
Adjon Isten!

2010. Új év indult. De vajon mit hoz? Ezt majd
meglátjuk az eljövendők folyamán, de nem is szá-
mít annyira, mint az, hogy hogyan is állunk a dol-
gokhoz.

A csapból is az folyik, hogy recesszió van, és
nehéz év vár mindenkire. Nehéz év, de sokan éltek
már meg ilyet, és túlélték. Legyetek boldogok az
új évben, szeressétek egymást gyerekek!

Megkérdeztünk egy pár csikys diákot, hogy mit
szeretne az új évben, mi lenne a nagy célkitűzése.

„A tizenkettedikesek az érettségin szeretnének
jó eredményeket, majd bejutni a kiválasztott egye-
temre. És természetesen szeretnénk egy szép
szalagavatót és egy emlékezetes bankettet is” –
összegezte DeadslayerX.

„Én szeretném, hogy még inkább a közösség ré-
szévé válhassak, és végre észrevegyék, hogy én
is fontos vagyok. Remélem sok, baráttal zárom a
9. osztályt” (Anonim).

A végletekből választottam, egyrészt azért, mert
minden szentnek maga felé hajlik a keze, másrészt
az újaknak is hallani kell a hangját.

Azt kívánom, tartsátok meg fogadalmaitokat.
Megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván
nektek a szerkesztőség:
Bort, búzát, békességet,
Szép asszony feleséget.

Széplaky

Komámuram bújjék be!
Mi jót hozott újévre?
Komatálat, bablencsét,
Kívánok jó szerencsét.

Cifra csizmát, cifra szűrt,
Teli pincét, teli csűrt,
Fehér cipót, piros bort,
Decemberi disznótort. 

Rámás csizmát, kalapot
Tizenhárom malacot
Ezer tyúkot, búbosat
Egy bukszát, de púposat.

Sarkady Sándor: Újévi köszöntő

Almát, körtét, potyogóst,
Libát, kacsát, totyogóst,
Lova járjon csikóval,
Borát mérje akóval.

Bokrosodjék kalásza,
Gangosodjék a háza,
Százesztendős korában
Tűz égjen a pipába.
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Így művészkedtek ti!
Könyvajánló:

Pat Conroy: Hullámok hercege

Híres könyvet ajánlok most nektek, melynek hírnevéhez biztosan hozzájárult a belőle készült
film is, melyben elismert színészek játszottak. A könyv a dél-karolinai Wingo család történetét
tárja elénk a legkisebb fiú, Tom, szemszögéből. A már felnőtt Tomnak ott kell hagynia szülő-
földjét és családját, mivel érzékeny lelkű ikertestvére, Savannah, sokadjára próbált öngyilkos
lenni.

New Yorkba érve testvére pszichiáterének meséli el gyermekkorának furcsa történetét. A
szülők lelki sebeiket átörökítik gyermekeikre: az apa bántalmazza a három testvért (Luke volt
a legidősebb), az anyjuk pedig megfásult, az évek során egyre ridegebbé vált. A gyermekek
tudták, hogy csak magukra számíthatnak. Nyaranként az apjuk bárkáján segítettek a ráká-
szásban, és a táj szépségei mellett sok értékes pillanatot töltöttek egymással.

Mégis sebes lelkű felnőttekké válnak, és ez főleg Savannah-t, az ifjú költőnőt viseli meg... A
regény arra tanít, hogy akármilyen fájdalmas is, szembe kell néznünk a múlttal ahhoz, hogy
legyőzzük a kísértő démonjait. Kedvenc részem: a könyv elején és végén egyaránt megjelenő
gyerekkori emlék, mely által a történet teljessé válik: egy este a Wingo gyermekek nem tudtak
elaludni, így anyjuk elvitte őket a közeli nádasba, ahol csodálatos élményben volt részük. Szemtanúi voltak, ahogy a Nap
és a Hold egyszerre jelen voltak a vörösen izzó égbolton (ezzel a különös gyermekkor kettőségét szimbolizálva).

FG: Távolság...

Mint csillag, mely jár az égen,
Mint fénylő pontok a Göncölszekéren,
Mint délibáb a messzeségben,
Olyan vagy te nékem.

Mint pokoltól a mennynek kapuja,
Mint déltől a föld északi pontja,
Mint alfától az ómega,
Olyan távol a boldogság mosolya.

Messze járunk, nagyon messze,
Az egész múltunk már csak mese,
Foszlány gondolatok fűznek hozzád,
Erős mondataid büszkén mondád.

S próbáltál kérni, színezzek veled,
De hidd el, rosszul választottad a színeket,
Egy elmosódott tabló vagy már számomra,
Ennyit ért hát szavadnak ostroma.

Emlékfoszlányaim hidegen hagynak,
Nem hiszek már ostromló szavadnak.
Ha a világot halálig szürkén kéne élnem,
Akkor sem akarnám, hogy te légy a színem.

Maradjunk hát alfa és ómega,
Én leszek a menny, s te a pokol kapuja.
Maradok sétáló csillag a sötét éjen,
Maradj te is délibáb a puszta messzeségben.

Magyar Brigitte 10. D

Pálfi Kinga 7. A

Papp Tímea 10.D

HALIHÓ!!!

Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen raj-
zolsz? 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
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This time the CC is posting a funny story. Enjoy!

Milich Andrea: The Disaster

“Kids, what’s happened here?”, Mum shouted angrily,
standing in the hallway, in front of the open door of their
apartment. Jane glanced around ashamed and had to
admit that the place really did look it’s possible worst. Still,
didn’t it matter that she didn’t mean to do anything bad?
After all, she only wanted to make Mum happy. 

