
Kedves Csikysek!

Május van. Májusban van az anyák napja (megsúgom, Né-
metországban van apák napja is), és ez a szerelmesek hava.
Állítólag. De van egy olyan közleményünk, ami ezeknél sokkal
fontosabb.

Megújult a Csiky-Csuky szerkesztősége! Neveket itt nem
említek, annyit viszont elárulok, hogy a színvonalat nem hagy-
juk alább! Az olvasók véleményére nagyon sokat ad a mostani
csapat is, így aztán rögtön meg is kérdeztünk pár tanárt és di-
ákot, hogy mit szólnak az újsághoz, és hogy javasolnak- e va-

lami változtatást, kiegészítést.
Khell Levente tanító bácsi szerint az újság úgy jó, ahogy van, sőt azt mondta, hogy általában a felnőtteknek is tetszik, ami

jó dolog. Szerinte jó ötlet lenne, ha az iskola minden testvérpárját megtalálnánk, és írnánk róluk.
Mikes Sarolta tanárnő úgy nyilatkozott, hogy neki nagyon tetszik, minden alkalommal meg is vásárolja, el is olvassa végig,

bár szerinte leginkább csak a licista életet tükrözi. A jövőben próbálunk kicsit objektívebbek lenni.
Lehoczky tanár úr is rendszeres vásárlója a lapnak, s neki leginkább a publicisztikai rész tetszik. Szerinte jó lenne több

helyet szentelni a véleményeknek, úgyhogy majd szorítunk több helyet a hozzászólásoknak is.
Faragó Richárd, IV. A osztályos tanuló szerint minden szép és jó, csak kevés az a  dolog, ami az ő korosztályának szól.

Szóval, lehet szorítunk helyet valami ilyesminek is.
Dancu Gréti (XI. A) is mindig megveszi, és el is olvassa.

VÉGIG. Neki úgy tetszik, ahogy van, szereti a kreatív rovatot, és
a Csak Csajok rész az egyik kedvence.

Pálóczi Kati (IX. A) rajong az angol nyelvű rovatért, és neki
sincs ötlete, hogy mi hiányzik az újságból. Aztán bevallotta, hogy
az utolsó számot nem vette meg... Hiányozni fog.

Szóval, vegyetek példát a megkérdezettekről, és vásároljátok
a Csiky-Csukyt rendszeresen! Nektek sem adjuk drágábban!

Tóth- Hevessy

Csikysek Belgiumban (részletek a 10. oldalon)

Tóth Árpád Szavalóverseny (részletek a 10. oldalon)

Régi szerkesztőség

Új szerkesztőség



Björn: Bikicsunáj

Ha te magad is sztár akarsz lenni,
nem kell hozzá sok tudás,
nem kell hang, nem kell semmi,
csak egy kis bikicsunájozás.

Elmész lazán a Megasztárba,
beállsz a zsűri elé biztosan,
Te vagy ki a tempót most diktálja,
elénekeled az Alphaville-t bikicsunájosan.

Magabiztos vagy, s ez az, ami hajt, 
habár hangod borzasztó, angol tudásod semmi.
Légy te az, ki sztár lesz majd,
Bikicsunájjal Megasztárba kell menni.
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Így művészkedtek ti!
Könyvajánló

Diana Moore, a harminc-egynéhány éves New York-i dolgozó lány éppen bosszantó
munkáján meg azon a pletykán rágódik, hogy a volt barátjának gyönyörű, új barátnője van,
amikor megtörténik az elképzelhetetlen, és egy baleset fenekestől felforgatja az életét. Jó
szándékú barátai elől menekülve Diana elhagyja a várost, és a kicsinyke Pine Barrensben,
New Jersey állam egyik legeldugottabb végében köt ki. Ott aztán, távol a várostól, Diana
egyszeriben szabadnak érzi magát, nyugodtan, felszabadultan megvizsgálhatja és újjáé-
pítheti életét, és elindulhat a változás, az önmegvalósítás útján, egy olyan helyen, ahol
senki sem ismeri. Az Áfonyakirálynő keserédes, megindító és szellemes regény a gyógyu-
lásról, a titkok veszélyeiről és a barátságról. Egy könyv mindazoknak, akik egy igazi, a
lélek mélyére hatoló nyári olvasmányt keresnek.

Kathleen Demarco: Áfonyakirálynő

Gál Z. Csaba: Anyák napja

Ezer s ezer kikelet
virít versenyt odalent
a zöld kiskertben.
Anyák napján boldogan
süt le a nap forróan,
a jó szívekbe.

Soha meg nem tudhatom,
miért éppen e napon 
kell ünnepelnünk.
De nem is kell, meglehet,
a lényeg, hogy szeretet
ma minden tettünk.

Ezer s ezer kikelet 
virít versenyt odalent 
a szép kiskertben,
s egy virágot letépek,
véle szülőmhöz lépek:
Isten éltessen!

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Add át őket
a szerkesztőség bármelyik tagjának vagy Rudolf Ágnes tanárnőnek!

Rovatszerkesztők: Björn, Chill

Lezsák Csilla rajza
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FOOD FOR THOUGHT
Longing for friendship

Have you ever noticed how important friendships are in our
lives? Have you ever wondered why? I have, so I took a look
at one of my friendships. What does it consist of? What’s so
special about the other person that made her my friend?

First of all, I’d like to tell you about the three basic kinds of
love that exist. They have Greek names. For a start, there’s
a type of love named Agape. This implies loving the people
around us, with other words, it’s love in general. Then there’s
Eros, the love between a man and a woman. The third one
is named Filia. This one materializes in friendships. Friend-
ship is based on giving. The characteristic of this kind of love
is that you give as much as you get, and you get as much as
you give. I believe this is the definition of a genuine friend-
ship.

A very important feature of my friendship with this girl is
that we can both learn from each other. She became ill at the
age of 15, and for a period of time she was even unable to
walk. She missed many classes, and she spent very much
time alone. But all this time she learned a lot about “life not
turning out the way you planned it”, about “dreams not com-
ing true”. She also learned many things about hope. She’s
doing better now, she can even walk again, but this experi-
ence has certainly changed her a lot. 

We have been helping each other. We listen to our mutual
stories, share our problems and give advice. She is much
wiser than me, of course, so she helps me a lot. I, on the
other hand, help her to socialize more. I found out that we
really complete each other, and have a good influence on
each other. 

I think this is the most important thing in a friendship, but
in order to have a complete life I believe that we need to ex-
perience all three kinds of love. And above all we should all
bear in mind Martial’s words: “If you want to get love, give
love.”

Lea DubovanDear Readers! In this new column we invite you to share
your thoughts and ideas about the biggest issues in life. We
would be interested in publishing your essays  and reflec-
tions. If you’ve feel like sharing them, don’t hesitate, send
them to the columnists and you may read them in print.

Columnists: Lea Dubován and Andrea Milich
Assisted by Ildikó Ruja, teacher.

Gyerekszááááj ☺
Hurrá! hurrá! Új szerkesztőség, új rovat. Az eddigi számokban az 5-8., illetve a 9-12. osztályosok álltak a középpontban. ...
De akik igazán szórakoztatóak, azok nem mások, mint a kicsik. :D A mostani rovatban Pintér Mária tanítónő II. A osztályos
diákjait kérdezgettük arról, hogy mit hogyan gondolnak.

