
BÚÉK

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
Remélem, hogy sikerekben, anyagiakban gazdag új
évben és jó egészségben lesz része mindnyájunknak. Lá-
baljunk ki együtt elsőként a gazdasági válságból, és le-
gyen nekünk először családonként legalább egy BMW  
kulcstartónk!

Van persze rossz hírem is: nagyrészt ebben az évben
is kell majd iskolába járni. Ez az év is jól kezdődik, ugye?
De legalább van Csiky-Csuky! Vannak benne viccek is
meg komolytalan dolgok is. Vannak benne versek és
aranyköpések Tőletek – ez itt a reklám helye –, úgyhogy
érdemes megvenni, fejenként egyet minden családtag-
nak.

Bosszantóan magas hőmérsékletek uralkodnak oda-
kinn, így tél közepén. Nem tudjuk, miért. De még ez az év
van 2012-ig, úgyhogy ki kell élvezni a javából, és ha így
haladunk, márciusban megnyitnak a strandok, májusban
megdől a nyári melegrekord, és learatjuk a búzát, már ha
lesz egyáltalán eső. Júliusban a fagylaltvásárlás minden
eddigi mértéket túl fog lépni, és szeptemberben is olyan
meleg lesz, hogy el kell majd halasztani az iskolakezdést
egész október közepéig. Aztán a karácsony lesz előre-
hozva, hogy fogjuk ki a pár nap hideget, tehát december
1. lesz az új szenteste, de szilveszter marad a régi idő-
pontban, hogy legyen öt   hat hét vakáció télen, ha már
úgyis az utolsó lesz. A maják szerint a világvége decem-
berben jön el, tehát addig még izgulhatunk, hogy mit fog
hozni a jövő. De reméljük, sztrájk lesz, hogy nehogy már
suliban érjen utol a végzetünk. És mert nem lehet tudni
pontosan, hogy szoktak- e tévedni a maják, már januártól
sztrájk lesz.

Én így képzelem el a jövőt. És ti?

Hevessy

Menjünk Betlehembe!

(részletek a 10. oldalon)

Csikysek Szerbiában(részletek a 11. oldalon)

Ádventi koszorú szavalóverseny

(részletek a 10. oldalon) Intrijó
(9. oldal)
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Így művészkedtek ti!

Könyvajánló
Danielle Steel: Szerelem

A mű főszereplője Bettina Daniels, akinek mesebeli gyermekkorban volt része, s mindezt annak kö-
szönheti, hogy a híres író, Justin Daniels leányának született. A regény bonyolódik, amikor Justin Da-
niels meghal, és megtudjuk, hogy egész vagyonát elverte, sőt, még többmilliós adósságot is hagyott
maga után, ami természetesen lányának a nyakába szakad. A fiatal lány magányos marad és szegény,
egyetlen reménysugarát Ivo Stewartban látja, apja legjobb 60 éves barátjában, aki egy mentőövet kínál
a lánynak, a házasság biztonságát. Férjhez megy hozzá, majd élete bonyolódik. Jó és rossz kapcso-
latokkal, házasságokkal, igazi és csalódást okozó szerelmekkel. Gyermekei születnek, sikeres író lesz,
de úgy érzi, valami mégis hiányzik életéből. Ekkor találkozik valakivel, aki teljesen megváltoztatja életét.

Becsi Anita: Szeresd a telet!

Kicsiny gyermek,
Nyisd hát föl szemed,
Nézd a gyönyörű telet,
Utálni ezt nem lehet!

Tél tündére eljött hozzánk,
Hozta magával a telet,
A deret és a hideget,

Jöjj hát kicsi, nézd az eget!

Hull már a hó is,
Alszik már a tó is

Gyönyörű leple alatt,
Mely megvédi.

Patak is befagyott,
Medve is elaludt,

Ó, gyermek, nézd, ott
A télapó ajándékot oszt!

Miért nem tetszik hát?
Hisz jött hozzánk

A tél, örülj neki már,
Ne sírjon a szád!

Hó hullj, szél terjeszd a világon,
Eljött hozzánk a tél!

Hideg, fagyaszd be a tavakat,
Jég, törj lábakat!

Kő kövön nem maradhat!
A télnek örülni kell,
Csodáit felfedezni,

Minden pillanatát kiélvezni.

Te pedig itt sírsz.
Félsz, hogy megmosdatnak?
Mit mondjak a bátortalannak?

Rudolf Anna: Nyárvárás

Kapu bezárva,
Zörgetnek hiába.

A madarak elmentek,
A szelek már megjöttek.

Süvít a szél, befagyott
Már a tószél.

Az emberek fáznak,
Meleget várnak.

Gyere már nyár,
Mindenki téged vár.

Januári számunkban azoknak a tanulóknak a rajzai közül válogattunk, akik már több hazai és nemzetközi versenyen is
részt vettek, és különböző díjakat kaptak. Decemberben Kolozsváron megjelent egy katalógus, melyben az országból és
Budapestről beküldött legjobb munkákat jelentették meg. A katalógusban részt vevő legtöbb iskolában képzőművészeti ta-
gozat is van, ezért jelentős, hogy a Csiky is képviselteti magát ezekkel a rajzokkal.