It had all started at 6:47 in the morning, when, walking
at her desk and checking her calendar, Jane was dumb-
founded to see that the date was 3rd of August, Mother’s
Birthday, for which in previous years Jane would prepare
for months, but about which somehow, this year she had
completely forgotten. Desperate, she dressed quickly, all
along trying to think of something that she could do on such
a short notice, then, walking out of her room was stopped
short by Mum’s words towards her little brother, Adam, “You know, if only I could have one day, when there isn’t
any need for me to tell you 300 times not to leave the place in a mess, I should be the happiest mum on earth.”
Thinking quickly, and walking into the room as if she didn’t hear a thing, Jane greeted her mother, and sat down
to the kitchen table, knowing exactly what she had to do. 

As Mum had to go to work, Jane, estimating that she had about 9 hours to make everything shine started by
telling little Adam, and their puppy, Sandy not to interfere with her work, then finding the unfamiliar broom, bucket,
mop and vacuum quartet got to work, and managed to finish the bathroom and kitchen in a of couple hours.
Feeling as proud as a peacock she started on the living room, and thinking to herself that there was more than
enough time, she decided to further surprise Mum by cooking her specialty, which was also the only thing she
didn’t completely burn, cheesy spaghetti. So, after she finished cleaning the living room, she left the vacuum to
cool off and rushed into the kitchen. Some time later, with the sauce safely boiling on the stove, Jane put the pot
filled with the pasta under the water, and preparing to make the table, heard the weirdest buzzing noise from the
living room. Panicking, she started towards the noise and almost cracked her scull when she hit the cupboard
door, but ignored the searing pain, sure that something wasn’t right.

Getting to the living room, she saw the most horrible image: her naughty little brother struggling for control
over the vacuum, which was now caught up into, and with all it’s force pulling down the curtain. Trying desperately
to save the situation Jane ran swiftly into the room, all the way shouting through the thumping in her head: ”Adam,
press the red button! The RED BUTTON!!!”, and not paying any attention to her steps, caught her foot in some-
thing, and stumbled. Trying to grab on to something, she found the table, pulled at the tablecloth and watched
her mother’s favorite vase fall and shatter on the scarlet Persian carpet. By this time Adam had finally managed
to stop the willful cleaning machine, but Jane, feeling as if the world had just crashed onto her, couldn’t pay at-
tention to this. As she noticed that the carpet was getting soaking wet, she remembered vaguely that she never
got to stop the flow of water over the pasta, and slowly, like an old women walked into the kitchen and closed the
tap, than at the sound of the opening door turned around self-consciously and faced her horrified mother.  

As Jane once more looked around the living room, she saw Sadie, calm as ever, with her tongue lolling out
of her mouth, and immediately had the weirdest urge to laugh, as, seemingly the tiny puppy was the only one in
the house that could actually behave properly in the absence of an adult. Deciding that she might as well face
the consequences of her lack of attention sooner rather than later, she met her mother’s gaze, and said  “Hi,
Mum. I just…Happy Birthday.”. Jane’s mum looked from her daughter to her son and the rest of the room, and
softening her expression, turned in a circle and asked ”Redecorating?” , ”You could say that…but I think next
time we’ll ask for your help”, came the half laughing, half hysterical answer from the young girl. 

CC≈ Creative Club

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor

Assisted by Ildikó Ruja, teacher.
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
KOS: márc. 21. – ápr. 20.
Ne legyenek túl nagy elvárásaid 2010 első havá-
val szemben, de családtagjaiddal, szeretteiddel
szemben sem! Közvetlen környezeted szinte bármit meg-
tenne azért, hogy a kedvedben járjon, mégis a jövőben ez
elégedetlenkedéshez és sértődéshez vezethet. A megoldás
az, ha egy kicsit engedékenyebb leszel, bármiről is legyen
szó.
Kedvező napok: 4., 7., 13., 18., 23., 29.

BIKA: ápr. 21. – máj. 20.
2010 számos újdonságot hozhat számodra, ösz-
szefoglalva: egy meglehetősen változékony,
mégis inkább pozitív időszak veszi kezdetét, lesz benne jó
és kevés rossz egyaránt. Meglehet, hogy emberi kapcsola-
taid jól működnek, néhány figyelmetlen cselekedet mégis ne-
gatív hatással lehet. Hajlamos leszel arra, hogy magadba
fojtsd problémáid, pedig családod, barátaid esetleg segíthet-
nének.
Kedvező napok: 10., 15., 19., 24., 26.

IKREK: máj. 21. – jún. 21.
2010 első havában meglehetősen sokat kell
majd improvizálnod ahhoz, hogy felül tudj kere-
kedni a megoldandó problémákon, bár sajnos még így sem
teljesen biztos, hogy megtalálod mindegyikre a jó megoldást.
Nagy tervek fogalmazódnak meg most benned, különösen a
családodat és egyéb emberi kapcsolataidat illetően. 
Kedvező napok: 5., 7., 8., 11., 25.

RÁK: jún. 22. – júl. 22.
Ismét egy új évkezdet, nagyszerű lehetőségek!
Már január legelső napjaiban szükséged lesz is-
mert és rejtett képességeidre, mivel több olyan
feladattal kell megbirkóznod, melyek nagyfokú
kreativitást igényelnek. Számíts arra, hogy az elvárások igen
magasak lesznek, különösen az újév beköszönte miatt, hi-
szen ebben az időszakban nincs túl sok kedved a hajtáshoz.
Kedvező napok: 2., 4., 6., 8., 29.

OROSZLÁN: júl. 23. – aug. 23.
Az újesztendő rengeteg lehetőséget is tartogat,
azonban különösen figyelj oda arra, hogy ne ma-
radjon egyetlen feladat sem elvégzetlenül, külön-
ben nagyon hamar feltorlódnak az elvégzetlen
munkáid január folyamán. Otthon is meg kell birkóznod né-
hány kisebb problémával, az ünnepek alatt ellustult csalá-
dodra pedig nem számíthatsz.
Kedvező napok: 7., 9., 11., 14., 22., 30.

