
Beavatás,
avagy miből lesz a cserebogár?

Gondolom, furcsának tűnhet sokak számára, hogy most a
gólyabál után miért is erről írok. Egyszerű! Lehet, hogy nem
tűnt annak, de a mi kis gólyabálunk is beavatási „szertartás”
volt.

Megérkeztek a kilencedikesek a suliba, és kisebb-nagyobb
nézeteltérések után kialakult az új iskolaközösség. De mint a
közösségek nagy részében, nálunk is kellett valami, és nem
akármi(!), ami biztosítja az újonnan érkezetteket afelől, hogy
igen is hozzánk tartoznak. Persze ezáltal még az újak kivág-
hatták a rezet, és mi (a nagyobbak) megnézhettük, hogy me-
lyik gólya mennyire rátermett. Ebből mindenki csak nyert.

Talán a dolgok legszebb része, hogy ez az egész mulatság
ősi hagyomány. Mióta ember az ember, ahhoz, hogy egy cso-
porthoz tartozást véglegesítsenek, beavatták az egyéneket.
És nem kell semmiféle okkult csoportosulásra gondolni. Ke-
resztényeknél, a legeslegelső szentség/rítus, amit elvégeznek
egy kisbabán, a megkeresztelés. Meg vagy keresztelve, ke-
resztény vagy. És utána is jönnek még szertartások, feleke-
zete válogatja az elnevezést, amelyek a nagykorúak sorába
emelnek. Lehet az bérmálás, konfirmálás, vagy még sorolhat-
nám. Persze a gólyabált nem lehet teljes mértékben ezekhez
hasonlítani. De mégis profán módon ez a licistáknak a „meg-
keresztelése”. Voltál gólya, lesz valami alapod, már csöppet
jobban ismernek az iskolában, már tudják, hogy nem tudtad
magad előtt tolni a csajt a gördeszkán, vagy a jó hangodat bi-
zonyítottad a karaokénál.

Kilencedikesek! Ne képzeljétek azt, hogy ez egy nagyon
brutális beavatási szertartás, és hogy nagyon megszenvedte-
tek! Nem mondom, hogy könnyű dolog kiállni az egész iskola
elé és bizonyítani, de más beavatási szertartásokhoz képest
ez semmi. Afrikában például, a Hama törzsnél, hogy befogad-
janak valakit a tehenészek közé (!), végig kell rohannia az
egész csordának a hátán. Szerintem nem is kell illusztrálnom,
hogy mennyire életveszélyes. Vagy egy polinéziai törzsnél,
hogy házasodhassanak, bungee-jumpingolniuk kell, na de
nem ám biztonságos gumikötéllel, hanem egy liánnal. Elég
csúnya módja a populációkontrollnak...

Zárásképp gratulálok a gólyáknak, bábtársaimnak: ügye-
sek voltatok! És üdvözöllek titeket a „bemerítetett” csikysek
sorában!

P.S.: 9.-esből lesz a cserebogár.

Széplaky

Fotó: Ilona János
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Könyvajánló
ÍGy művéSzKEdtEK tI!

Jodi Picoult: A nővérem húga

E hónapi számunkban azért választottam ezt a könyvet, mert nemrég film készült belőle
Cameron Diaz főszereplésével (talán több kedvet kaptok olvasni ). Az írónőről tudni kell,
hogy évtizedünk egyik legsikeresebb szerzője, művei hitelességét talán az adja, hogy kipró-
bál bizonyos dolgokat, és a saját élményeit szövi bele a szövegbe.

A mű középpontjába egy háromgyermekes család áll; a legidősebb fiú, Jesse, már átpár-
tolt a „sötét oldalra”, a középső lány, Kate, súlyos leukémiás. Húguk, Anna, pedig úgy lett
„megalkotva” a lombikbébi dokik által, hogy kompatibilis donora legyen nővérének, tehát az
ő feladata az volt, hogy testvérének bármelyik pillanatban szolgáltasson csontvelőt, vért
stb.

Talán nem meglepő, hogy Anna bepereli szüleit, mivel úgy érzi, hogy kihasználták testét
az ő akaratán kívül… soha sem kérdezték meg, hogy beleegyezik-e a különböző fájdalmas
procedúrákba. Te elfogadnád, ha a szüleid csak a „nővéred húgaként” kezelnének? Mind-
eme létharcok mellett a két lánytestvér továbbra is bensőséges kapcsolatot ápol, és azt
szeretnék, ha más családban születtek volna, hiszen  a szörnyűséges jelenlegi körben csak
„átutazóban” lehet kibírni…

A történetet több szereplő szemszögéből ismerjük meg, így teljesebb kép alakul ki. Biztos
vagyok benne, hogy a könyv olvasása után másképp fogjátok látni a világot.

Zajos a város melyben születtem, zajos.
Itt folyik büszke habjaival, a tisztátalan Maros.
De jó is lenne, hogy gitárommal egyszer életemben
Büszke folyamunk habjait halkan terelgessem.

Zajos a város, melyben születtem, zajos.
Ismerős nekem minden gödör, s sötét utcasarok.
Itt nevelkedtem, itt tanított jóra édesanyám,
Itt üvöltöttem fájdalomtól hangos kacajok után.

Zajos a város, melyben születtem, zajos.
Minden felgyorsult, s a fejlődés rohamos.
Elfelejtettem értékelni, hogy itt tanultam a jót,
elfelejtettem szeretni minden sötét zugot.

Zajos a város, melyben születtem, zajos.
Napról napra zajosabb…, zavaros.
A Maros sem büszke már, csendesen folydogál,
S partján büszke mosolyomra halkul a gitár.

Lezsák Csilla 11. B osztály

Figyelmetekbe szeretnék ajánlani 2 versenyt:
– a Moise Nicoară iskola művészeti versenye, melyben
angol, német és román verseiteket, valamint fordításaitokat
küldhetitek be, valamint fényképeiteket, photoshopolt kreá-
cióitokat. Ezek leadása az iskola titkárságán 8-14 óra kö-
zött lehetséges. Határidő: december 15.
– nézzetek fel a www.licart.ro oldalra. Románul írt verseket,
valamint fényképeket (3 kategóriában: fekete-fehér, portré
és vegyes) lehet feltölteni, havonta csak egyet. További in-
formációkat találtok a fent említett címen.
Sok sikert mindenkinek!!!

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!
Rovatszerkesztők: Hajas Roland és Kajtor Brigitta

Herédi Evelin, 7. B osztály

F. G: Büszke város
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CC ≈ CREAtIvE CLIP

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

Halloween… trick or treat!!! :)

Halloween is an annual celebration, but just what is it actually a celebration of?
And how did this peculiar custom originate? Is it, as some claim, a kind of
demon worship? Or is it just a harmless vestige of some ancient pagan ritual? 