– Mi a szerelem?
– Egy fiú megszeret egy kislányt ... na, az a szerelem! Na, de fordítva is lehet ám. (Mártonfi Gedeon)

– Mi a globális felmelegedés?
– Az olyan, mintha egy kocsiban ülnél feltekert ablakokkal, és nagyon meleged lenne. :D (Tompos Róbert)

– Honnan jönnek a gyerekek?
– A feleség hasából... (Mártonfi Gedeon)

– Miért pislognak az emberek?
– Azért, hogy ne száradjon el a szemük. :D (Mártonfi Gedeon)

– Miért öregedünk?
– Hááát, ... ezt még a legokosabb ember a világon sem tudja. (Naschauer Kinga)

Rovatszerkesztők: Björn, Danny
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TANÁR ÚR / TANÁRNŐ KÉREM!

A pszichológus bemutatkozik

Ebben a számban az iskola pszicho-
lógusát, Raáb Juditot szeretnénk be-
mutatni. A riport inkább egy
„kérdez-felelek” stílusú riport lett, mert
sok diák tévhitben van a pszichológus-
sal kapcsolatban.

1. Hol végezte az egyetemet?
Tanulmányaimat az aradi Vasile Gol-

diş egyetemen kezdtem. Pszichológia
szakon végeztem 2005-ben, és azóta
folyamatosan képzem magam. Külön-
böző személyiségfejlesztő tréningeken,
önismereti tanfolyamokon veszek részt.

2. Mióta iskolánk pszichológusa?
A versenyvizsgám 2006-ban volt,

melynek sikeres letétele után címzetes
tanár lettem ebben az iskolában és
azokban az aradi általános iskolákban,
ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Na-
gyon büszke voltam már akkor is arra,
hogy itt taníthatok. A tanulmányaimat
román nyelven végeztem, így azt, hogy
magyar nyelvű iskolában dolgozom, ki-
váltságként kezelem. Szerencsés va-
gyok.

3. Mivel foglalkozik tulajdonképpen a
pszichológus?

Egy pszichológus különböző területe-
ken dolgozhat. Például teszteléseket
végezhet alkalmassági vizsgákhoz
gépkocsivezetőknél, dolgozhat az igaz-
ságügyben, szakklinikán vagy a tan-
ügyben. Manapság egyre több
szakmában válhatnak hasznunkra pszi-
chológiai ismereteink. Általában egy bi-
zonyos területre szakosodik az ember,
amit mindig a belső motiváció határoz
meg. A gyerekekkel és fiatalokkal való
foglalkozást részesítem előnyben, de
vannak felnőtt klienseim is. Iskolán

kívül személyiségfejlesztő tréningeket
tartok, és kollégáimmal tábort szerve-
zek aktív és kíváncsi fiataloknak.
(Ajánló: www.tabara-altfel.ro)

4. Miért pont pszichológus? 
Hogy miért pont ezt választottam ?

Hm, a „gyerek” = élet, energia, kíván-
csiság, fejlődés, maga „a Csoda”. Mind
más és más, nincs két egyforma. Én
csak egy kis rész vagyok az életükből,
egy kis hatás, egy kis forrás. Aki hoz-
zám jár, az tudja azt, hogy akkor is, ha
néha fáj, ki kell mondani a dolgokat, és
el kell engedni a fájdalmat és a szomo-
rúságot azért, hogy helye legyen az
életünkben az örömnek és a vidámság-
nak.

Azok a fiatalok járnak a kabinetbe,
akik felismerik, hogy az életük egy ne-
hezebb szakaszán haladnak át, vagy
már régóta nyomasztja őket egy érzés,
félelem, szorongás, reménytelen szere-
lem, szülőkkel, tanárral vagy barátokkal
átélt konfliktusok, döntésképtelenség
és még sorolhatnám.

5. Tetszik-e a munkája?
Ha azt mondom, hogy ez nem

munka, hanem annál sokkal több, talán
fellengzősnek hangzik. Ez egy hivatás.
Nem úgy jövök be a suliba, hogy „– Jaj,
ismét egy nap, és ugyanaz a meló!”
Minden óra másról szól, minden törté-
netnek mások a szereplői. Itt kiélhetem
a kreativitásomat, tiszteletemet a válto-
zatosság iránt, az örömet, hogy segít-
hetek, megoszthatom a fiatalokkal azt
a sok információt, amit magamba szív-
tam az évek során.

6. Miről beszélget a diákokkal?
Mint mondtam, ez változatos. Első

sorban nagyon fontos az őszinteség és
a diszkréció. Ami itt elhangzik, az ter-
mészetesen köztünk marad. Olyan is
előfordul, hogy csoportosan jönnek a
diákok, vagy két jó barátnő, akiknek
nincs egymás előtt titkuk, és olyan is
volt, hogy egy pár keresett fel. 

Különbséget kell tenni a pszichiáter
és a pszichológus között. Míg az első a
pszichés betegségek gyógyításával
foglalkozik, a második, a pszichológiai
tanácsadó, az életünk folyamán felbuk-
kanó életkríziseknek a kezelésével,
enyhítésével foglalkozik. Ezek a krízi-
sek az élet velejárói. Rajtunk múlik, ho-
gyan oldjuk meg ezeket. Egyedül vagy
társsal, önerőből vagy segítséggel, rö-
videbb vagy hosszabb idő alatt. Ebben
a folyamatban nekem annyi a dolgom,
hogy fogjam a kezed (képletesen), és
egy darabig együtt haladva az úton se-
gítsek abban, hogy ismerd meg jobban
magad, és ismét az akarj lenni, aki
vagy.

Köszönjük szépen a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny
ARANYKÖPÉSEK
Tanároktól:
– Hallod, öcsi, van egy kezed, ha be-
szélni akarsz!
– Van a kukorica, a búza, a here! :-)
(a lóherére gondoltam)! :-))
Tanár: „Elmondok egy viccet..., csak
már elfelejtettem.”
Diák: „Naaaa, mondja tanár úr!”
Tanár: „De már csak a lényeget
tudom...!”
Diák: „Akkor mondja azt!”
Tanár: „Jó, de már azt is elfelejtet-
tem...”

Diákoktól:
☺ Vajda János az erdőben nőtt fel.

☺ Decsi Sándor kigyúrt ember.

☺ A reneszánsz korra jellemző, hogy királyi
származású gyermek nem folytathatott viszonyt
paraszttal.
☺ A költői kép az, amikor a költő saját magáról
beszél.
☺ Balassi szerelmes versei a Nagy ciklonban
foglalnak helyet.
☺ Fannit az apja egy darab rongynak nézte.

☺ Fanni meghal T-ai kezei között.

Rovatszerkesztők: Chill, Jennifer
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
Kos: márc. 21. – ápr. 20.

Fontos lesz a munka, kötelezettségek ellá-
tása, szívesen szélesíted a látókörödet, ta-
nulsz, művelődsz. Munkádban és
pénzügyeidben is szerencsés lehetsz. Kör-
nyezetedben viszont adódhatnak feszültségek. Nem érde-
mes vitatkozni, kerüld a konfliktusokat. Érdemes időnként
lazítani is. Külföldi utazásra is sor kerülhet.

Bika: ápr. 21. – máj. 20.

Sok szempontból szerencsés lehetsz
ebben a hónapban. Munkahelyeden előre-
léphetsz, anyagi helyzeted is szerencsésen
alakul. Emberi kapcsolataid terén már több lehet az akadály.
Legyen szó szerelemről vagy barátságról. A lehetőségek
tehát adottak. Kitartás és gyakorlatiasság kérdése az egész.