SZŰZ: aug. 24. – szept. 23.
Az újév első napjai tartogathatnak néhány kelle-
metlen meglepetést is. Egy barát vagy ismerős,
kolléga kellemetlen helyzetbe sodorhat. Éppen
ezért muszáj elhatárolódnod, akár a legközelebbi ismerőstől
is, ha úgy alakul, még akkor is, ha érzelmileg ez megvisel!
Ne hagyd, hogy ez a te életedre is rányomja a bélyegét!
Kedvező napok: 9., 12., 21., 26., 30.

MÉRLEG: szept. 24. – okt. 23.
Problémáid egy része a múlt homályába vész az
óévvel együtt. Bár egy nyomasztó családi prob-
léma felmerülhet, és noha leküzdhető a gond,
minden tudásodat és akaratodat össze kell szedned ahhoz,
hogy megtaláld a megoldást. Valaki sokkal jobban függ
ugyanis tőled, mint ahogy azt gondolnád, és az ő számára
te jelentheted a legfőbb kapaszkodót.
Kedvező napok: 7., 10., 16., 20., 31.

SKORPIÓ: okt. 24. – nov. 22.
Meglepően szélsőséges érzelmek dúlnak benned
január elején. Ez a lelkileg felzaklató időszak szá-
mos kellemetlen szituációba sodorhat. Nem ártana végre
észrevenned, hogy sok minden megváltozott körülötted, le-
ginkább különböző emberi kapcsolataidat illetően. Legoko-
sabban akkor cselekszel, ha új barátok után nézel. Vásárolj
könyveket, magazinokat, amik hozzájárulnak tudás- és is-
meretanyagod bővítéséhez!
Kedvező napok: 6., 10., 15., 20., 22.

NYILAS: nov. 23. – dec. 21.
Új év, s végre egy régi, eddig dédelgetett álmod
teljesülhet. Ne halogasd a kezdést! Egy korábbi
tevékenységért megkaphatod a méltó elismerést,
megbecsülést és akár hírnevet is. Valóban jelentős változá-
sok várhatóak az életedben az újévet illetően, szerencsére
túlnyomórészt pozitív irányban. Ha új munkát ajánlanak
neked, azt se utasítsd vissza!
Kedvező napok: 10., 11., 13., 19., 24., 25.

BAK: dec. 22. – jan. 20.
Hirtelen nagyon megszaporodnak elvégzendő
feladataid. Sok fontos beszélgetésre kerülhet sor
mostanság, és csak a te döntéseden múlik, hogy mekkora
részt vállalsz a kitűzött célok eléréséhez vezető úton. Ügyelj
arra, hogy ne kerülje el semmi a figyelmedet! Szerelemben
január utolsó napjai tartogatnak izgalmakat.
Kedvező napok: 11., 16., 18., 28., 29., 31.

VÍZÖNTŐ: jan. 21. – febr. 19. 
Az új évből nem maradnak ki az új izgalmak. Fon-
tos, hogy alapos körültekintéssel kezdd meg a
2010-es évet, ne viselkedj meggondolatlanul vagy felelőtle-
nül, és ne tégy olyan dolgokat vagy kijelentéseket, melyeket
később könnyen megbánhatsz. Az esetleges felelősségérzet
nélküli viselkedésed ráadásul egy nagyobb nézeteltérésre is
okot adhat.
Kedvező napok: 9., 14., 18., 19., 26.

HALAK: febr. 20. – márc. 20.
Meglehetősen fontos információk birtokába jut-
hatsz az év elején, olyan dologról szerezhetsz tu-
domást, melyek nem feltétlenül tartoznak rád, és ezekkel
nem is szabad visszaélned, s abba a hibába sem eshetsz,
hogy ez esetleg elbizakodottá tegyen! Van valaki a környe-
zetedben, akinek boldogulása részben azon múlik, hogy te
mennyire tudod ösztönözni őt...
Kedvező napok: 4., 7., 9., 14., 23., 30.

Rovatszerkesztők: Betti, Adrienn

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)
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TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KÉREM!

Karácsony másnapján, infarktus következtében 54 éves korában elhunyt SZAKÁCS FERENC matematikatanár, aki hét
évig volt iskolánk igazgatója. Mindenkit megdöbbentett a hír. Most emlékezzünk rá!

Kovács Ildikó
A magyar nyelvben a „t”, illetve a „tt” a múlt idő jele. Bár ne kellene alkalmaznom, mert ki-

mondhatatlanul fáj, hogy eleget kell tennem a helyesírás szabályainak!
Sugároztál, mindig mosolyogtál, számtalan, eltitkolt gondod ellenére mindig megajándé-

koztál jókedveddel. Számtalan évet töltöttünk együtt az iskola vén falai között, sokszor a
holdvilág kívánt nekünk „Jó estét” az irodában. Tőlünk, akaratunktól független kihívásokkal
kellett megbirkóznunk, de bármilyen akadály is adódott, jókedvűen küzdöttem le, mert hig-
gadtságod, jövőbe vetett hited mindig erőt adott. Fülembe csengenek szavaid: „Ildikém,
megoldjuk!”. Ugye vigyázol ránk onnan fentről is?!!! Soha senkit nem csaptál be, mindig
becsületes játékos voltál. Épp ezért tudom, bármilyen akadályba is ütközzünk az elkövet-
kezőkben, Te mindig figyelsz majd ránk, és segíteni fogsz. Ez hihetetlen erőt ad ebben a
fejetlenné vált világban.

Most átváltok jelen időbe…: tudnod és érezned kell: NAGYON HIÁNYZOL!!!

Ana Creţu, Contabilă şefă

August 2002 – Atunci, deşi vacanţă şcolară, domnul director Szakács Ferenc
a ţinut să fie prezent la şcoală pentru a cunoaşte pe noua contabilă.

S-au scurs şapte ani de colaborare, şcoală mare, internat, probleme multe, di-
ficile, toate trebuiau rezolvate.