The word itself, "Halloween," actually has its origins in the Catholic Church. It
comes from a contracted corruption of All Hallows Eve. November 1, "All Hol-
lows Day" (or "All Saints Day"), is a Catholic day of observance in honor of
saints. But, in the 5th century BC, in Celtic Ireland, summer officially ended
on October 31. The holiday was called Samhain (sow-en), the Celtic New
year. 

One story says that, on that day, the disembodied spirits of all those who
had died throughout the preceding year would come back in search of living
bodies to possess for the next year. It was believed to be their only hope
for the afterlife. The Celts believed all laws of space and time were sus-
pended during this time, allowing the spirit world to intermingle with the liv-
ing. 

Naturally, the still-living did not want to be possessed. So on the night of October
31, villagers would dress up in all manner of ghoulish costumes and noisily paraded
around the neighborhood, being as destructive as possible in order to
frighten away spirits looking for bodies to possess. 

The Romans adopted the Celtic practices as their own. But in the first
century AD, Samhain was assimilated into celebrations of Pomona, the
Roman goddess of fruit and trees. The symbol of Pomona is the apple,
which might explain the origin of our modern tradition of bobbing for ap-
ples on Halloween. 

The custom of Halloween was brought to America in the 1840's by Irish
immigrants fleeing their country's potato famine. At that time, the favorite
pranks in New England included tipping over outhouses and unhinging
fence gates. 

The custom of trick-or-treating is thought to have originated with a ninth-
century European custom called souling. On November 2, All Souls Day,
early Christians would walk from village to village begging for "soul cakes,"
made out of square pieces of bread with currants. The more soul cakes the
beggars would receive, the more prayers they would promise to say on behalf
of the dead relatives of the donors. 

The Jack-o-lantern custom probably comes from Irish folklore. As the tale is
told, a man named Jack, who was notorious as a drunkard and trickster, tricked
Satan into climbing a tree. Jack then carved an image of a cross in the tree's
trunk, trapping the devil up the tree. Jack made a deal with the devil
that, if he would never tempt him again, he would promise to let him
down the tree. 

According to the folk tale, after Jack died, he was denied en-
trance to Heaven because of his evil ways, but he was also denied
access to Hell because he had tricked the devil. Instead, the devil
gave him a single ember to light his way through the frigid dark-
ness. The ember was placed inside a hollowed-out turnip to keep
it glowing longer. 

The Irish used turnips as their "Jack's lanterns" originally. But
when the immigrants came to America, they found that pump-
kins were far more plentiful than turnips. So the Jack-O-
Lantern in America was a hollowed-out pumpkin, lit with an
ember. 

After all, the day itself is only as evil as one cares to make
it. 
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tANÁR ÚR/tANÁRNŐ KéREm!

Christian margareta
Angol-német szakos tanár vagyok, és 1990 óta tanítok a Csiky Gergely

Iskolaközpontban. Férjem, Christian Aurél ebben az iskolában végzett, és
az ő emlékeit idézem.

„Az évek során a tanulási eredményeket illetően nagyot esett a színvonal.
Diákkoromban az iskola egy »szentély« volt a számomra, amelyhez fegyel-
mezetten viszonyultam, és amelyről maximális tisztelettel beszéltem. Az
igazgatóságra vagy a tanári szobába, de még a titkárságra sem tettem be
egyszer sem a lábamat négy év alatt. Ma az iskolát egy klubhoz tudnám
hasonlítani, ahová, sajnos elég sokan úgy gondolják, hogy csak szórako-
zásból kell járni.

Az iskolában minden évben megrendeztek egy bálat, ami a mai gólyabál-
nak felelt meg. Ezt a tornateremben tartották. Igen jó hangulata volt, mert
sok tánccal és vetélkedővel volt egybekötve. A bálon a szülők is részt vet-
tek a tanári kar tagjaival együtt, ők viszont egy első emeleti teremben szó-
rakoztak.”

Miben változott az iskola az évek során? Hogyan emlékeznek vissza az iskolai évekre? Milyenek voltak régen a beava-
tási ünnepségek? Erről kérdeztünk meg két tanárnőt.

Puskel tünde Emese
Ma is néha zavarba jövök, ha a hivatásomról beszélek. Életemet furcsa

kettősség jellemzi: tanárok közt tévészerkesztő, tévések között tanár va-
gyok, ezért gyakran izgalmas helyzetekbe kerülök. Tanári pályámat a Majláti
Általános Iskolában kezdtem, majd Aradra kerültem. Ma is vallom, hogy a
tanár egyéniségét az oktatói-nevelői munka mellett a kultúrmisszió, a sze-
mélyes kisugárzás teljesíti ki. Magyartanárként anyanyelvünk szépségét,
irodalmunk csodálatos világát, a tudás iránti végtelen szomjat szeretném
úgy beoltani a tanítványaimba, ahogy egykori csillogó szemű franciatanár-
nőm tette. Minden percem az alkotás tölti ki: körülbelül húsz évvel ezelőtt in-
dítottam el az ország első általános iskolai magyar nyelvű diáklapját, a
Kópét. A lapból idézem kedvenc mottóm, apropó tanulás, „Az ember mindig
tanul valamit, ha elolvassa, amit ír!” (Karinthy Frigyes). Párhuzamosan bein-
dítottam az Aradi Televízió Magyar nyelvű műsorát, és 1996 óta kizárólag a
magyar nyelvű tévéknek dolgozom. Évekig médiatábort működtettem Kisira-
toson, sokan már a nyomdokaimba léptek.

Rengeteg iskolai élményem van. Vásárhelyen délelőttönként gyakran „át-
ugrottunk” Tompa Gáborékkal (rendező) a Bolyai utcai TUTUN-ba cigaret-
tázni, mert a sulinkban tilos volt. Hatalmas füstfelhő, vágni lehetett, duma,
srácok…egyszer megszólal anyám csengő hangja: „Emeseee, hát Te itt
vagy?” Azóta se tudom, hogy talált rám... S olyat hallottatok, hogy kirúgtuk
az osztályfőnökünket? Leváltottuk! Aztán hosszas szülői rábeszéléssel,

meggyőzéssel visszafogadtuk. Kiderült, hogy szegény tanárunk ráadásul apám osztálytársa volt valamikor…, hát befo-
gadtuk. Barátsággal váltunk el a ballagáson.