Ikrek: máj. 21. – jún. 21.

Sok az akadály az életedben, ami a mun-
kádban és a kapcsolatodban  is megnyilvá-
nul. Nem sok támogatásra számíthatsz
környezeted részéről. Szert tehetsz némi
bevételre, de a költekezéssel bánj óvatosan! Pihenj sokat!
Ne erőltesd, ami nem megy!

Rák: jún. 22. – júl. 22.

Ebben a hónapban a kapcsolatok ápolása
lesz a legfontosabb. Szívesen jársz társa-
ságba. Kellemes lehet az életed. De néha
adódhatnak viták, amit jó kommunikációs készséggel lehet
kezelni.

Oroszlán: júl. 23. – aug. 23.

Általában szerencsés lehetsz, ennek meg-
felelően közérzeted is javul. Főleg a hónap
végére leszel jókedvű. Időnként adódhat-
nak nehézségek, de ezek inkább a környezetedben lévőket
érintik.

Szűz: aug. 24. – szept. 23.

Sok türelem és mértékletes hozzáállás
szükséges most, hogy elérjed céljaidat.
Munkádban és anyagiakban is adódhatnak
nehézségek. Sok lehet a váratlan változás,
kiadás. Szerelemben az új kapcsolatok élveznek előnyt. Pró-
bálj izgalmat vinni az életedbe, kikapcsolódni!

Mérleg: szept. 24. – okt. 23.

Eljött a kemény munka ideje. Esetleg a
hónap vége alkalmas lehet egy kis utazga-
tásra, sok lesz a feladatod. Anyagi helyze-
ted kedvezően alakul a hónap vége fele.
Szerelmi életedben is sok lehet a romantika.

Skorpió: okt. 24. – nov. 22.

Magas lesz az energiaszinted, ami segíthet
a problémák megoldásában. A hónap má-
sodik fele lesz a kellemesebb. Előtte adód-
hatnak nehézségek. A tanulás viszont
egész hónapban jól alakulhat.

Nyilas: nov. 23. – dec. 21.

A hónap első felében sok szerencsére szá-
míthatsz. Utána viszont több lehet az aka-
dály. Konfliktusok adódhatnak a
magánéletben és a munkahelyen is. Vi-
gyázz a pletykákkal, félrevezetésekkel!

Bak: dec. 22. – jan. 20.

Szerelmi életed  mozgalmasan alakulhat,
ami részben érdekes, részben fárasztó is
lehet. Szívesen töltöd az időd otthon, csa-
ládi körben. A közlekedésben érdemes
ügyelni.

Vízöntő: jan. 21. – feb. 19.

Nagy mozgalmasság, tettvágy lesz jellemző
rád. Sikerülhet régi vágyaidat is teljesíteni.
Szerelmi életed is kellemes lehet. A sok
munka mellett pihenésre is legyen időd!

Halak: feb. 20. – márc. 20.

Fontos lehet az utazás. Kerüld a vitákat!
Munkahelyi ügyeid vegyesen alakulnak.
Szerelmi életedben viszont szerencsés le-
hetsz. Új ismerkedéseket is köthetsz.

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

Rovatszerkesztők: Bella, Blanka

FILMKLUB

FIGYELEM FILMRAJONGÓK!
Aki szeret filmet nézni, és kíváncsi

egy jó oldalra, annak én ajánlok egyet.
A neve: Moovie.hu. Regisztráljatok,
mert minden ingyenes, nézzetek filme-
ket online és magyar szinkronnal!

Örüljetek ,hogy nem kell elmennetek
moziba, mert így az ágyból is nézheti-
tek a legjobb filmeket. Nagyon jó oldal!
Csak PRÓBÁLJÁTOK KI!

Különböző kategóriák is vannak: víg-
játék, dokumentum, horror, romanti-

kus, család, misztikus, fantasy, sport,
zenés, sorozatok, rajzfilmek, háborús,
kaland, akció.

Megtaláljátok rajta akár a legújabb
filmeket is, mint például a Vasember 2,
amit már sokfelé reklámoztak, és biz-
tos vagyok benne, hogy sokan meg-
néznétek! De nem csak ez az egyedüli
film, ami sokakat elkáprázat. Mindenki
megtalálja a magának megfelelő fil-
met! Aki szereti a vámpíros filmeket,
annak ajánlom a Vámpírnaplók című

sorozatot, aki pedig szereti a vígjáté-
kot vagy a táncos filmeket, mint volt a
Step up, hát rajta, mert itt rengeteg ka-
tegóriából lehet válogatni!

De nem csupán új filmek vannak,
hanem régiek is, amiket nemcsak a di-
ákok, hanem a tanárok vagy akár a
szülők is szívesen megnéznek!

Próbáljátok ki, mert nem veszíttek
vele semmit, hanem egy jót szórakoz-
tok!

Rovatszerkesztő: Csipkár Renáte
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CSAK CSAJOK

Az SMS ma már népszerűbb, mint az élő
beszéd, a telefon és az e-mail, de vigyázz,
nem mindegy, hogy mikor és mit írsz!
Könnyen elronthatsz egy bimbózó kapcso-
latot, vagy túl rámenősnek tűnhetsz.
Adunk néhány jó tanácsot.

Neked is megdobban a szíved, ha éppen elmerengsz az
előző napi randin, és állandóan az új kedvesedre gondolsz,
amikor SMS-t jelez a telefonod. És biztosan veled is előfor-
dult már, hogy egy szöveges üzenet csalódást okozott, és
csak egy telefonbeszélgetés után jössz rá, mit is akart írni
a feladó. Vigyázz, te is járhatsz úgy, hogy a szöveged nem
úgy sül el, ahogy tervezted! 160 karakterben nehéz vicces-
nek lenni, és nehéz kifejezni az érzéseidet, ha még nem ír-
hatod egyszerűen, hogy „szeretlek” vagy azt, hogy
„hiányzol”.

Tartsd be az alábbi, íratlan szabályokat!

1. Ha csak egyszer randiztatok eddig, ne küldj rögtön SMS-
t a találka után! Lehet, hogy jól sül el a dolog egy szöveges
üzenettel, de csökkented az izgalmat és a pasi érzését, hogy
küzdenie kell érted. Persze ha ő üzeni, hogy jól érezte magát
veled, válaszolj!

2. Amikor többet ittál a kelleténél, dugd el a telefonod, mert
másnap biztosan megbánod! Ilyenkor felszabadulnak a gát-
lások, és olyanokat is leírnál, amiket nem szeretnél elmon-
dani.

3. Ha ideges vagy, ne pötyögj, inkább higgadj le! Egy „miért
nem hívtál?” típusú SMS sosem szül jó vért, mert bizonyta-
lannak tűnsz. Ha egyszer elküldted az üzenetet, azt már nem
lehet visszahívni.

4. Ne akarj viccesnek tűnni 160 karakterben, mert a tapasz-
talatok szerint ez legtöbbször agresszív SMS-nek tűnik, hi-
szen a hangsúlyt, a hanglejtést nem tudod kifejezni, és
sokszor még az élét sem tudod elvenni egy mosolygó fejecs-
kével. Inkább hívd fel, ha azt gondolod, van egy jó történeted,
és mindenképpen meg akarod osztani a kedvessel!