Foarte curând ne-am acomodat şi am lucrat într-o colaborare perfectă. Deşi
am fost în relaţie pertu, Feri impunea respect. Era calm întotdeauna, îşi găsea
timp să se aşeze lângă tine şi să lucreze alături de tine. Fie că era vorba de pro-
bleme financiare sau administrative, era prezent şi gata să-şi acorde ajutorul.

Aplauda majoretele, susţinea echipa de baschet a şcolii, ţinea pumnii pentru
toţi elevii participanţi la concursuri. Dansa la banchete de sfârşit de an şcolar cu
absolventele, îşi lua rămas bun cu ochii în lacrimi de la colegii care se pensionau.
Era trup şi suflet pentru Csiky, era un director apreciat şi mai presus de orice, un
om cu suflet mare.

Indiferent dacă era vorba de greutăţi de trecut, de motive de bucurie sau tri-
steţe, Feri era alături de tine. A fost o personalitate de neuitat.

La sfârşitul toamnei trăsnetul a rupt în două salcâmul mov din faţa casei mele.
Îl primisem de la „director” – era plin de flori mov plăcut mirositoare, toţi trecătorii
îl admirau.

La sfârşitul anului tot destinul a curmat viaţa unui om în floarea vârstei, unui om de o nobleţe sufletească rar întâlnită.
Nu se găsesc cuvinte pentru a exprima şocul pe care l-am simţit alături de toţi colegii mei din cadrul personalului nedidactic.

„Nu se poate!” – a fost reacţia tuturor.
Oh Doamne, dă o ordonanţă de urgenţă – oamenii atât de buni să trăiască veşnic, şi nu doar în sufletele noastre!

Veres Bernadette és Kis Zsuzsanna, VII. A

Nagyon hiányzik a tanár bácsi..., mindig szeretettel emlékezünk azokra az órákra, mikor
türelemmel vezetett be minket a matematika titkokkal teli világába.

Mindig odaadóan és türelemmel tanított minket: ha butaságot mondtunk, tréfával „fize-
tett”, és akárhányszor visszakérdeztünk, örömmel magyarázott újra meg újra, míg rájöt-
tünk a nehéz matekpélda nyitjára. Soha nem feledjük el vicces megjegyzéseit, történeteit!
Egyik matekórán valamelyik osztálytársunk a golyóstollat szerelgette, mikor abból kipat-
tant a rugó, és „szíven” találta a tanár bácsit. Ő ebből is viccet kovácsolt, és akkor elme-
sélte, hogy annak idején ő is így járt saját tanárával. Az egész osztály dőlt a nevetéstől.
Amikor pedig a felmérő dolgozatokat osztotta szét, mindig járt hozzá egy-két bátorító szó,
egy-egy jó tanács.

Nagyon fáj nekünk a végső búcsú! Köszönjük az odaadó munkáját, a sok szépet és
jót, amit nekünk megtanított, azokat a perceket, amelyekben mosolyt csalt életünkbe. Há-
lásak vagyunk neki azért is, amiért a versenyeken mindig mellettünk állt, bátorított, és
próbálta a legjobbat, a legtöbbet kihozni diákjaiból.

Köszönjük! Osztálya, amelyet éveken át tanított, soha nem felejti el! Emlékét örökre
szívünkbe zárjuk!
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CsAK CsAjoK

Francia manikűr

Úgy, ahogy általában a divatban, a körmök formázásában és színezésében is csak a változatosság az örök. Ennek elle-
nére, a 20-as években indult francia manikűr még mindig hódít, mely a kéz körmének egyik legszebb kezelési módja a
maga visszafogottságával és természetes szépségével.

Ezt a típusú manikűrt divattervezők hívták életre azzal a céllal, hogy a modellek körme minden ruhához jól illeszkedjen.
A körmöket úgy lakkozták, hogy színük a természetes körömszínnel harmonizáljon, vagy egyszerűen színtelen, ill. rózsaszín
lakkot használtak, majd a körmök végeit hófehérre lakkozták. Először a hírességek körében vált népszerűvé, később a sza-
lonokban is, napjainkban pedig már bárki otthon is elkészítheti.

Elkészítése ugyan kissé időigényesebb, mint a hagyományos körömápolásé, de számos előnyös tulajdonsága miatt ki-
jelenthetjük, hogy megéri ráfordítani az időt.

A francia manikűr elkészítésének lépései:

1. Készítsd elő körmeidet a lakkozásra!
Távolítsd el a régi körömlakkot a körmeidről körömlakklemosó segítségével! Utána használj

körömágybőr-eltávolító zselét, hogy felpuhítsd a körömágy bőrét, melyet aztán könnyen és
biztonságosan eltávolíthatsz! Ezután következhet a körmök szögletesre reszelése. Illeszd a
körömreszelőt vízszintesen a körmök végéhez és reszeld 2–3 mm-rel rövidebbre azokat! Ez-
után a sarkainál könnyedén reszeld ferdére, vigyázva, hogy a körmök szögletes jellege meg-
maradjon! Használj körömjavító alapozót a köröm egyenetlenségének korrigálására és a
körömlakk tartóssá tételére!

2. Fesd fehérre a körömvégeket!
Használj sablont francia manikűrhöz, mely abban segít, hogy biztosan egyenes vonalat

húzzál! Utána vidd fel a körmeidre a francia manikűr körömfehérítő duót közvetlenül a fel-
helyezett sablon mellett, vonalat húzva egyik oldalról a másik oldalra! Ez hangsúlyozza a
körömvég természetes fehér félkörét. Ha szükséges, körömlakk-korrigáló toll segítségével
távolítsd el a felesleges körömlakkot! Türelmesen hagyd megszáradni a lakkot, majd tá-
volítsd el a sablont körmeidről!

3. Tedd egyenletessé körmeid színét!
A kedvenc körömlakk árnyalatoddal lakkozd át a teljes körmödet! Vigyél fel egy

vagy két réteget a körömre, a kívánt intenzitás szerint, beleértve a fehér félkört is!
Hagyd teljesen megszáradni!