Az iskola örök: utáljuk, ha benne vagyunk, siratjuk, ha elhagyjuk. Legalábbis én így vagyok vele, hát ezért nem hagy-
tam el örökre! Rengeteg energia, fantázia, tehetség, ötlet van a mai diákokban. Azért mi se voltunk „kutyák”, csak talán a
lehetőségek változtak meg, kitágult a világ, ezernyi kihívás… A jelen kozmopolita szellemét imádom. A tanár-diák viszony
teljesen átértékelődött, nyitottabb lett, persze a maga Janus arcúságával.

Régen nem volt gólyabál a középiskolában. Ma, amikor az óvodában is ballagnak, miért ne lenne gólyabál? Elvégre ez
is a diákélet szerves része! Jó mulatság, jó ismerkedési és szereplési lehetőség! Nekem egyetemi gólyabálom volt csu-
pán, persze hogy beneveztem, és kitaláljátok? Második lettem… Csöppet se szomorkodtam, ez is az élet nagy ajándéka,
érdemes kipróbálni! Minél többen nevezzetek be, ki ne hagyjátok a lehetőséget! 

Köszönjük a tanárnőknek a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
Kos: márc. 21. – ápr. 20.

Sokat beszélsz, de a mondandódat a legtöbb-
ször az érzelmeid irányítják. A hangulatod pedig
meglehetősen változékony. Így olyan mondatok
is kicsúszhatnak a szádon, amelyeket később
megbánsz. Törekedj arra, hogy ne indulatból
beszélj barátaiddal vagy családtagjaiddal! Ha úgy érzed,
hogy feszült vagy, semmiképpen se emeld fel a hangodat!

Bika: ápr. 21. – máj. 20.

Úgy érezheted, hogy nem tudod hasznosítani a
képességeidet. Nem érzed igazán jól magad,
úgy gondolod, hogy valami más az, ami igazán
boldoggá tenne. A magánéletedben előtérbe ke-
rülhetnek az elfogadó, szeretetteljes beszélgeté-
sek, ami hosszabb távon is jót tehet a kapcsolatodnak.
Emellett rengeteg szenvedély lesz a szerelmi életedben,
ami izgalmas lehet számodra! Tölts minél több időt kedve-
seddel!

Ikrek: máj. 21. – jún. 21.

Figyelmetlenebbé, szétszórtabbá válhatsz!
Talán többet beszélsz, mint kellene, ráadásul
nem is gondolod végig a mondandódat. Próbálj
meg összeszedettebben kommunikálni, világo-
sabban beszélni, így könnyebben elkerülheted a félreérté-
seket! A magánéletedben szinte minden otthoni munkát és
elintéznivalót magadra vállalsz. Kedvesednek is hagyj vala-
milyen hétköznapi teendőt, amivel megbirkózhat! Ha meg-
osztjátok a teendőket, akkor tartoztok össze igazán!

Rák: jún. 22. – júl. 22.

Fontos helyet képviselnek életedben a kapcso-
lataid. Te magad is nyitottabb vagy. Különösen a
magánéletedben használhatod ki a jó időszakot,
akadhatnak olyan témák, amelyeket őszintén
kellene megbeszélnetek kedveseddel. Jó ötlet,
ha sok programot szervezel magatoknak, rátok fér már a
pihenés. Így érzelmileg is feltöltődhetsz, s rájössz, hogy hi-
ányzott már a közös időtöltés, szórakozás.

Oroszlán: júl. 23. – aug. 23.

Figyelj, hogy a munkaidőt valóban munkával
töltsd, mert könnyen elfolyik az időd. Nem a ha-
tékonyságoddal van gond, hanem azzal, hogy
közlékeny vagy, könnyen „elbeszélgeted” az
időt. Készíts magadnak minden napra egy
ütemtervet, amihez tartod magad! A magánéletedben jól
jönne már neked néhány könnyed, laza este, például a
régen látott barátaiddal. Szükséged van a lazításra!

Szűz: aug. 24. – szept. 23.

Szükség lesz az ügyességedre. Olyan teendők-
kel találkozhatsz, amelyek kivétel nélkül igény-
lik, hogy használd a szervezőkészségedet.
Képes lehetsz arra is, hogy egészen újszerűen
kezeld a feladataidat, ami előnyös, hiszen gyor-
sabban elkészülsz a teendőkkel. Ügyelj arra, hogy ne
hagyd felborítani a napirendedet, hiszen társaid most min-
denféle apró problémákkal megtalálnak, feltartanak a mun-
kádban!

mérleg: szept. 24. – okt. 23.

Nem rejted véka alá a véleményedet, beszédes
hangulatban vagy. Igaz, hogy kissé meggondo-
latlanabbul beszélsz, s ezzel megbánthatsz má-
sokat. A magánéleted felpezsdülhet, jó
programokra és jó beszélgetésekre számít-
hatsz, amelyeket barátaiddal oszthatsz meg! Keresd meg a
régi barátokat is, akikkel már évek óta nem beszéltél! Fon-
tosak a kapcsolatok!

Skorpió: okt. 24. – nov. 22.

Talán egy kicsit meggondolatlanul beszélsz a
társaiddal. Komoly sértődések lehetnek abból,
hogy kritizáló hajlamodat szabadjára engeded.
A magánéletedben derűsebb napok következ-
hetnek, szerencsére partnereddel elég harmoni-
kus a kapcsolatod ahhoz, hogy el tudjátok nézni egymás
hiányosságait. Aktuálissá válhatnak baráti kapcsolataid,
ideje felhívni a régi barátokat.

Nyilas: nov. 23. – dec. 21.

Képes vagy rá, hogy gyorsan és hatékonyan
dolgozz, de vigyáznod kell rá, hogy alaposan és
hiba nélkül tudd elvégezni a munkádat. Elkép-
zelhető, hogy kapkodni kezdesz, s akkor már te
magad sem tudod áttekinteni a feladataidat. Készíts ma-
gadnak ütemtervet! A magánéletedben jellemző lehet, hogy
felhívnak a régi barátok. Rendezhetnél egy közös vacsorát,
ahová családtagjaid és barátaid is veled tartanának!

Bak: dec, 22. – jan. 20.

Kreatív hangulatban vagy, s ez segít majd
abban, hogy jó ötletek jussanak eszedbe. Saj-
nos sokan nem díjazzák találékonyságodat,
sokkal inkább megpróbálnak belekényszeríteni
az unalmas, szürke robotba. A magánéletedben
kellemes, nyugodt napok várhatóak, bár megtörténhet,
hogy összevesztek kedveseddel. Ne menj bele értelmetlen
hatalmi harcokba! Ha feszültség adódik, akkor beszéljétek
meg részletesen, hogy mi történt!

vízöntő: jan. 21. – feb. 19.

