drámát választották, amely betekintést nyújtott a háború mentális

deformáló hatásaiba. A három színész – tehetségét bizonyítva – rettentő élethűen adta elő a tébolyult elmék életéből ki-
vágott jeleneteket. Kíváncsian várjuk az következő előadásokat!

Széplaky
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Új vezetőség

Mint azt már mindenki tudja, szeptembertől iskolánknak
új vezetősége van.

Kérésünkre Király András igazgató úr választ adott egyes
kérdéseinkre.

Elmondta, hogy szeretné, hogy a diák és a tanár hozzá-
állása is megfelelő legyen az iskolával szemben. Szemé-
lyes vágya is az, hogy hadd lehessen a Csiky is egy
diákközpontú iskola. Kifejezte azt az óhaját is, hogy sze-
retné, ha az Arad megyei közösség is értesülne mindarról,
ami Arad megye egyetlen magyar iskolájában folyik és tör-
ténik. Kívánsága az, hogy mindnyájunk hozzáállása legyen
a megfelelő, vállalva önkéntesen a kötelességeinket.

Mikor az új épületről kérdeztük, az igazgató úr elmondta,
hogy az épület készenléte nem az iskola vezetőségétől
függ, mivel ez egy 3 évre betervezett építkezési feladat.

De külön megjegyezte azt is, hogy a munkálatok jóval
előbbre vannak haladva, mint ahogy a tervekben szerepelt.

A lógókkal szembeni szigorról pedig elmondta, hogy sze-
retnének keményebben fellépni ellenük, de bíznak abban,
hogy mindenki – kötelességeit és jogait szem előtt tartva –
maga meghúzza a határokat. 40 igazolatlan hiányzás miatt
a diákot ki is csaphatják az iskolából. Ezeket a határozato-
kat szeretnék a szülőkkel is megosztani.

Kérdésünkre, hogy mi a véleménye a Csiky-Csukyról, az
igazgató úr elmondta, hogy jó ötletnek tartja az iskolaújsá-
got, s főleg az újraindítását. Ehhez az iskola támogatását
biztosítja.

Az igazgató úr külön üzenete a diákságnak, hogy az
igazgatóság törekvése az, hogy minden, ami az iskolában
történik, az a diák javára, örömére legyen.

Köszönjük az igazgató úr türelmét és a diáksághoz inté-
zett szavait.

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta

Iv. Aradi Nemzetközi Mazsorettfesztivál

Szeptember 12-én került megrendezésre immár negyedik alkalommal a Ma-
zsorettfesztivál a Csiky Gergely Iskolacsoport szervezésében és a városi önkor-
mányzat támogatásával. Nagyváradi, szatmári és persze aradi csoportok vettek
részt, valamint Magyarországról Pécs, Tótkomlós és Bicsérd képviseltette
magát.

Reggel 9 órakor kezdődött a felvonulás a szervező iskola udvaráról, 10 órától
pedig az Eminescu parkban élvezhették a látványos táncelőadásokat a meghí-
vottak, a sajtóképviselők és az épp arra járók. Kedvezett az időjárás, így minden
csoport fennakadásmentesen adhatta elő produkcióját. Ezután a táncosok
együtt szambázhattak, amely még színesebbé tette az előadást. A közös tánc
után minden résztvevő oklevelet, virágot kapott. Az előadások után minden mazsorettes a Csiky Gergely Iskolacsoport
tornatermében ebédelt, majd meglátogathatták az aradi Neptun strandot is.

A fesztivál célja a mazsorettet mint műfajt és sportágat elfogadtatni, és minél több csapatot felfedezni, mondta Erdei
Emese főszervező. Szerencsére évről évre növekszik az aradi mazsorettcsoportok száma, és ezáltal a fesztivál színvo-
nala is.

Köszönet minden támogatónak, akik segítettek megszervezni a fesztivált!

szakács Tímea
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szerkesztők: a XII. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők : Bele Mihály, Kovács Márk, Matanie Ruben 
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogató: Farmec, Bel- Ami, Tulipán, a Csiky Gergely
Iskolacsoport Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig
I. osztály

A 2009-es tanévben egyetlen első osztály indult, Cirják
Márta tanító néni vezetésével. Néhány elsőst megkérdeztünk,
hogy mi a véleményük az iskoláról, nem vágyódnak-e vissza
az óvodába.

varga Gabriella: „Jól érzem magam az új osztályomban,
már sok barátot is szereztem, és a tanító néni is nagyon ked-
ves. Szabadidőmben szaladgálni szeretek. Ha felnövök, fod-
rász szeretnék lenni.”

Ádámcsek Nándor Mihály: „Nagyon szeretem a matekot.
Szabadidőmben focizni szeretek. Ha felnövök, pilóta szeret-
nék lenni.”

Adjudeanu vivien Orsolya: „Az óvodát is nagyon szeret-
tem, de az iskolában is nagyon jól érzem magam. Benne va-
gyok az iskola mazsorett csoportjában, ezenkívül még
aerobicra is járok. Kedvenc tantárgyam a román.”

sólyom Loránd: „Az iskolát jobban szeretem, mint az óvodát. Már sokakkal összebarátkoztam.”
Cirják Zsana Mária: „Az iskolát is ugyanúgy szeretem, mint az óvodát. Én is benne vagyok az iskola mazsorett csoport-

jában. Ha majd nagy leszek, legszívesebben állatorvos lennék.”
soltész Martin Andres: „Könnyen megszoktam az osztályt. Szabadidőmben szaladgálni szeretek.”
Mészár Anna Orsolya: „Az osztályt még nem sikerült annyira megismernem, de a tanító néni nagyon kedves, és jól ma-

gyaráz.”
Rovatszerkesztők: Réka, Vica

A HÓNAP ÚjONCAI
Gyarmati jenifer 9. D

– Szabadidődben mivel foglalkozol? 

– A néptánc az egyik kedvenc időtöltésem, illetve a zenehallgatás, s persze
bulizni is szoktam.

– Sikerült-e alkalmazkodnod az új környezetedhez?

– Az osztályom tetszik. Ami a kollégákat illeti, van köztük régebbi ismeretség
is. Amúgy jó fej mindenki. :)

Rovatszerkesztők: Edi, Attila, Imi

Kovács Norbert 9. C
– Szabadidődben mivel foglalkozol? 

– Szeretek sportolni, kedvencem a vízilabda, illetve a foci.

– Milyen elvárásaid vannak a sulival kapcsolatban?

– Több szünet és az órák csökkentése.