4. Fejezd be a műveletet ragyogó lakkal!
Ha extra csillogást akarsz körmeidnek, vagy azt szeretnéd, hogy munkád eredménye

leglább egy hétig tartson, vigyél fel egy végső átlátszó réteget! Erre használj fényes vé-
dőlakkot, majd hagyd ismét száradni és főleg megkeményedni legalább 10 percet úgy,
hogy közben semmit sem csinálsz! Ez a lépés a legnehezebb!

Láthatod a végeredményt, amely elegáns, nőies és ápoltságot sugárzó. Nem véletlenül
nevezik ezt a manikűrt a szépségiparban a szép és ápolt körmök királynőjének. Ez a klasz-
szikus körömékesítési mód ráadásul illik bármilyen formájú kézhez, bármilyen viselethez
és bármilyen alkalomra.

Rovatszerkesztők: Evelin, ZuZu és Angyalka

Jamboc Eduárd, 12. A

Kevés olyan tanárt ismertem, mint Feri bácsi. Ötödikesként ismerkedtem meg
vele, amikor az első iskolai napon bemutatkozott mint az osztály matematikatanára.
Bevallom, tartottam tőle, de aztán hamar elnyerte az osztály bizalmát. A nehéz
időkben mindig az osztály mellé állt, számíthattunk rá akkor is, amikor a sokadik
osztályfőnökünket váltották le, épp ezért „pótoszinak” neveztük őt. A tanár úrnak
sikerült elérni azt, amit nem akárki tud: megszerettetni a matematikát a diákokkal.
De ő nemcsak a közelgő vizsgára, hanem az életre is próbált felkészíteni minket:
emberséget, becsületességet, tiszteletet tanulhattunk tőle. Személy szerint engem
a humora és az emberekhez való közelsége ragadott meg leginkább.

A 2009-es év utolsó tanítási hetén épp az infó laborban volt az osztály, amikor
belépett Feri bácsi. Egyből megszólított engem, mint mindig. Még most is a fülem-
ben cseng a hangja: „Jamboc, húzd ki magad, ilyen görbén nem ülhetsz a padban!”
– mondta viccesen. Elmosolyodtam. Akkor még nem tudhattam, hogy többet nem
fogok találkozni vele.

Aki egy kicsit is ismerte Feri bácsit, az hiányolni fogja őt. Egy kiváló embert és
egy jó pedagógust veszítettünk el. Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga

Fotók: Ilona János
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SPORTIRAM
Európa-bajnokságon a csikysek

Október 2-4. között került sor a mazsorettesek horvátországi Eu-
rópa-bajnokságára. A romániai delegáció részeként a Csiky Gergely
Iskolaközpont diákjai egy csoportos és egy egyéni produkcióval káp-
ráztatták el a közönséget. Iskolánk kiscsoportos mazsorettei verse-
nyeztek, akik egyből a közönség kedvencei lettek. Egyéniben
Szakács Tímea, XII. B osztályos tanuló mutatta be produkcióját .Ő a
májusi kupán az első helyezést érte el.

Diákjaink sok-sok szép élménnyel és tapasztalattal tértek haza!

Rovatszerkesztők: Nitro, Edy

Forma 1
Először is boldog, gyors körökben gazdag új évet kívánok a szurkolóknak! Már csak durván két és fél hónapot kell várni

a Forma 1 2010-es évadnyitó futamára, ami Bahreinben lesz március 12. és 14. között. Érdekesség, hogy az araboknál
fog zárulni is a világbajnokság, mivel ismét Abu Dhabiban ver-
senyeznek majd utoljára.

Január közepéig nem számíthatunk a csapatok versenyau-
tóinak a bemutatására, így magukra a csapatokra és a piló-
tákra kell koncentrálnunk. Talán legfontosabb hír mind közül
Michael Schumacher visszatérése a Forma 1-be, aki három
év után ismét versenyezni fog, de ezúttal a Mercedes színei-
ben. Így Nico Rosberggel egy teljesen német csapatot alkotva
ismét Brawn jelenlétében versenyzik, akivel egyébként mind a
hét bajnoki címét megszerezte. Toyota és BMW nélkül kezdő-
dik majd a szezon, de így is 26 versenyautó fog elrajtolni.
Egyelőre még mindig van hat üres hely, ugyanis még mindig
kérdéses a USF1 (amerikai csapat) mindkét pilótájának a
neve, valamint van egy-egy üres hely a Renault-nál, Torro-
Rossonál, Camposnál és a Saubernél. Az FIA azt ígérte, hogy
jövőre betiltják a dupla diffúzorok használatát. Idén pedig meg-
változott a pontozás a Forma 1-ben, ugyanis több csapat, több pilóta több pontot igényel. 2010-ben az első tíz helyezett
kap majd pontot ebben a sorrendben: 25, 20, 15, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1. A Forma 1 történetében soha nem fordult még elő,
hogy a győztes többet kapott volna 10 pontnál. Az utolsó, már említett hír pedig a boxkiállásokra vonatkozik, ugyanis tilos
idén a tankolás, így csak kerekeket cserélhetnek majd a boxban. De, amennyiben elhagyja jövőre a Bridgestone a Forma
1-et, akkor vajon mit fognak cserélni?

Nos, hát legyünk türelemmel, és várjuk az első évet, amikor Schumacher találkozik Hamiltonnal! És persze lássuk, hogy
ebbe ki fog majd beleszólni és harcolni a címért..., de az még odébb van!