Szívesen dolgozol együtt munkatársaiddal, de
szükség is lesz a hatékony csapatmunkára! A
feladatok nagy részét te fogod elvégezni, - most
megfelelő gyorsasággal és ügyességgel rendel-
kezel. A magánéletedben igaz lehet, hogy túlságosan meg
akarod szabni családtagjaidnak, hogy mit és hogyan kel-
lene csinálniuk. Hagyd meg nekik a döntési szabadságot!

Halak: feb. 20. – márc. 20.

A következő napok arra jók, hogy a saját értéke-
iddel egy kicsit jobban tisztába jöhess. Olyan el-
ismeréseket kaphatsz, amelyek tükrözik, hogy
mások elégedettek veled. Most számon tartják a
képességeidet és az erősségeidet. Családod
tagjai pedig kimutathatják a ragaszkodásukat, kellemes
programokat szerveznek, olyan időtöltéssel, amely szá-
modra is élvezetes.

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

Rovatszerkesztők: Adrienn, Betti
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CSAK CSAJOK
3 tipp a gyönyörű körmökért

A selymes fényű, sima, erős és ápolt köröm festés nélkül is dísze a kéznek. Hetente fél óra alatt
gyönyörű és egészséges körmöket varázsolhatsz, akár otthon is. A kéz sosem hazudik. Bőrünk ru-
galmassága korunkról, a körmök állapota pedig egészségi állapotunkról árulkodik. Megjelenésün-
kön legalább annyit ronthat a töredezett köröm és kiszáradt bőr, mint amennyit dobhat rajta az
ápoltság és szépség. Hogyan? Jöjjenek a tippek!

1. Erősítsd!
Legtöbbünknek szüksége van a folyamatos körömerősítésre. A beszakadozott, puha körmök álta-
lában a szervezet vészjelzései, és gyakran kálciumhiányra utalnak.
tipp: érdemes több tejterméket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. A belső kúra mellett külsőleg is sokat te-
hetsz az erős körmökért: minden egyes lakkozás előtt használj körömerősítőt, amely megvédi a töredezéstől.

2. Óvd a színét!
A betegségek mellett a vegyszerek, néhány konyhai alapanyag, a nikotin és nem mellesleg a színes körömlakkok is elszí-
nezhetik egy időre a körmöket. Ha mindez már megtörtént, illetve ha csak fényesíteni szeretnél, tedd a következőket: he-
tente egyszer jól dörzsöld át citromlébe áztatott vattakoronggal a körmöket! Ismételd meg a műveletet annyiszor,
ahányszor csak jónak látod!
tipp: Mivel a citromos dörzsi rettentően kiszáríthatja a körömágyat, ezért minden színmegújító-művelet után ecseteld be
ezt a területet olíva- vagy mandulaolajjal!

3. Puhítsd!
A szép és ápolt körmök gondozásában a harmadik elengedhetetlen mozzanat a kéz ápolása. A téli, fagyos időnek kö-
szönhetően azonban ezt a műveletet minden nap ajánlott elvégezni. Nem elég, - de kihagyhatatlan – ha esténként és
reggelenként körkörös finom mozdulatokkal bekened a bőrt, ennél jóval több kell...
tipp: Tégy egy kisebb edénybe egy evőkanálnyi gyümölcsecetet, és egy csipetnyi bikarbonátot. Merítsd ebbe a kezed,
minden este a krémezés előtt.
Ha mindezeket betartod, bőröd egészséges és selymes lesz, ápolt körmök díszítik, amitől magabiztosabb, ellenállóbb és
sugárzóbb leszel, mint valaha.

miről árulkodik a ruhásszekrényed? - teszteld!

Ha a gardróbszekrényedben egyértelműen több slampos és kényelmes ruhát találsz, mint csábítót és szexiset, ideje
egy kicsit felújítani a ruhatáradat. A pszichológusok szerint ugyanis öltözködési szokásaink híven tükrözik azt, hogy mi-
lyen állapotban van a lelkünk!

Hogyan oldd meg a tesztet?! Válaszolj a kérdésekre igennel vagy nemmel, majd a végén számold össze, melyik vá-
laszból van neked több!!!

1. kérdés
Egyre kevesebb időt foglalkozol azzal, hogy mit is vegyél
fel?
2. kérdés
Mostanában valahogy jobban érzed magad pulóverben és
farmerban?
3. kérdés
Már évek óta nem voltál sehol kikapcsolódni, valahogy
sosem jut rá idő a tanulás és az egyéb elfoglaltságok
miatt?
4. kérdés
A ruhásszekrényben a szexisebb holmijaidat egy eldugott
sarokba zsúfoltad, hogy a kényelmesebb holmik jobban
kéznél legyenek?

5. kérdés
Kedveseddel jó a kapcsolatotok, de lassan-lassan kezd ru-
tinszerűvé válni? Régen érezted már azt a bizonyos lán-
goló szerelmet?
6. kérdés
Egyre kevesebbet vagy társaságban, jobban érzed magad,
ha a szabadidődben egyedül lehetsz?
7. kérdés
A szüleid nem kimondottan dicsérgetős típusú emberek,
nem is emlékszel arra, hogy valaha is kifejezték volna tet-
szésüket a iskolai teljesítményeddel kapcsolatban?
8. kérdés
Te magad is észrevetted, hogy mostanában valahogy
egyre nehezebben tudod végigcsinálni a napi teendőket?

Ha a legtöbb kérdésre nemmel válaszoltál:
Az a lány, aki nem sajnálja az időt és az energiát arra, hogy kifesse magát, és csinosan felöltözzön, valószínűsíthetően
nyitott a világra, de mindenképpen lelki stabilitásra utal. Ugyanis ha egy lány büszke magára, az a külső megjelenésében
is észrevehető. A te önbizalmad teljes mértékben rendben van, s a kérdésekre adott válaszaid alapján az életeddel is elé-
gedett vagy. Mindig újabb és újabb céljaid vannak, amiket meg akarsz valósítani, és sosem engeded el magad. Belülről
jövő motivációd miatt egyre jobb és jobb teljesítményt vársz el magadtól.

Ha a legtöbb kérdésre igennel válaszoltál: 
Az a lány, aki hetek óta melegítőben és pólóban jár, - nem kell hozzá pszichológus - önmaga is tudja, hogy valami nincs
rendben. Találj egy új hobbit, tűzz ki magad elé újabb és újabb célokat, mert mostanában mintha elvesztetted volna a mo-
tivációdat! Persze sokat segít, ha a környezetünk is motivál, de elsősorban belülről kell jönnie. Legyél kicsit nyitottabb az
emberekre, s akármilyen nehéz, egyik nap öltözz fel csinosan, jót fog tenni megtépázott önbizalmadnak egy kis elisme-
rés!