5. Ha még friss a kapcsolat, ne küldözgess SMS-eket!
Főleg úgy ne írogass, hogy ő egyszer sem válaszol! Persze,
ha már régóta együtt vagytok, más szabályok vannak, de
akkor se támaszkodj csak a billentyűk nyomogatására, in-
kább hívd fel a pasit! Vagy fussatok össze ebédidőben, az
érintést úgysem pótolhatja semmi más. Hajrá csajok!!!

Rovatszerkesztő: Helda

Amit ne írj, és amikor ne SMS-ezz!

Ne fogyózzatok!

Jön a nyár, s bizonyára mindegyikőtök
érez (lát) valami felesleges zsírt a tes-
tén. Arra gondoltok, hogy vajon, hogy
fog állni a fürdőruha.

Sietünk, rohanunk, hogy hamarabb le-
fogyjunk, kipróbálunk mindenféle fogyó-
kúrát.

NE TEGYÉTEK EZT!!! Ilyenkor képe-
sek vagyunk akár tablettákat is be-
szedni, de ha beszedjük a pirulát,
leadunk 5 kg-ot, ám akár a dupláját is
visszaszedhetjük.

Éljetek egészségesen, egyetek minél

több friss gyümölcsöt (a banán is jó, de
mérsékelten kell fogyasztani, mert az
hizlal, de napi egy darabtól nem fog
senki elhízni)! Egyetek halféléket, gyü-
mölcsöket, joghurtokat s főtt ételeket,
mert a helyes táplálkozással egészsé-
gesek lesztek, és megszabadultok a fe-
lesleges kilóktól is. Ha lehet, kerüljétek
a zsíros ételeket! Például a McDonalds-
os gyorskaják tele vannak kémiai ada-
lékokkal és rengeteg zsírral.

Ha van szabadidőtök, akkor használ-
játok ki a sportolásra, mert nemcsak fo-

gyaszt, de egészséges is, és formálja a
testet. Egy reggeli torna kihat akár az
egész napotokra: jobban teljesíttek
majd az iskolában, jobban érzitek ma-
gatokat, kiegyensúlyozottabbak lesz-
tek, s akár a kedvetek is jobb lesz.

Ha nincs elég időtök, akkor nézzetek
be egy edzőterembe, menjetek el futni,
biciklizzetek, tornázzatok otthon, vagy
tegyetek bármit, amivel megmozgatjá-
tok tagjaitokat!

Ha megfogadjátok ezeket a tanácso-
kat, higgyétek el, akkor egy egészsé-
ges élet áll előttetek!

Jennifer

Ilyen nálunk egy magyaróra

– 5, 4, 3, 2, 1, 0 cseeeennnnddddd!!!!!! – csitította az osztályt
Lóri (mivel ő a csendfelelős).
Nagy csend volt kb. 5 percig. Aztán oldalról egy nagy tüsz-
szentés hallatszott.
– Hááápp… cíííí!!! – ez a tüsszentő Berni volt.
– Kedves megegéségesedésedre! – mormolta Lucky.
– Ha nem fejezed be, felírlak – erősködött Lóri.
– Naaa..., csak annyit mondtam, hogy kedves megegésége-
sedésedre.
– Kész, nem érdekel, felírlak.
– Óffff, most megint felelhetek, hála neked Pákó! – sóhajto-
zott Lucky.
Eközben Astrid mondott egy viccet Zsuzsi fülébe, ami any-
nyira tetszett Zsuzsinak, hogy elkezdett nevetni, amit sajnos
a csendfelelős meghallott, és hangját felemelve mondta:
– Dzsudzsa kutya hallgass!! Te bézbózütő.
Erre Zsuzsi még jobban nevetett.

– Gazu kapitány, komolyan mondom, hallgass, mert felírlak.
– Na, írjál fel Negró, nem érdekelsz!!! Jaaaj, Laci vigyázz, ne
lépj rá a patronra, mert meghalsz!!!
– Hagyjál már békén! – kommentált vissza Laci.
Kis idő múlva megszólalt Kinga telefonja. A magyartanárnő
kereste.
– Lóri, kérlek, felvehetem a telefont, mert a magyartanárnő
az.
– Nem!
– Én akkor is felveszem! Halló, csókolom tanár néni.
– Szia Kinga! Kérlek, mondd meg a többieknek, hogy ne han-
goskodjanak, mert kések 10 percet, mivel dugóba kerültem.
– üzente a tanárnő.
– Jó, megmondom. Csókolom!
– Szia.
– Neked meg ki engedte meg, hogy felvedd a telefont? –
csattant fel Lóri.
– Hát... izé..., de hívott a magyar, és azt üzeni, hogy....
– Felírlak! Nem érdekelsz, felírlak!
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SPORTIRAM
FOCi

Az idei Bajnokok Ligája nagy meglepetéseket
hozott, mivel olyan csapatok kerültek a döntőbe,
akikre senki sem számított. A Bayern München
például utoljára a 2000-2001-es szezonban nyerte
meg a trófeát, amikor is a döntőben a Valencia CF
verte 5-4-re 11-eseknél, miután 120 percen ke-
resztül az állás 1-1 volt. A másik oldalon az Inter Milan már
45 éve nem nyert BL-t, utoljára az 1964-1965-ös szezonban
nyert, amikor is a döntőben a Benficát verte meg 1-0-ra.

A két csapat élén két klasszis edző áll. José Mourinho, az
Inter Milan edzője a Portoval nyert utoljára BL-t 2004-ben,
míg Louis van Gaal az Ajax Amsterdammal nyert BL-t még
1995-ben. A két edző, habár együtt dolgoztak 2002-ben az
FC Barcelonánál – van Gaal mint edző, Mourinho mint má-

sodedző –, most egymás ellen kell párharcot vív-
niuk a madridi döntőben. A Bayern München az A
csoportban vett részt, ahol a Girondins de Borde-
aux-val egyetemben jutott tovább. A nyolcaddöntő-
ben a Bayern a Fiorentinát, a negyeddöntőben a
Manchester United csapatot, míg az elődöntőben

az Olympique Lyont ejtette ki. Az Internek sokkal nehezebb
dolga volt, mivel ő az F csoportban a Barcelonával együtt ju-
tott tovább. A nyolcaddöntőben a Chelsea-t, a negyeddöntő-
ben a meglepetés csapatot, a CSKA Moskovát, míg az
elődöntőben a Barcelonát ejtette ki. Így tehát ebben az idény-
ben sem tört meg az az „átok”, hogy egymást követő évben
kétszer egymás után nyerje meg egy csapat a BL-t.

Rovatszerkesztő: Zsoca

A csapatok a jövő héten megneveznék az új gumiszállítót

FOrmA 1

Erre a lányok, hogy bosszantsák a csendfelelőst, rázendítet-
tek a Bikicsunájra.
– Ó, de bikicsunáj, vicsáj, csunáj. Ó rö bikicsunáj.
– Kész, minden lány fel van írva. Senki nem érdekel.
– És magadat nem írod fel? – háborodott fel Andi.
– Nem, te maharadzsa. Te meg ne röhögj Tyulééé!
Erre Timi felugrik, és ezt kiálltja:

– Ez nem igazság4 Megyek a rendőrségre.
Mire a magyartanár megérkezett, már mindenki fel volt írva.
A tanárnő közölte velünk, hogy mindenki felelni fog jövő órán.
Csengetés előtt 5 perccel megérkezett Laci, és miután meg-
tudta a történteket, csak ennyit szólt:
– Jól megjártátok! – és nagyot nevetett.