Rovatszerkesztő: norbeVort

Australian Open

Az Australian Open, a Grand Slam-sorozatba tartozó tenisztorna, mely minden év elején zajlik az ausztráliai Melbourne-
ben. Idén január 15-én van a sorsolás, és a versenyek 18-án kezdődnek. Mint a Grand Slam-tornákon szokásos, itt is férfi
és női egyéni, ill. páros versenyt, valamint vegyes páros tornát rendeznek. A fő versenyekkel párhuzamosan junior és szenior

torna is zajlik. A Melbourne Parkban kemény, betonborítású pályán rendezik a tornát, s
ez a helyszín földrajzilag is kedvezőbb, hiszen a város üzleti központja mellett található,
így látogatottabb is.
Az idei verseny nagy küzdelemnek ígérkezik, ugyanis tavaly Roger Federer drámai
módon veszített Rafael Nadal ellen: 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2-re. A svájci teniszező vissza-
vágót szeretne, s ha lehet, ezt főleg a döntőben tenné.
A két játékos már találkozott egymással január 4-én. Nadal és Federer a világ legmaga-
sabb felhőkarcolójának (Kalifa-torony) az átadási ceremóniáján vett részt Dubájban. Itt
sem maradhatott ki a teniszezés. Ők ketten egy óriási repülő szőnyegen játszva szóra-
koztatták a nézőket.

Rovatszerkesztő: B. Attila



Csiky-Csuky, 2010. január 8. oldal

TECHNIKA
Aroma USB 

Az IT egyre inkább igyekszik kiszolgálni a hölgyek kívánságait. Vagy egyenesen elébe menni
annak. Mert mi mással lehet magyarázni egy aromaterápiás USB meghajtó létjogosultságát?

Használati útmutató: cseppents a kedvenc aromaterápiás olajadból egy cseppet a fehér X-re,
és máris árad a laptopodba, netbukodba dugott USB meghajtóból az illatorgia!

ZENE
Wrong Side Of The Wall első albuma ingyen

A Wrong Side Of The Wall év végén megjelentette bemu-
tatkozó lemezét, sőt első stúdióalbumuk is a boltok polcaira
került, amit ráadásul feltettek a honlapjukra. Bárki ingyen le-
töltheti.

A Wrong Side Of The Wall nem más, mint az Insane egy-
kori énekesének Knapp Oszinak és a
már feloszlott Bones zenekar tagjainak
új csapata. Rutinos játékosok lévén nem
tartott sokáig az összecsiszolódás idő-
szaka a zenészeknek, már tavaly év
végén kijött bemutatkozó lemezük. A
csapat termékenynek bizonyult a dal-
szerzés terén, így most nemrég első stú-
dióalbumuk is a boltok polcaira került,
amit ráadásul feltettek a honlapjukra,
ahonnan bárki ingyen letöltheti (regiszt-
ráció szükséges).

Honlap: http:// www.wsotw.com

Romániai clubing zene

Ha már a 2009-es évet lezártuk, érdemes lenne visszaem-
lékezni rá egy kicsit, mégpedig a romániai clubing zene ré-
széről.

Az év 3 legjobb dj-e: 1. Adrian Eftimie
2. Raresh
3. Dj Optick

Az év 3 legjobb klubja:
1. Kristal Glam Klub, Bukarest
2. Studio Martin, Bukarest
3. Klub Midi, Kolozsvár
Az év legjobb rendezvénye: Liberty

Parade 2009 (Aki csak teheti, legyen
ott jövőre is!)

(Nights.ro)

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben,
Tihamér

KÍVÁNSÁGKOSÁR

* A XI. B boldog szülinapot kíván Kozma Eszternek, Gyar-
mati Olivérnek és Pállfy Norbertnek.
* Neon és Noss boldog születésnapot
kíván Khell Levente tanító bácsinak.
* Geyer Tímea és Smeu Júlia sok boldog
szülinapot kíván Toman Brigittának.
* A IX. A boldog szülinapot kíván Nagy Dá-
vidnak.
* Rudolf Ágnes tanárnő boldog újévet kíván
osztályának, a X. D-nek és a szerkesztő-
ségnek!!!
* Boldog születésnapot kíván Hegyi Haj-
nalkának a XII. B.
* Boldog újévet kíván mindenkinek a IX.
D és a IX. E.
* Boldog újévet kíván Bartucz Anitának
Sallai Sanyi.

* Kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván bol-
dog születésnapot Timi a VII. A-ból Annabellának a VI. A-
ból.
* Boldog születésnapot kíván Gyarmati Jenifer testvérének,
Gyarmati Olivérnek.

* Kicsit megkésve, de annál nagyobb szere-
tettel kíván boldog születésnapot Haas Tün-
dének és Farkas Dánielnek a IX. D.
* Costin Diannának, Toman Brigittának és
Kovács Olivérnek kíván boldog szülinapot
a IX. D.
* Lelik Erikának a XI. D-ből sok boldog szü-
linapot kíván Mos Timi a XII. D-ből.
* Boldog születésnapot kíván a XII. A Torma
Tibornak és – kicsit megkésve, de annál na-
gyobb szeretettel – Németh Józsinak.

Rovatszerkesztő: Betti

Hot-mouseped

Ugye sokan jártak már úgy, hogy egerészés közben elkezdett fázni a kezük?
Nos, ha tényleg volt ilyen, akkor a következő eszközt nekik találták ki, mert ez kesz-
tyűszerűen körbeveszi az egerésző kezet (egérrel együtt), és USB portról kapott
energiát használva melegít.

Az eszköz japán gyártmány, de nem is Japánon kívüli használatra tervezték. Ja-
pánban ugyanis sok helyen – ilyen Tokyo is – a házakban nincs fűtés, csak lég-
kondicionáló, ill. néhány esetben fűthető ülőasztal (kotatsu) szokott lenni, így a
szokásosnál hidegebb telek alkalmával a japánok igencsak dideregnek, ha nem
akarnak drága villamos energiával fűteni. Az ilyen esetekre találták ki ezeket a szá-
mítógépes eszközöket.

Rovatszekesztők: Sync, Ruben, Tihamér
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AGYKROBATA

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

Határidő: 2010. február 8. (nagyszünetig)
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a

januári számunk győztese! Várjuk megfejtése-
det!

A sorsolás időpontja: 2010. február 8., nagy-
szünet.