Rovatszerkesztők: Evelin, ZuZu, Angyalka
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SPORtIRAm
Forma 1: Button a bajnok!

2009 októberében, Abu Dhabiban lezárult a Forma 1 világbajnoksága. Ám
Jenson Button már Brazíliában megszerezte világbajnoki címét. Így ismét egy
brit bajnokkal, de rengeteg újdonsággal várjuk a következő bajnokságot.

Buttonnak minden összejött Brazíliában, mert olyan reménytelen helyzetben
voltak ellenfelei, hogy ha ki is esik, akkor is világbajnok. Így elég volt neki az
ötödik hely, mint tavaly Hamiltonnak, hogy világbajnok legyen. A versenyt
egyébként Webber nyerte meg, aki pályafutása második győzelmét aratta. Az
utolsó versenyre így is maradt két küzdelem, mégpedig az egyéni világbajnok-
ság második és a konstruktőri világbajnokság harmadik pozíciójáért. Abu Dhabi-
ban Vettel győzelme ezt el is döntötte, mert ő lett az ezüstérmes, ám sem a
Ferrari, sem a McLaren nem szerzett itt pontot, így egyetlen ponttal előzte meg
a brit csapat a vörösöket. A pozícióért folyó harcok mellett egy nagy tehetség
lett felfedezve, Kamui Kobayashi japán pilóta személyében, aki Buttont nem
egyszer utasította maga mögé.

A múltról ennyit, mert rengeteg hír van a jövőről is. A szabályzattal kezdve óri-
ási változtatást ígérnek jövőre, mivel be lesz tiltva a verseny közbeni tankolás,
csak gumit lehet majd cserélni. Jövőre legfeljebb 14 csapat állhat rajthoz, a
kevés boxgarázs miatt, így a FIA-nak választania kell. Sajnálatos hír, hogy a
BMW nem folytatja a Forma 1-ben, sem pedig a Toyota. A pilótáknál még egészen bizonytalan a helyzet. Az már biztos,
hogy Fernando Alonso és Felipe Massa lesz a Ferrari két versenyzője jövőre. Button biztos marad a Brawnnál, Barichello
viszont helyet cserél Rosberggel. Az egyik legnagyobb kérdés pedig az, hogy ki lesz Hamilton csapattársa, mert számos
pilóta neve felmerült. Legesélyesebb a Ferraritól felszabadult Kimi Raikkonen, akinek két lehetősége is van. A Ferraritól
ugyanis kap végkielégítést, mivel idő előtt felbontották a szerződését, és amennyiben nem ül volán mögé jövőre, 17 millió
eurót kapna, de ha versenyzik, akkor 10 milliót meg persze az új csapatának a fizetését, ami ez esetben 5 millió lenne a
McLarentől. Ám a McLaren is dönthet úgy, hogy inkább Nick Heidfeldet, az olcsóbb megoldást választja a finn helyett.
Várjuk a döntéseket, mint ahogy a többi csapat véglegesítéseit is.

Ám legjobban az új évadot várjuk. Addig is az ősszel születő minden hírről tudomást fogtok szerezni innen. És mindenki
tartson kedvencével!

Rovatszerkesztő: norbevort

tenisz

Ezen a héten véget érnek a tenisztorna versenyek. 2009-
ben a nőknél 55 versenyt rendeztek, ahol legtöbbször Di-
nara Safina és Serena Williams nyertek. Az év fölfedezettje
a 19 éves Caroline Wozniacki volt.

Az 1990. július 11-én született dán hivatásos tenisze-
zőnő, juniorként 2006-ban megnyerte a wimbledoni tenisz-
bajnokságot. Monte Carloban él gazdasági okokból. Idén
hét tornát nyert meg. Jelenleg a 4. a világranglistán, és
csak egy pár pont választotta el a 3. helytől.

A férfiaknál 2009-ben 66 versenyt rendeztek, ezek közt
volt a BCR Open Romania is. Az utolsó torna a Barclays
ATP World Tour Finals, amely november 22-én kezdődik
Londonban. Az idei legjobb férfi teniszező Roger Federer
lett. A második Rafael Nadal, a harmadik pedig Novak Djo-
kovic. A tavalyihoz képest nem sok változás bizonyult a vi-
lágranglistán.
Jövőre újabb küz-
delmekkel folytatód-
nak a látványos
teniszversenyek.

Rovatszerkesztő:
B. Attila

Békési sporttalálkozó

Október 17-én egy újabb sporttalálkozóra került sor Bé-
késen, mely nagyon izgalmasnak bizonyult. Az iskola diák-
jai pénteken indultak, és vasárnap értek haza. A találkozón
6 csoport vett részt, köztük a mi iskolánk is.

Foci, sakk, lövészet, asztalitenisz sportágakban kellett
helytállni fiú- és lánycsapatoknak egyaránt. A focibajnoksá-
gon iskolánk fiúcsapata az ezüstérmet vihette haza, amely
egy nagyon jó helyezés. A mezőny nagyon erős volt: a
Csiky focicsapata a döntőben Kolozsvártól kapott ki. A játé-
kosok: Szabados Tamás, Szabados Mátyás, Jantó Nándor,
Jantó Norbert, Oláh Raul Csaba, Ristin Norbert, Szandics
Alex, Gál Edwin.

Lány focistáink negyedikek lettek, és ugyancsak Kolozs-
vártól kaptak ki. Lövészetben Szabados Tamás és Mester
Éva képviselték iskolánkat. Asztaliteniszben első helyezett
lett Sipos Bettina XII. A osztályos tanuló, a fiúk versenyén
pedig Oláh Raul Csaba vett részt. Sakkban a házigazda
nyerte az aranyérmet.

Rovatszerkesztő: Nitro

Caroline Wozniacki
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tECHNIKA
ventilátor lapátok nélkül

James Dyson a porzsák nélküli porszívó feltalálója most legújabb
szüleményével, a lapát nélküli ventilátorral kápráztatja a nagyérdeműt.
Első ránézésre leginkább egy óriás nagyítóra hasonlít és ugyancsak
nehezen hihető, hogy az üres karikából egy szoba hűtésére alkalmas
teljesítményű légáram tudna távozni. De mégis. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk a Dyson Air Multiplier-t, azaz kis híján
részecskegyorsítónak elnevezett kütyüt, észrevehetjük a talapzatán a
kis lyukakat, ahol egy porszívóhoz hasonlóan (de szinte hang nélkül)
szívja be a levegőt, ami a felső nagy gyűrű alig 1 mm-es csatornáiba
jutva körbe-körbe száguldva tizenötszörös nyomáson próbál utat törni

magának. A teljesítményre sem lehet panasz: percenként 450 liter levegő áramlik át a
gyűrűn.