Pálfi Kinga és Kis Zsuzsanna

A Forma-1-es
csapatok vezetői
bíznak benne,
hogy a Monacói
Nagydíjig sikerül
m e g e g y e z n i ü k
arról, melyik válla-
lat legyen 2011-től

a sorozat gumiszállítója.
Jelen állás szerint a Michelin, az

Avon Cooper és a Pirelli közül kerülhet
ki a győztes, az istállóknak azonban mi-
előbb meg kellene hozniuk a döntést,
hogy a 2011-es autó tervezésekor már
tudják, melyik gyártó termékével fognak
versenyezni jövőre.

A Renault F1-es csapatának vezetője

szerint a FOTA (Forma-1-es csapatok
szövetsége) viszonylag könnyű hely-
zetben van, mivel a gyártók elküldték
ajánlataikat a szövetség részére, így
alapos mérlegelés után „csak” meg kell
hozniuk a döntést. „Az istállóknak eltérő
álláspontjuk van, de gumikra szüksé-
günk van, úgyhogy elég könnyű lesz a
választás. Úgy vélem, néhány nap alatt
megszülethet a döntés” – nyilatkozta
Eric Boullier az Autosportnak.

A Michelin és a Pirelli is támogatja azt
a tervet, hogy a jelenleginél nagyobb
méretű felnikre szerelt abroncsok kerül-
jenek bevezetésre 2011-től, a Merce-
des GP csapatfőnöke szerint viszont
nem kellene sietni a változtatással.

„Amennyiben 18 colos felniket vezet-
nének be a sorozatban, a csapatok
többsége komoly kihívás és probléma
előtt állna, mert nem biztos, hogy idő-
ben elkészülnének az autóval. A váltás
nem csak azt jelentené, hogy a gumik
máshogy viselkednének, ebben az
esetben a felfüggesztést és több, ehhez
kapcsolódó dolgot is másként kellene
megtervezni. Ezt mindenkinek meg kel-
lene fontolnia, és pontosan megérteni,
mit is jelentene a nagyobb felni. Való-
színűtlen, hogy ez már jövőre beveze-
tésre kerül” – fogalmazta meg
véleményét Ross Brawn a Spanyol
Nagydíj helyszínén.

Rovatszerkesztő: Cleo

teniSz

Mivel kezdődik a nyár, elkezdődik a Bajnokok Ligája!
Ám nem a közismert „BL”-ről van szó, hanem a Masters

Series tornákról.
Aki nem tudja, annak elmondom, hogy a Masrters Series,

az a teniszben a legrangosabb tornasorozat. Úgymond
olyan, mint a Champions League, csak épp nem rúgják a
lasztit, hanem ütik, méghozzá olyan technikával és erővel,
hogy azt öröm nézni. Idén is sok az esélylatolgatás, hogy
vajon melyik klasszis hódít el magának több serleget, vagy
talán lesznek kellemes meglepetések is. Úgy, mint tavaly az
amerikai Andy Roddick, aki Wimbledonban szerzett nagy
meglepetést azzal, hogy bejutott a világ talán egyik legnép-
szerűbb tornájának a döntőjébe!

Reméljük, idén is láthatunk érdekes és drámai csatákat,

főként a két rivális, a világelső
Roger Federer részéről és a máso-
dik Rafa Nadal-tól! De nehogy azt
gondolja valaki, hogy csak kettejük
között dől majd el minden, hiszen
ott van a fiatal angol tehetség,
Andy Murray, valamint a szerb
klasszis, Novak Djokovics, akik, ha
rajtuk múlik, felejthetetlen meccseket fognak produkálni! Ér-
demes lesz figyelemmel kísérni a Master Seriest, mivel
showban nem lesz hiány! Akit egy kicsit is érdekel a tenisz,
az ne szalassza el, s akit kevésbé, az is figyeljen oda, mivel
biztos kedvet kap hozzá!

Reméljük, hogy nyer a legjobb!!!
Rovatszerkesztő: Olixxx
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Hangszóró

Technika
Blu-ray Disc

A Blu-ray Disc, röviden BD egy nagy tároló-
kapacitású digitális optikai tárolóeszköz-formá-
tum.

A DVD utódjának szánják. Sokáig formátum-
háborúban állt a HD-DVD-vel. Végül több cég is
feladta a HD-DVD-vel kapcsolatos terveit. A for-
mátum győzelméhez valószínűleg a Sony új játékkonzoljá-
nak, a PlayStation 3-nak a megjelenése és sikere is
hozzájárult. A konkurens Microsoft Xbox 360 konzolja
„csak” DVD meghajtót, illetve opcionálisan
hozzá vásárolható HD-DVD meghajtót
tartalmaz. Azóta a nagyobb szórakoztató
elektronikai gyártók is piacra dobták saját
Blu-ray lejátszóikat és íróikat. Az újgenerá-
ciós termékek egyik illusztris példánya, az
LG BD370 lejátszója, amely a felhasználók-
nak a blu-ray technológia minden elQnyét kí-
nálja, és internetre is csatlakoztatható. Ez
lehetQvé teszi a YouTube-ra feltöltött videók né-

zegetését és egyes lemezek esetében valós
idejű plusz (BD Live) tartalmak letöltését. Sok
filmnéző örömére a BD370 nagyfelbontású MKV
formátumú filmeket is lejátszik.

Felépítése:
A kisebb fénynyalábbal pontosabban lehet fó-

kuszálni, lehetővé téve, hogy olyan kis gödröcs-
kéből („pits”) is kiolvassunk adatokat, amik csak 0,15

mikrométer (μm; 1 mikron = 10−6 méter) hosszúak –
ez több mint kétszer kisebb a DVD-n található kis
gödrökhöz képest. Mindezen túl a Blu-ray lecsök-
kentette a sávok hüvelykméretét 0,74 mikronról
0,32 mikronra. A kisebb gödröcskék, a kisebb
fénysugár és a rövidebb sáv-hüvelyk együttesen
azt eredményezte, hogy az egyrétegű Blu-ray
lemezen több mint 25 GB információt tudunk
tárolni – kb. ötször annyi információ, mint

amennyit egy DVD képes tárolni; egy dupla rétegű Blu-
ray lemezen pedig mintegy 50 GB-nyi adat tárolható.

Rovatszerkesztő: Zsolt

Feloszlott a Kispál és a Borz

Meghatározatlan időre beszünteti tevékenységét a több mint 20 éves múltra visszate-
kintő Kispál és a Borz.

Az elmúlt években többször felröppent a pletyka, hogy a zenekar abbahagyja a zenélést.
Megjegyezték azonban: nincs semmi probléma, mindenki megy tovább a maga útján.
Egyelőre az biztos, hogy belátható időben, tehát a következő négy-öt évben nem lép szín-
padra. A zenekar augusztus 9-én, a Sziget fesztivál „mínusz egyedik” napján adja három-
órás búcsúkoncertjét.

A koncertről DVD megjelentetését is tervezik, és valószínűleg kiadják 2004 óta felgyü-
lemlett dalaikat is.

A Kispál és a Borz frontembere, Lovasi András, pár évvel ezelőtt egy másik zenekart is alapított Kiscsillag néven, amely
ugyan hobbibandának lett kikiáltva, de hamar sikeressé vált.

A Kispál és a Borz zenekar 1987-ben alakult Bräutigam Gábor, Ózdi Rezső, Kispál András és Lovasi András részvételével.
Fennállása alatt a hazai alternatív zene éllovasává vált, s egy tucat nagylemezt adott ki.