SUDOKU

Töltsd ki az üres négyzete-
ket számjegyekkel (1-től 9-
ig) úgy, hogy egy-egy
sorban, oszlopban és na-
gyobb (háromszor hármas)
négyzetben egy szám csak
egyszer forduljon 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.

ABRAK, CSEREBERE, GERENDA, JUTALMAZÁS, KÁT-
RÁNY, KICSAVAR, LEARAT, LETÉRÉS, LEVÉL, LOPÁS,
OLAJ, ÖSZTŐNDÍJ, RUGALMASSÁG, SÁPATAG, SÁRGA-
BORSÓ, SPONTÁN, TRÉFAMESTER, ÜTŐÉR, ÜVEGHA-
RANG, ZSINÓR.

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

HUMORZSÁK
Kezdjük mosollyal az új évet! Könnyebb neki-
látni.

Egy ember kifogja az aranyhalat.
– Teljesítem egy kívánságodat, ha visszadobsz!
– Szeretnék egy autópályát Budapest és Hawaii között.
– Ez túl nagy kérés, az építés évekig is eltarthat.
– Akkor szeretném megérteni a nők logikáját!
– Két vagy négy sávos legyen az autópálya?

Kívánságműsor a rádióban:
– Kérek egy számot a BKV-soknak: Rihannától a Shut up
and drive-ot.
Egy srác találkozik az erdőben a jó tündérrel.
– Mivel épp jó kedvem van, teljesítem két kívánságodat.
– Csak kettőt? Legyen már három, mindig annyi szokott
lenni.
– Oké, legyen három. Mi a másik kettő?

Skót gyerek pénzt kunyerál az apjától:
– Apu, adjál légy szíves négy pengőt, mert moziba szeretnék
menni.
– Az öreg kotorászik a zsebében...
– Mit mondtál, fiam, mennyi kell? Három? Tessék itt van 
kettő, válassz, melyiket kéred!

A múltkor egy vevő a pulton felejtette a mobilját. Megnéztem
rajta a címlistát, és felhívtam a Mama feliratnál jelzett tele-
fonszámot. Elmondtam a hölgynek, hogy a fia telefonja ná-
lunk van.

– Azonnal intézkedem – válaszolt a Mama.
Kis idő múlva megcsörrent a mobil, felvettem:
– Halló! Kisfiam, a kis boltból telefonáltak, hogy náluk van a
mobilod, menj érte!

Minél kisebb, annál jobb!

Bemegy a szőke nő az üzletbe.
– Azt a miniszoknyát kérném – mondja.
Mire az eladó:
– De hölgyem, az egy öv!

Rovatszerkesztők: Tbc, Deadslayerx
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ARANYKÖPÉSEK
HejHó!!! Téli aranyköpések lavinája:

TANÁROKTÓL

– Ha nem tudod a leckét, kicsit diszkrétebben szemezzél a
füzeteddel!
– Csak arról van só, hogy....
– Olyan fordított vagy! A nyerget is a ló hasára teszed?
– Ha a lustaságtól nőni lehetne, ti már ülve nyalnátok a
napot.

DIÁKOKTÓL

– Megadóztatják a házadóért az embereket.
– Napóleont Ebola szigetére száműzik.
– A jégtakaró visszavonul.
– Mostanában hódít ez a Prad Bitt-es stílus.

Félévi dolgozatok aranyköpései:

– A költemény szimbólumrendszere bibliai személyek egye-
sületéből és vallásos mozgalmakból áll.
– Húzza el a gépkocsiját, mert gátlásolja a közlekedést.
– Az ideális öreg büszke, bölcs és ellágyult.
– A költő vizuális és auditív képekkel díszíti fel gondolatait.
– Szindbád a visszaemlékezéssel újra át szerette volna
magát  élni.
– Szindbád elkezdett játszani biliárdgolyókkal, dákózott.
– A hídon novella főszereplője Szindbárd.
– A rokokó divatra jellemző, hogy a nők fehérre festették ar-
cukat egy kis pirosítóval.
– A férfiak haja fehérre volt meszelve.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA

INTRIJÓ
Mint mindenki tudja, december 6-án látogat meg mindenkit

a Mikulás, és kinek ajándékot, kinek virgácsot visz. De az int-
ris Mikulás nagyon jólelkű volt idén, mivel nem érdeklte, ha
valaki rossz volt, ő akkor is megajándékozott mindenkit. De
nem akármilyen módon! Mint tudjátok, a Mikulás este szokott
járni, s még a kéményen keresztül is képes bemászni annak
érdekében, hogy ne lássa meg senki. A mi Mikulásunk éjfél
után nagy zajjal mindenkit felébresztett. Senki sem számított
arra, hogy ő és a krampuszai éjszaka fognak minket meg-
lepni. Volt, aki épp aludt, de az ajándék láttán egyből kinyi-
totta a szemeit, és kipattant az ágyból, persze voltak olyan
bentlakók is, akiket még éjfél után is ébren talált a Mikulás.
Mindenki nagyon örült az ajándéknak, mivel hasznos dolgo-
kat kaptunk.

Novemberben négy év kihagyás után ismét megjelent a
bentlakás újsága, az Intrijó. A szerkesztők nagy izgalommal
és odaadással készítették a számukra legelső kiadást. Izga-
lommal, mivel meg szerettek volna felelni mindenkinek, úgy
lányoknak, mint fiúknak, úgy kicsiknek, mint nagyoknak, s
életükben először kóstoltak bele az újságírásba. De sikerük
volt, mivel érdekes dolgokról írtak, és mindenkinek felkeltet-
ték az érdeklődését. A legtöbb bentlakó véleménye szerint

nagyon ötletes, viszont egyesek elég rövidnek találták. A 9.-
esek azt mondták, hogy hasznos információkra tettek szert,
mivel az újságban a bentlakási szokásokat és hagyományo-
kat ismertették velük. Mindenki nagy érdeklődéssel várja a
következő szám megjelenését, amely január végére várható.
Az Intrijó szerkesztői: Albert Dóra (10. D), Bartucz Anita (10.
B), segítőik: Takács-Máté Mónika, Rudolf Ágnes, Ilona
János.