Előnye, hogy a hagyományos lapátos ventilátoroknál sokkal egyenletesebb légáramla-
tot biztosít, illetve nem utolsó sorban esélyünk sincs, hogy belenyúlva ujjunkat ledaráljuk.
Ugyanúgy, ahogy a Dyson porszívók sem tartoznak az olcsó kategóriába, a speckó ven-
tiknek is megkérik az árát.

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, tihamér

HANGSzÓRÓ
A U2, Jay-z és a Green day kapta az első
három Europe music Awards-ot 2009-ben

A kiválóságok több nagyságot megelőztek a nézői szava-
zatok alapján odaítélt megmérettetésen. A Beyonce, Green
Day, Kings of Leon, Lady GaGa, U2 ötösből a
U2 kapta a legjobb élő színpadi produkció elis-
merést.

Mióta az ír formáció ismertté vált a nagykö-
zönség számára, a gondosan kiszámított slá-
gereikkel sorra döntögetik a zenei rekordokat.
Karrierjük során a bandatagok egyénileg és
közösen is különösképpen ismertté váltak hu-
manitárius akcióikról és kiváló zenei képessé-
geikről. A The Joshua Tree az angol
albumeladások történetének leggyorsabban
fogyó lemeze lett, és két Grammy-díjat hozott a csapatnak.
Legújabb albumuk, a No Line On The Horizon a világ 28
országában debütált az első helyen.

Az est második díját, a legjobb Rnb és hip-hop előadó el-
ismerést Jay-Z vitte el Kanye West, T. I., Eminem és Ciara

elől. A hétszeres Grammy-díjas Jay-Z több mint 40 millió
albumot adott el világszerte, és a legtöbb eladott album te-
kintetében csupán Elvis Presley és a The Beatles előzi
meg a Billboard listákon. Több No.1. albumot adott ki, mint
bárki más a zenetörténetben, és ő volt az első olyan hip-
hop előadó, aki kiemelt helyen szerepelt a Glastonbury
Fesztiválon. Legújabb stúdióalbuma, a The Blueprint 3

máris két rendkívül népszerű slágert fialt: a
D.O.A. (Death of Auto-Tune)-t és a Run This
Town-t.

A legjobb rock produkcióért járó elismerést a
Green Day kapta.

A Green Day 2004-es epikus punk operája,
az American idiot óta ismét a punk legjobbjai
között foglalhat helyet, mely albumról összesen
öt slágerlistás dal és 12 millió példány készült,
mellesleg pedig két Grammy-díjat is ért a csa-

patnak. Legújabb lemezük, a 21st Century Breakdown még
az előzőnél is ambiciózusabb darab, melyet jelez, hogy 14
országban jutott fel a csúcsra és lett arany vagy platinale-
mezes.

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, tihamér

KÍvÁNSÁGKOSÁR
♥ Boldog szülinapot kíván Irházi Hajninak és
Irházi Boginak a két Timi.

♥ Boldog szülinapot kívánnak Hallai Tímeá-
nak osztálytársai: Anetta, Noémi, Timi.

♥ Boldog születésnapot kívánnak Gherghe-
laş Csabinak a X. B osztályba Bogi, Hajni és
a két Timi.

♥ Boldog 18. szülinapot kíván volt osztály-
társának és padtársának, Hallai Timinek, Ricsi! Isten éltes-
sen sokáig!

♥ Boldog szülinapot kívánunk a legjobb barátnak, Ricsinek
a XI. D-ből, Ildi és Timi.

♥ Boldog szülinapot kívánnak Létrai Ricsinek Lőrincz Kitti,
Szabó Brigi és Szomorú Andi a XI. D osztályból.

♥ A XI. B osztály boldog születésnapot kíván
osztálytársaiknak: Balogh Malvinának, Irházi
Boginak, Irházi Hajninak, Orǎdan Claudiának
és Bognár Szabolcsnak.

♥ Boldog születésnapot kíván a XII. B Bodó
Kingának és Gerőcs Dorottyának.

♥ Kiss Viktornak kívánnak boldog születésnapot
osztálytársai, a IX. D-sek.

♥ Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretet-
tel kívánnak boldog születésnapot Krikorka

Klaudiának és Nyári Jenőnek osztálytársaik, a IX. D tan-
ulói.

♥ Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván
boldog születésnapot Biber Evelinnek Czeglédi Évának és
Bozoki Attilának a XII. A.

Rovatszerkesztő: Betti
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AGyKROBAtA

50 RON BEL-AMI vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő két rejtvény
helyes megfejtését. 

Határidő: 2009. 11. 27.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a novemberi számunk győztese! Várjuk

megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2009. 11. 30. nagyszünet.

tEKEREGvE KERESd!
Indulj el a megjelölt bal oldali négyzetből, és keresd meg a szavak kanyargós útját! Min-

den szó utolsó betűje egyúttal a következő szó első betűje is. A többi betűt csak egyszer
használhatod. Ha már minden szót megtaláltál, marad még néhány betű, amelyre nem volt
szükség. Ezekből állíthatod elő a megfejtést adó szót.

DISZTINGVÁLT ELFACSARODIK KOMMUNIZÁL
KŐSZÉNTELEP LEBABÁZIK LIDÉRCNYOMÁS
PURZICSÁN SZÉNFEKETE TÁLALÓASZTAL

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.

BEFEN, CEMENDE, CSÁKÓ, CSONT-
LISZT, DÍSZTELENKEDIK, DURÁK, EL-
LENTÉTEL, ERESZKEDŐ,
ERKÖLCSTELENSÉG, ÉHINSÉG, FALAZ,
FELNYIT, HELIOCENTRIKUS, KELTE,
KERESZTFIÚ, KREÁL, MEGKÖTÖZ,
NAJÁD, ŐSKÁOSZ, PÁRTSEJT, RÁ-
SZED, REKED, SISAKVIRÁG, STÍLUS,
SZILKE, TAILLE, TÁVIRDA, TEJESKÁVÉ,
TENGERKÉK

Előző rejtvényeink megoldásai: 

A szókeresőnk megoldása: TÁMOGAT
SUDOKU megoldása:

Az októberi keresztrejtvényünk szerencsés győztese
Baranyi Nikolett, IX. B osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Réka, vica

Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:
– Mhh.
– Na ne égess – szól rá a másik.

A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik.
– Micsoda pechem van – sóhajt fel – megint konzerv!

Két pulyka filozófiáról beszélget:
– Szerinted van élet a karácsony után? – kérdezi az egyik.

Két macska beszélget:
– Azt hiszem, ma balszerencsém lesz!
– Miből gondolod?
– Reggel átment előttem egy fekete kutya.