Rovatszerkesztő: Anthemius

☼ Boldog születésnapot kíván a X. A Kiss Dávidnak, Tóth
Evelynnek, Lelik Enikőnek és Kurunczi-Papp Konrádnak.

☼ Németh Nikolett Edina (IX. A) boldog születésnapot
kíván Kiss Karolának a IX. C-ből.

☼ Boldog születésnapot Lelik Enikőnek! G. Evelyn X.
D.

☼ Boldog születésnapot Lelik Enikőnek és Tóth
Evelynnek a X. A-ból! Blanka X. D

☼ Boldog születésnapot és még sok boldog évet kíván
Lelik Enikőnek Betti a X. D-ből.

☼ Sok sikert kívánok a Csiky-Csuky új szerkesztőségének!
Széplaky

☼ Sok sikert és szerencsét kívánok a XII. A osztály tanulói-
nak az érettségihez és a rájuk váró nagybetűs élethez! Helda

☼ Andrea küldi Rockynak: jó rajzolást!!! Rocky jó zeneírást
kíván Andinak.

☼ Sok szerencsét minden érettségizőnek! Andi
(V. B)

☼ Boldog születésnapot kíván Asztrídnak
Júlia és Krisztina (VI. A).

☼ Boldog születésnapot kíván a XI. B
Bortoş Izabellának.

☼ Boldog szülinapot Izának a XI. B-ből!
Júlia

☼ Boldog születésnapot kíván a IX. C osztály
Almási Noéminek.

☼ Boldog születésnapot kívánnak Varga Márknak osztály-
társai, Boda Melánia és Szilágyi Dóra.

☼ Nagyon boldog születésnapot kíván osztálytársainak,
Kittynek és Andinak 18. születésnapjuk alkalmából Ricsi a
XI. D-ből!

Rovatszerkesztő: Helda

Kívánságkosár
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AGYKROBATA

Fejtsd meg a rejtvényt, s a szürkével jelölt fősorban megtudhatod, mihez
használható a Gabry’s XWord program.

50 RON Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő
rejtvény helyes megfejtését.
Határidő: 2010. 06. 01.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a májusi számunk győztese!
Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2010. 06. 02. nagyszünet

Előző rejtvényeink megoldásai:
A szókeresőnk megoldása: CSIBÉSZ
A Tekeregve keresd! megoldása: RÁERŐSÍT

Az áprilisi keresztrejtvényünk szerencsés győztese Tokai Orsolya XII. B osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi, Tünde

KOCKA SAROK
Sziasztok! Amint látjátok, elindult egy új rovat, amelyben a számítógépes játékokról

fogunk beszámolni.
Az e havi rovatban egy eléggé híres játékot szeretnék bemutatni az olvasóknak,

mégpedig a World of Warcraftot, ami egy MMORPG( massive multiplayer online
role-playing game, rövidebben: egy internetes játék). A World of Warcraft (kocka nyel-
ven WoW) népessége naponta nő, és játszani lehet „Retail” szerveren, melyet a játék
fejlesztői készítettek( Figyelem! Ezekhez a szerverekhez előfizetés szükséges.) vagy
„Private” szerveren (ahol a fizetés nem szükséges, esetleg csak adományozni a szer-
ver készítőjének bizonyos jutalmakért a játékban). Mivelhogy a WoW-ot egyre csak
fejlesztik, játékverziók jelennek meg, amelyeket bizonyos frissítésekkel, „Patch”-ekkel lehet nyomon követni. Én és társaim
játsszuk ezt a játékot, és szeretnénk az érdeklődők figyelmét felhívni arra, hogy ha bármilyen további kérdésük van a játékkal
kapcsolatban, hogy honnan lehet megszerezni, majd csatlakozni a szerverünkre, írjanak a cheers4will@yahoo.com e-
mail címre. A következő számban azok a játékok kerülnek bemutatásra, melyek a nyáron, a nagyvakációban fognak meg-
jelenni.

Rovatszerkesztő: Anthemius

Függőleges 
1. Túl hangosan beszél. 2. Német zeneszerző (Karl). 3.
Kuruc brigadéros (Tamás). 4. Zell am ...; osztrák település.
5. Erjesztő enzim. 6. Páratlan tanú! 7. A megfejtés második
része. 10. Mondat egysége. 14. (meg)vonalaz. 16. Kabaré-
dal. 17. Női hangnem. 19. Spanyol férfinév. 22. Fok; arab
földrajzi nevekben. 23. Török település a Sulan-hegységben.
25. Vita magja!

Vízszintes
1. A megfejtés első része. 7. Angol főnemesi cím. 8. A Szajna
Párizsban! 9. Lovak kedvenc csemegéjének egysége! 11.
Házőrző. 12. Zenedarab! 13. Általános, röv. 15. Rakovo,
ukrán település magyar neve. 17. José Saramago Nobel-
díjas író műve. 18. Csattanó. 19. Üres jel! 20. Asszonynév
képző. 21. Egyszerű fehérje. 24. ... Timbermann; Howard
Fast műve. 26. Neves magyar irodalmár, pedagógus (And-
rás).

Humorzsák
– Jean, az évnek melyik hónapjában van 28 nap?
– Annyi mindegyikben van, uram!

– Jean, elég a pénzünk hó végéig?
– Csak ha meggyújtom, uram.

– Jean, mi ez a csikorgás a fürdőszobában?
– A mosópor fékezett habzású, uram!

– Jean, hozza ide a távcsövemet!
– Jó, de minek uram?
– Mert egy távoli rokonom temetésére megyek.

– Jean, - kérdezi az úr dühösen - most
maga a hülye vagy én?
– Uram, Ön nem áll olyan ember híré-
ben, aki idiótákat alkalmazna.

– Jean! Miért lett hirtelen ilyen sötét?
Hiszen dél van!

– Biztos elborult az agya uram.

– Jean, mondja meg a házmesternek, hogy
hívjon fel!

– De neki nincs is telefonja, uram.
– Jól van, akkor majd felhívom én.
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Közhírré tétetik!

Intrijó
Ebben a hónapban Takács-Máthé Mónika pedagógusnőt
kérdeztük, hogy milyen a bentlakókkal dolgozni, hogyan  il-
leszkedett be a bentlakás életébe.

– Kérjük, mutatkozzon be!
– Takács-Máthé Mónika mérnök-tanár voltam 12 évig a
Csikyben. Előtte 8 évig a vakok és gyengén látók iskolájában
tanítottam. Szeptembertől felügyelőtanár vagyok a kollégi-
umban.

– Hogyan illeszkedett be?
– Ez a munka számomra nem idegen, ugyanis a 20 évi tanári
munka diákokkal és diákok között dolgozva lehetetlen, hogy
ne formálja az embert – tehát nem volt nehéz itt tovább dol-
gozni. Sem a diákok, sem a kollégium nem voltak ismeretle-
nek számomra, tehát még ez sem jelentett nagy változást.

– Szeret-e gyerekekkel dolgozni?
– Szeretek fiatalok között lenni, és remélem, nem tűnik sze-
rénytelenségnek, ha azt mondom, hogy van mit átadnom
nekik.