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Mikulás-nap a csikys diákokkal

Ha december 5., akkor Mikulás-nap. Ha Mikulás-nap, akkor 11. B. Két éve, hogy az osztályommal nagy örömmel és oda-
adással szervezzük a Mikulás-napot a Csikyben.
Korán reggel az osztályteremben készülődnek a krampuszok és a rénszarvasok. Nemcsak a piros orr és a pöttyök kerülnek

fel, hanem az ajándékokat is becsomagoljuk.
Ahogyan megszólal a csengő, mely a többi osztálynak az órák kezdetét jelenti, számunkra indul a móka. Csoportokban

járjuk az iskola termeit, és hirdetjük, hogy a Mikulás megérkezett. A Mikulás jöttének legjobban természetesen a kicsik örül-
nek, akik idén is, mint eddig minden évben, buzgón készültek erre a napra: rajzokkal, énekekkel, versekkel. A nagyok is
örülnek ám, mert ilyenkor mintha mindenki mindenkit szeretne. És jó adni..., igaz, keveset, mert a gazdasági válság a sulit
is elérte, de adunk. :)
Idén rendhagyó év volt, hiszen a Kincskereső óvodába is eljutottak a krampuszkák, ahol hihetetlen nagy szeretettel és

odafigyeléssel fogadtak. Jó volt adni valamit: egy mosolyt, egy ölelést, egy kis édességet, és látni az őszinte örömöt a gyer-
mekeken.
Reméljük, a következő Mikulás-nap is ennyire sikeres lesz!

Simon Bernadett, XI. B
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Betlehemezés

A tavalyi VI. osztályosok nyereményén felbuzdulva, a VII.
A is benevezett októberben a SzékelyKapuk-ZöldKapuk Pá-
lyázatra. Mind a 18 hetedikes szerepet kapott a betlehemes
játékban, amit gyorsan és örömmel a magukévá tettek. Jel-
mezeket a szülők segítségével készítettünk, és elindultunk,
hogy több helyen is bemutassuk előadásunkat, és minél töb-
beket megörvendeztessünk vele. A gáji iskola bentlakó diák-
jainak nemcsak a betlehemest mutattuk be, de kis
ajándékcsomagokat is készítettünk számukra.

Szerepeltünk az RMDSZ-székházban, a Jelen-ház dísz-
termében, az iskola tornatermében, ahol az V-VIII. osztályok
mellett kíváncsi nagyobbak is megnéztek bennünket. Bár
már elkezdődött a karácsonyi vakáció, mi tovább folyattuk a
szereplést a Mosóczi Református Templomban és a Minorita
Kultúrház színpadán.

Mindenhol örömmel és nagy lelkesedéssel fogadták bet-
lehemes játékunkat. Hisszük, hogy azzal a néhány perccel
sikerült mindenki szívét felderíteni, és a Karácsony lénye-
gére, a világ Urának születésére irányítani a figyelmet.

Józsa Emese, osztályfőnök

A Mikulás és segítői

A Székelykapuk-betlehemezés egy nyolc perces derűs,
népies, karácsonyi betlehemes játék, max. 13 fős diákcsa-
pattal, ősi dallamok, ízes régi nyelv, esetleg hangszerek se-
gítségével. Ezt az előadást 2006 óta szervezik. Iskolánk
diákjai 7 helyen mutatták be ezt a betlehemes játékot. 3-4
helyen is bemutatták az iskolában, az I-IV. osztályokban és
a szülőknek az evangélikus egyház imatermében, amelyik
egy jó kis előadóteremnek bizonyult a kis csoport részére.
Ezeken kívül még az RMDSZ-székházban és a Jelen-ház-
ban is előadták.

A kicsik nagyon ügyesen szerepeltek, nagyon jó hozzál-
lásuk volt a játék megtanulásához. Pintér Mária tanítónő és
Józsa Emese zenetanárnő közreműködésével sikerült ezt
betanulni. Köszönjük a szeretetteljes hozzáállást!

S természetesen a nyeremény egy adriai út a nyár folyamán, amelynek nagyon örülnek a csikys diákok!
Pintér Mária, tanítónő

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta

Székelykapuk -betlehemezés
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Hónap arca

Mákszemtől Mákvirágig
Januári számunkban a 6. A osztály kerül
bemutatásra. A diákok arról számoltak be,
hogy hogyan telt nekik ez a 3 hét vakáció,
illetve miként teltek az ünnepek.

Besesek Richárd: A vakációnak egy ré-
szét Magyarországon töltöttem, Budapes-
ten és Füzesgyarmaton. Az ünnepeket már
otthon, családom körében töltöttem. Kará-
csonyra egy új billentyűzetet és egy wire-
less egeret kaptam.

Dohor Tamás: A vakációban Aranyos-völ-
gyében voltam síelni. Az új évet otthon töl-
töttem, de január 1-én már bulizni voltam.

Kruzslitz Ásztrid: Karácsonyra sok mindent kaptam, mint például ruhát, könyvet és játékokat. Az új évet otthon töltöttem
a családommal és néhány magyarországi barátunkkal.

Tóthpál Béla: A vakációban voltam Orosházán a termálfürdőben, és meglátogattam a nagymamámat, aki Dombegyházán
lakik. Jó lett volna még egy hét vakáció, de azért egy kicsit már vártam az iskolát is.

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

Hajas Roland
– Mire vágysz az új esztendőben?
– Azt kívánom, amit minden 12. osztályos sorstársam kí-
vánna: erőt, egészséget és egy sikeres érettségit.:)

Pálffy Norbert
– Mire vágysz az új esztendőben?
– Gondolom ezzel most semmi újat nem fogok mondani:
egy bulizós évet és több szerencsét kívánok.

Rovatszerkesztők: Edi, Attila, Imi
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