A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az erősen kéreti magát.
– Ez nem igaz! – dühöng a fókafiú. Rajta vagyunk a kihaló
állatok listáján, ez meg itt kéreti magát!

Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke – csak két hétig beteg voltam

A gólya és a gém versenyt repülnek. Egyszer csak lezuhan
a gém.
Mondja a gólya: Game Over!

Kisbéka kérdezi az apját: Apa, hogy születik a kisbéka?
– Hát a gólya hozza.
– Na persze, jó hogy nem a vérfarkas!

A kisbéka kérdezi az apjától:
– Apu, kimehetek játszani a rétre?
– Persze, fiam, csak vedd fel a gólyaálló mellényt!

Rovatszerkesztők: TBC, Deadslayerx

HUMORZSÁK
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InTrIJÓ
SzÓLÓ SzŐLŐ

Mint minden ősszel, most is megren-
dezésre került a szüreti bál. Egész
évben talán ez a legfontosabb esemény
a bentlakók számára, mivel ilyenkor tud-
juk meg, ki kap ösztöndíjat, és ki nem.
De most inkább a szüreti bál lefolyásá-
ról szeretnék beszámolni.

Elsősorban tudni kell azt, hogy cso-
portokra oszlottunk, és mindenki bemutatott valamilyen
szokást, ami jellemző falujára, községére, városára. Sokan

táncoltak, énekeltek,
verset mondtak, de vol-
tak, akik jelenetet adtak
elő.

Eddig minden évben a
szüreti bál a bentlakás
ebédlőjében volt meg-
tartva, de idén a Jelen

Házban. Ez nem csoda, hisz idén szinte 100 bentlakó van.
A pécskai bentlakók indítottak, akik a görög mitológiából

mutatták be Dionüszosz, a bor és a
vidámság istenének történetét.
Utána a többiek néptáncoltak, sza-
valtak, a lányok szép hangjukkal
énekeltek. A varsándi bentlakók kul-
csos kalácsot sütöttek, a kisjenőiek
szüreti koszorút készítettek, s ezek
árverésre is lettek bocsátva.

Eddig bizony még nem volt egyik
szüreti bálon sem csőszleány, illetve

csőszlegény, idén viszont volt. A csőszleány Bartucz Anita
(10. B), a csőszlegény pedig Torma Tibor (12. A) lett. Igaz,
Torma Tibor nem bent-
lakó, de megérdemelte a
díjat.

Ennyit a szüreti bálról,
a gólyabálról pedig majd
a jövő számban írok.

Fotók: Ilona János

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin

ArAnyköpések
tANÁROKtÓL

– Méghogy nincs orosz világuralom! Itt kopogtatnak az ab-
lakon, még a csövekben is ott vannak.
– Jöjjön ki egy intelligens ember! Ah, szóval én követke-
zem...
– Ha nem hallgatsz el, a fogaid is úgy fognak állni, mint a
hajad.
– Itt az influenzaszezon! Avagy ,,trombitaszó és ágyúdörej”.
– Szennyezed a környezetvédelmet.

dIÁKOKtÓL

– Neked milyen fiúk tetszenek ? Szőkék, barnák?
– Szőkék !
– Külső vagy belső szőkeségre gondolsz?
– Van belső szőkeség???

– A tragikus hős nem végződik boldogsággal.

– Biberach hintőport ad Ottónak, hogy keverje bele Melinda
italába.
– Don Quijote fegyverhordozója Pancho.
– Szent Margitot a szülei el akarták adni egy csatáért, de
nem fogadták el.
– A Csongor és Tündében mágikus tárgyak is megjelen-
nek: bocskor, ostor, palást, amelyek használat esetében te-
leportálnak.
– A Csongor és Tündében szerepelnek különös lények,
például mentők.
– Zrínyi a nászéjszaka közben is írta művét.
– Mi nem szólunk bele a ti dolgotokba, de az legyen, amit
mondunk.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

Közhírré tétetik!
Részletek a Bolyongás meséiből

November 7-én bemutatásra került az iskola tornatermében a Részletek a Bolyongás

meséiből című előadás.
Azt hiszem, nem túlzok, ha kijelentem, kitűnő előadáson vettünk részt. Minden mozza-

nat, történés pontról pontra meg volt tervezve. Rendhagyó előadás volt, amilyet a csikysek
rég nem láttak.

Nagyon érdekes volt a téma: a fiatalok élete, az egyedüllét, a bánat, család, világ... Min-
den aszerint volt bemutatva, hogy mi hogyan viszonyulunk másokhoz, s hozzánk hogyan
viszonyulnak. A reális élet egy részébe nyerhettünk betekintést. Újra megmutatkozott az
emberek közömbössége, az érdemtelen fecsegés, az ember buta, olykor ösztönös viselke-
dése. Ezek a színészek ráébresztettek arra, hogy mik is vagyunk igazából, hogyan is
élünk, milyen az önmagunkkal és másokkal való viszonyunk, miként fecséreljük időnket,
érzelmeinket, pénzünket arra, hogy végső soron csak boldogtalanok legyünk, mert buta vi-
selkedésünk azzá tesz minket.

Lehet, sokan nem fogták fel, nem értették, vagy csak nem akarták érteni a lényegét, de
számomra egy nagyon emlékezetes darab marad.

Simon Bernadett, XI. B
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Kísérletek a kémialaborban…

November 6-án egy volt csikys diák látogatta meg iskolánkat azzal a céllal, hogy
bemutassa a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemet, s emellett a különböző
szakokat (karokat), amelyek az egyetemen belül működnek. Ő is itt végzett, most
készül a doktori tanulmányaira kémia szakon.
Két órát voltunk vele együtt. Első órán egy Power Point-os bemutatót nézhettünk

végig az egyetemről, a diákéletről, a könyvtárról, s különböző érveket hallottunk
amellett, hogy válasszuk a kolozsvári egyetemet, mert megéri!
A második órán különböző kísérleteket végeztünk. Többek között alkohol szondába

kellett fújniuk azoknak, akik a szüreti bálon vettek részt :P. De ez az egész kísérlet
egy trükk volt, mivel a tanár úr úgy készítette el ezt, hogy az derüljön ki, hogy bizony
a diákok egy kis alkoholt fogyasztottak azelőtti este.
Aztán kiderült a titok, mi pedig jót derültünk rajta J. A tanár úr a többi osztállyal is találkozott a nap folyamán, többek kö-

zött a kilencedikesekkel, ahol – gondolom – ugyanúgy kipróbálta a jól bevált trükköt.

GÓLyABÁL
A mi kis gólyabálunk az élő bizonyíték arra, hogy péntek

13. nem balszerencsés nap. Vagy ha az is, tökéletesen le-
gyűrhető. S most, azoknak, akik nem voltak jelen, hadd
írjam le a menetét a nagy eseménynek!