– Tetszik-e a bentlakási élet?
– Szeretek délután jönni a bentlakás fele, mert állandóan ter-
veket szövök, hogy mi mindent lehetne még a bentlakókkal
csinálni. A katedra és a napló többnyire a tanításra kénysze-
rített, de részben örvendek, hogy ezek a keretek megszűn-
tek, és így közvetlenebbül közelíthetek a bentlakókhoz, és
ha lehet, igyekszem minél több tartalmat is bevinni minden
beszélgetésbe.
Röviden tehát: tetszik nekem a kollégiumban, persze külön-
bözik az ittlétünk oka , mindenkinek más a feladata, de re-
mélem, hogy a bentlakóknak is legalább annyira tetszik, mint
nekem. Szeretem figyelni a fiatalokat, és elképzelni azt, hogy
10-20 év múlva mire vitték, ahogy szokták mondani. Vannak
olyanok, akikben látom a 21. század beteljesült felnőttjét, de
sajnos olyanok is vannak, akikben ezek az apró kis jelek na-
gyon el vannak rejtve. Sohasem késő… Drukkolok nekik is! 

Rovatszerkesztők: Dóri és Anita

Atlantisz harangoz

Az Atlantisz harangoz országos szavalóversenyre május
7-9. között került sor. Iskolánkat Simó Gizella, Murvay Dávid,
Kovács Márk és Boros Zoltán képviselte.

A versenyzők a kolozsvári unitárius kollégiumban voltak el-
szállásolva, ahol a verseny előtt és után szórakoztató prog-
ramokkal űzték el az unalmat.

A versenyen Boros Zoltán és Kovács Márk különdíjban ré-
szesült, Murvay Dávid pedig elnyerte a IX- X. osztályos ka-
tegória első helyét. Gratulálunk nekik!

Simó Gizella

Irodalmi Kreativitási Verseny

Idén is megrendezésre került az IKV. A megyei szakaszon
a legjobb eredményeket Simó Gizella (IX. A osztály) és Kajtor
Brigitta (XII. A osztály) érte el. Mivel Gizi visszamondta a
részvételt az országos szakaszon, a zsűri Gál Zoltánt kérte
meg, hogy helyettesítse, aki a XI- XII- esek között a második
lett.

A verseny Szovátán zajlott le, április 24-én reggel 9 és 12
óra között. Minden megye legkreatívabb elméje egy helyen
volt, és úgy tűnik, a csikyseknek ez kicsit soknak bizonyult.
Nem annyira a feladatok, mint inkább az ismeretlen vetély-
társak és a szokatlan környezet miatt. Szóval, idén díj nélkül
tért haza a két elszánt tanuló. Persze, ez nem azt jelenti,
hogy jövőre nem fogják újra megpróbálni!

Gál Zoltán

Csikysek Belgiumban
A pécskai Búzavirágnak több, a mi is-

kolánkba járó tagja is van, ők (termé-
szetesen a csapat más tagjaival és a
két másik pécskai tánccsoporttal
együtt) május 6-11. között Belgiumba
utaztak.

Az Európa napja alkalmával megren-
dezett fesztiválon vettünk részt. Brüsz-
szel egy hatalmas sugárútja volt
lezárva a forgalom elől, s a különböző
nemzetiségek itt állíthatták fel standjai-
kat, itt kínálhatták portékáikat. A romá-
niai – pécskai stand a jellegzetes

pécskai kenyérrel és pálinkával várta a
nézelődőket, a fő vonzóerőt azonban a
táncprodukciók jelentették. Mind a
román, a roma és a magyar népi tánc,
népzene és népviselet elnyerte a láto-
gatók tetszését, túlzott büszkélkedés
nélkül állíthatom, hogy csodálattal néz-
ték az előadott táncokat. Nagyon sokan
megálltak, kisebb forgalmi dugót
okozva, fényképeztek, érdeklődtek. Ki-
vándorolt magyarok és románok kö-
szöntek nekünk, volt olyan román
nemzetiségű ott élő, aki gratulált ne-
künk, és azt mondta, hogy büszke arra,
hogy milyen színessé teszik a kisebb-

ségek hazája kultúráját.
A táncosok fizetsége az élmény volt.

Brüsszel nemcsak Belgium, hanem az
EU fővárosa is, így megannyi látniva-
lója van, csodálatos város, nagyon sok
zöldövezettel, gyönyörű parkokkal, cso-
dás régi építményekkel és elképesztő
modern épületekkel. Érdekes, hogy mi-
lyen jól megfér itt egymás mellett a régi
és az új.

A szomorkás időjárásért (ami ott tel-
jesen megszokott), a hosszú és fá-
rasztó útért kárpótolt minket a látvány
és a megannyi ott szerzett kellemes él-
mény.

Dancu Gréta

Tóth Árpád Szavalóverseny
Május 7-én iskolánkban megrendezésre került a Tóth

Árpád Szavalóverseny.
A versenyen 26 résztvevő volt, akik 3 kategóriában vetél-

kedtek: 5-6. osztályok 9 résztvevővel, 7-8. osztályok 8 részt-
vevővel és 9-12. osztályok 9 résztvevővel. A zsűri tagjai Ilyés
Katalin gyógypedagógus, Jorda Beáta vallástanárnő és Nyári
Andrea magyartanárnő voltak. A versenyen két debreceni
diák is részt vett, akik a harmadik csoportban versenyeztek,
és igen szép eredményt értek el.

Az 5-6. osztályosok díjazottai: I. díj: Tóthpál Béla, II. díj:

Molnár Richárd, III. díj: Horváth Petra, Gál Patrícia és Zsóri
Hortenzia különdíjban részesültek. A 2. kategóriában Bakai
Kitti nyerte el az I. díjat, Kiss Zsuzsanna II. díjat, Pálfi Kinga
pedig III. díjat nyert.

A 9-12. osztályosok között Bakota Zalán I. díjat nyert, Elek
Zsófia pedig II. díjat. Mindketten Debrecenből érkeztek. A III.
díjat iskolánk tanulója, Spir Anita vitte el. Dicséretben része-
sült Szakács Tímea és Gál Zoltán.

Gratulálunk minden résztvevőnek.
Dubován Lea
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Szeretteink ünnepe

Erdély-szerte május második vasárnapján ünnepeljük azokat, akiket a legjob-
ban szeretünk, az édesanyákat.

A III. B osztály tanulói is készültek erre az alkalomra. A fiúk szalvétatartót, a
lányok varrottas terítőt készítettek. Május 6-án szép ruhába öltözve, versekkel,
énekekkel szólt a köszöntő:

„Jót kívánunk ma neked, e napon, szép napon,
Legyen áldott életed gazdagon,
A jó Isten napsugara árasszon fényt az utadra,
Énekünkkel köszöntünk boldogan!”

A műsor végén minden gyermek átadta ajándékát és a virágokat az édesanyjának és a jelenlevő nagymamáknak.
Az erre az alkalomra tanult néptáncot a tornateremben mutatták be együtt a IV. osztályosokkal. Ezen a bemutatón részt

vettek az iskolánkban vendégeskedő lengyel iskolások és kísérőik is.
Szép volt ez a nap. Khell Levente tanító

Jókai nyomában

A Duna „méltóságos terjedelmé-
ben foglalta el ismét a megillető
medret, s a nyugat felé elterülő za-
fírkék víztükörben meglátszott az
utazók előtt a szigetre épült Or-
sova”. Ez a város volt az április 23-
25. közötti kirándulásunk célpontja,
Jókai Az aranyember című regé-
nyének első színhelye. Azóta az
akkori Orsova, mint tudjuk, víz alatt
van, és helyette megépült egy új, amely ma kikötőváros.