Egy kis késéssel, de annál nagyobb szeretettel indult a
rendezvény. A gólyababák felvonultak, bemutatkoztak, és
eljárták keringőjüket.

Két csoportra voltak osztva, és ez a felosztás végig meg-
maradt a kissé szűkös hely és a gólyák nagy létszáma
miatt. Keringő után megtekinthettük az osztályok bemutat-
kozó kisfilmjét, mely után következett az első próba. Ennek
keretén belül a gólyáknak húzniuk kellett egy cetlit, mely
sorsuk felől döntött. Ez alapján eldőlt, hogy gördeszkán

kell-e tolnia a fiúnak a lányt az akadályok körül (nem feltét-
len nyolcasokat írva), vagy éppenséggel szerelmes verset
kell-e faragniuk. Míg a gördeszkások rótták köreiket, a rím-

faragók égették neuronjaikat. A szerelmes versnek az volt
a fűszere, hogy egy tanárnak szólt, és egy cetlin kapott
szavakat kellett belefoglalni a versbe. Érdekes helyzeteket
produkáltak a kis cetlik...

Az első próba után
Szakács Tímea káp-
ráztatta el a közönsé-
get fantasztikus
táncával. A távol-ke-
leti zenére előadott
mutatványok min-
denki csodálatát ki-
vívták. Ezután
következett a gólyák
második próbatétele:
a karaoke vagy az
activity. A babák ki-
próbálhatták, milyen
is kiállni a színpadra
és hanggal lekötni a
közönséget. Becsülettel kivágták a rezet, és esetenként a
jószívű és aktív közönség tapssal biztatta őket. A másik
csoport pedig színészi és beleérző tehetségét bizonyította
többnyire nagy sikerrel.

A mazsorettek következtek a pergő hangulatú rendezvé-
nyen, és szokás szerint fantasztikus produkciót nyújtottak.
Utánuk pedig a Maxim Andreia tanárnő által betanított mo-
dern táncot láthattuk, mely a Rómeó és Júlia korabeli Vero-
nába varázsolt minket.

A gólyák harmadik próbája következett: spontán tánc
filmzenére. Eszméletlen hangulat kerekedett az ismerős
hangok hallatán. A gólyák megvillogtatták egyéni stílusukat,
s az egész látvány és hangulat egyszerűen leírhatatlan.
Ezután Kolber Dóra aerobicbemutatóját tekinthettük meg.
Iskolánk többszörösen díjazott tanulója ügyességével sok-
kolta a közönséget. Ezután Maxim Andreia tanárnő által
betanított keringő következett, melyet Dancu Gréta és Gál
Zoltán táncoltak el. Ami ezután következett, talán az est
fénypontja volt: a Michael Jackson Beat it-jére a gólyaba-
bák által előadott moderntánc. Miután ezt is megtekintet-
ték, a zsűri elvonult dönteni. Míg döntöttek, a közönséget a
HAT együttes szórakoztatta dicséretet érdemlő előadásá-
val.

Az eredményhirdetés után következett a fergeteges buli.
Aki kihagyta a gólyabált, nagyon bánhatja. Szeretnék gra-
tulálni mind a babáknak, mind a marionettmestereknek,
akiknek szervezőmunkája meghozta a méltó gyümölcsét.

Aki nem hiszi, járjon utána...
Széplaky

Fotó: Ilona János



Végezetül Spier tünde tanárnő, az 5. A osztályfőnöke is
pár szóban összefoglalta, hogy mit jelent számára ez az új
év: „Mindig kíváncsisággal tölt el, amikor egy új osztályt
kapok. Ugyanakkor, számomra ez egy újabb kihívás is,
mivel érzem, hogy ezeket a diákokat még meg kell formál-
nom. Már az elején vannak olyan diákok, akik ügyességük-
kel kitűnnek a többiek közül. Ezekkel a diákokkal nagyon
jól lehet dolgozni, de a többi diák is nagyon törekszik. Re-
mélem, hogy e 4 éven keresztül jól megértjük majd egy-
mást.”

Csiky-Csuky, 2009. november 12. oldal

Szerkesztők: a XII. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
tördelők : Bele Mihály, Kovács Márk, Matanie Ruben,
Zsóri Zoltán 
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
támogató: Farmec, Bel- Ami, Tulipán, a Csiky Gergely
Iskolaközpont Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Novemberi számunkban az 5. A osztályt kérdeztük
meg arról, hogy milyen elszakadni a tanító nénitől, és
hogyan tudtak alkalmazkodni az új osztályhoz. Többen
is örömmel nyilatkoztak újságunknak.

Sáfár Kinga: „Nagyon szeretem az 5. osztályt. Bár ki-
csit nehezebb, mint az 1-4., nem volt nehéz átszokni.
Kedvenc tantárgyam a magyar.”

Adjudeanu Patrik: „Hiányzik a tanító néni, de azért
az 5. osztályt is nagyon szeretem. Kedvenceim a torna
és a matek.”

Balogh Edina: „Eleinte kicsit nehéz volt megszokni
ezt az új környezetet, főleg hogy én a 21-es iskolából
jöttem. De végül sikerült beilleszkednem. Az oszi is na-
gyon kedves, és a többi tanárral is jól megértem
magam.”

Csomós Ferenc Róbert: „Számomra az 5. ugyan-
olyan, mint az 1-4. Igaz, már nincs a tanító néni, és sok az
új diák is, mégis sikerült beilleszkednem.”

Komori Antónia: „A 21-es iskolából jöttem. Hiányzik egy
kicsit az 1-4., de itt is sikerült több barátnőt is szereznem.
Az iskola mazsorett csapatának is tagja vagyok. Kedvenc
tantárgyam a matek.”

Búza Róbert: „Az 5. osztályt jobban szeretem, mint az 1-
4.-et. Jól beilleszkedtem, az oszi is nagyon kedves. Ked-
venc tantárgyaim a töri, román és a technológia.”

mákszemtől mákvirágig

Rovatszerkesztők: Réka és Vica

A HÓNAP GÓLyÁI
GEyER tÍmEA

Milyen érzés volt részt venni a gólyabálon és végül meg-

nyerni ?

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, s egy jót buliz-
hattunk együtt. A szervezők munkáját és kitartását is meg
szeretném köszönni.

KOvÁCS NORBERt
Mit gondolsz a próbák alatti hangulatról ?

– A próbák kiváló lehetőséget nyújtottak ahhoz, hogy job-
ban megismerkedjünk egymással, és számunkra csak
most kezdődött meg igazán a líceumi élet.