Hosszú utunk után este 9 óra körül érkeztünk meg szállá-
sunkhoz, a helyi iskola kollégiumába. Másnap reggel első-
ként a Vaskaput látogattuk meg. Először körbevezettek
bennünket a helyi kultúrát és állatvilágot bemutató termen,

Élménycsere

Gondolom, mindannyian hallottátok, hogy idén is látogatást
tettek lengyel „testvéreink” iskolánkba. A 26 tagú csoport hét-
főn (május 3.) délután érkezett Aradra. A szállást a lodziak
számára idén is csikys diákok biztosították.

Itt tartózkodá-
suk ideje alatti
sorsukat a prog-
ramvezetők dön-
tötték el, s
miután mind tud-
tuk már, hogy ki
kinél fog aludni,
valamint kinek kit
kell elszállásol-

nia, nem kellett sok idő, hogy rájöjjünk, kb. mi is vár ránk.
Többen alig tudtak egyéb nyelven kommunikálni az anya-
nyelvükön kívül, úgy az itteniek, mint a vendégek közül, de
mint később kiderült, ez nem okozott nagyobb gondot senki
számára.

Minden nap más-más érdekes programon vehettek részt,
melyek keretében bemutatásra került iskolánk, megismer-
hették városunkat, sőt Temesvárra is látogatást tettek. Bár-
mennyire is jók voltak az eddig felsorolt programok, a hab a
tortán mégis a csütörtöki nap volt. A suli tornatermében meg-
rendezésre kerülő fellépések, majd az ezeket követő diszkó
mindenki számára a legjobb közös programot jelentette. Az
előadás népi táncokból, társasági táncokból, mazsorett- és

kórusfellépésekből állt.
Utolsó előtti nap közös kirándulás volt tervbe véve. Habár

a programon kicsit változtatni kellett, mivel az időjárás nem
a mi pártunkat fogta, így is sikerült meglátogatni a radnai
templomot, majd a lippait és annak parókiáját.

Délután utolsó programként páran pizzázni mentünk, ami-
nek láthatóan mindenki örült a délelőtti gyalogtúra után, majd
befejezésként, közkívánatra ellátogattunk az Atrium Cen-
terbe, ahol találkoztunk a csoport többi tagjával.

Szombaton reggel 6 órakor volt a találkozás a bentlakás
előtt. Mindenki elbúcsúzott újonnan szerzett barátjától, s 6
óra 30 perckor már indultak is vissza Lodzba, szülőváro-
sukba.

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazon taná-
roknak és szülőknek, akik segítettek a programok megvaló-
sításában és a jó hangulat biztosításában.

Reméljük, jövő ilyenkor már arról fogunk írni, hogy milyen
volt ott, a lengyel „testvéreink” városában.

Viszhányó Boglárka, IX.A

azután pedig egy lift juttatott el az erőmű
belsejébe, ahol megnézhettük, hogyan mű-
ködnek a hatalmas turbinák.

Ezt követően körülnéztünk Drobeta-
Turnu Severin városában. A nap hátralevő
részét a Dunán hajózva töltöttük el, ami
talán az egyik legszebb élmény volt. A kör-
nyező táj lenyűgöző volt még borús, hideg
időben is. A hajó kapitánya megengedte
nekünk, hogy készítsünk egy-egy képet,
miközben a hajókormányt szorongattuk.

Hazafele jövet Herkulesen sétáltunk,
Szármiszegetuszában ebédeltünk, és Déva várát látogattuk
meg.

Összefoglalva a hétvégét, azt mondhatom, hogy mindany-
nyian jól éreztük magunkat, és reméljük, máskor is mehe-
tünk.

Szőcs Karina, IX. A

Rovatszerkesztő: Tóth-Hevessy
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A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella, Bar-
tucz Anita, Csipkár Renáte, Dubován Lea, Gál Zoltán, Geyer
Tímea, Gyarmati Jennifer, Gyarmati Olivér, Komlódi Krisz-
tina, Lezsák Csilla, Major Zsolt, Milich Andrea, Mogyorósi
Tünde, Orădan Claudia, Papp Tímea, Simon Bernadett,
Szabó Zsolt, Szűcs Dániel, Tóth Helda, Vastag Vilmos, Zsóri
Blanka
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Tuli-
pán, Farmec, a Csiky Gergely Iskolaközpont Szülői Bizott-
sága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig

Czeglédi Éva
1. Milyen volt két évig az iskolaújságot szerkeszteni?
Ez a két év egy új tapasztalat volt számomra, sokat tanul-
hattam ez idő alatt. Többek között megtanultam jobban
együttműködni másokkal, bár eleinte nagyobb volt a lelkese-
désem, mivel most már időhiány miatt nem tudok megfelelő
időt rászánni.
2. Melyik rovatot szerkesztetted?
Legelőször a sportrovatban munkálkodtam, de végül idéntől,
Rékával együtt a Mákszemtől Mákvirágig és az Agykrobata
rovatot szerkesztettem.
3. Mit üzensz az új szerkesztőknek?
Az új szerkesztőknek csak annyit üzennék, hogy ha igazán
jó munkát akarnak végezni, akkor teljes odaadással szer-
kesszék a lapot, másképp nem ér az egész semmit sem.
Ugyanakkor szükség van a jó együttműködésre, csapatmun-
kára is.

Torma Tibor
1. Milyen volt két évig az iskolaújságot szerkeszteni?
Érdekes volt az újságot szerkeszteni, kicsit bonyolult. Az ele-
jén még nem szokott össze a társaság, de pár elkészített
szám után gyorsan haladtunk.
2. Melyik rovatot szerkesztetted?
Én a  Humorzsák rovatot szerkesztettem.
3. Mit üzensz az új szerkesztőknek?
Az újaknak azt üzenem, hogy készítsenek maguknak egy
Yahoo-group-ot, hogy könnyebben megbeszéljék a felmerülő
problémákat. És ügyeljenek a tördelésre!

HÓNAP ARCA:HÓNAP ARCA:
VÉGZŐS SZERKESZTŐKVÉGZŐS SZERKESZTŐK

Májusi számunkban a 9. D osztályt kérdeztük meg
arról, hogy hogyan telt nekik ez az év, milyen élmé-
nyekben volt részük, melyek voltak a legjobb pillana-
tok.

Krikorka Klaudia: „Ebben az évben az volt a legjobb,
hogy sok új barátot szereztem.”

Farcaş Alex- Dániel: „Gyorsan eltelt ez az év. A leg-
jobb pillanat az volt, mikor megláttam, hogy milyen sok
lány van az osztályban.”

Mucsi Bettina: „Kellemes évben volt részem. A leg-
jobb az volt, hogy új embereket ismerhettem meg, és
egyik emlékezetes élményem az intris gólyabál volt”

Nyári Jenő: „Számomra az volt az év legjobb pillanata, mikor megnyertük a focimeccset a 10. C ellen.”

Gyarmati Jenifer: „Az év elején alig ismertük egymást, de hamar összebarátkoztam a többiekkel. A gólyabál még jobban
összekovácsolt minket. Nem gondoltam volna, hogy ilyen összetartó osztály leszünk.”

Kiss Viktor: „ Hamar eltelt ez az év is, ugyanúgy, mint a többi. Nyertünk pár focimeccset, aminek az egész osztály örült.”

Rovatszerkesztő: Blanka

Rovatszerkesztő: Dóri