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell
mást tenned, mint eljuttatni őket Simon Bernadett, 12. B osztályos tanulóhoz.

Rovatszerkesztő: Björn
Művészeti irányító: Siska-Szabó Hajnalka

Birta Gyöngyi: 

Emlékük örökké él

Bognár Tünde:Petőfi Sándor

Papp Tímea:

Erdélyi dombok
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Food For Thought
Is it New Year or the same old…?

It’s January. Another year has passed and we are about to
face yet another tiring, refreshing, boring, exciting, but espe-
cially New year. For some it might take a while (from previous
personal experience until about the middle of March) to ad-
just to the fact that today’s date does not start with a reason-
ably round four digit number (2010), but all in all I think that
we are all looking forward to these, yet unknown 365 (or are
there 366???) days when anything could happen. If we do
not, however, we will be very disappointed, because as far
as our modern technology goes, there hasn’t been any real
proof of the possibility of time travel, nor is there likely to be
in the near future. 

So the biggest question that pops into mind (my mind, that
is), is how we are going to survive this time, when some of
us, or all of us, have to face great difficulties, that however
much we would like to avoid, in order to be able to live a rea-
sonably “good” life we cannot, and we will not. I mean here
tests and exams, well… school in general, because we are
all at the time of our lives when our education has an impor-
tant role, or so it should have. Some people, however (obvi-
ously myself included, because whose point of view could I
be more familiar with (and also I might suffer from chronic

egocentrism, but I give this very little thought, and probably
so do you, so I’ll just drop it)) are more concerned with school
than others, and this does not refer in the least to the fact
that they study more, or better or that they have uncommonly
good results, it just means that I, that is, they worry more,
longer and more strongly than their colleagues, who can ac-
tually see what is important, instead of living in constant terror
of everything that might influence the great monster that
some hopefully, neutrally or fearfully term as “OUR FU-
TURE”.

As we approach the end of the school year, the “moment
of truth”, when we are going to be examined, graded and
some of us (hopefully all those, and only those who are sup-
posed to be) dismissed to make what we can of ourselves in
the Big Bad World, I think more and more of the ridiculous-
ness of the motion that a child in his or her late teens is ex-
pected to know for certain what they are meant to do for the
rest of their lives. I know that I am being silly, and that count-
less generations have had to do the same before us, but in
this situation I honestly cannot understand how they man-

aged. I don’t want to seem very pessimistic, but I believe we
all know that nowadays there is risk everywhere, not to men-
tion that salaries are nowhere. So how can someone make
a sensible choice when the medical, economic, educational
system and…well, I can’t think of any other system in the
country right now, are having serious problems (I am obvi-
ously not at all aware of what the nature of these problems
is, but everyone’s a critic, especially when everyone can feel
that something is terribly wrong) and these are unlikely to be
solved in the near future. 

And still, we will have to make a decision, stick to it and
study like mad people to make it happen, what is more, some
lucky people have already made up their minds as to what
and who they will be when they grow up, so I guess all we
can do is keep an open mind and hope for the best. I myself
would love to be a movie tester, cyber nanny or, as a last re-
sort a cartoon character, but I believe that for the first two the
competition is much too fierce, and as for the last, my mother,
to whom I have entrusted my aspirations, is rather skeptical
about it, and thinks that instead of spending my leisure time
watching TV, napping, daydreaming and complaining about
the unjustness of my life, or life in general, just like I’m doing
right now, I could read a little, do a little homework and try to
enjoy my youth for as long as it lasts. 

PS. If you have read this and not expired of boredom yet,
you’ll be happy to know that we still have a lot to say about
country roads, the symptoms of influenza or weather
changes in the months that are to come. If, however you
have some other ideas, the tiniest inclination to write and
have your compositions, poems, reflections upon your exis-
tence published, please, please contact the columnists in the
12th A (names at the bottom of the page) or your English
teacher. Thank you in advance and a Happy New Year to
everyone.

Andrea Milich

Columnists: Lea Dubován and Andrea Milich
Assisted by Ildikó Ruja, teacher
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Tanár úr / tanárnő kérem!
Folyóiratunk januári számában isko-

lánk informatikatanárának, Ilona János

tanár úrnak az idegeit próbáltuk ki rá-
menős és határozott jellemünkkel. A
tanár úr viszont igen hősiesen helytállt,
és hatalmas nyitottsággal és még na-
gyobb barátsággal válaszolt kérdése-
inkre. Köszönjük szépen neki :)!

1. Hol végezte tanulmányait?

Az egykori 2-es Számú Ipari Líceum-
ban (ma Iuliu Maniu Iskolacsoport)
érettségiztem. Másfél év katonáskodás
és fél év üzemi munka után következett
öt felejthetetlen év a Temesvári Tudo-
mányegyetem fizika szakán. 1994-ben,
a sikeres egyetemi záróvizsga után a
Csikybe kerültem, ahol a fizikán kívül
kezdettől fogva számítógép-kezelést és
informatikát is tanítottam. Másfél éves
posztgraduális képzés után, 2001-ben
„szabályos” informatikai végzettséget is
szereztem az aradi Aurel Vlaicu Egye-
temen. 2007-től kezdve már csak infor-
matikai tantárgyakat tanítok.

2. Miért pont a tanári pályát s azon

belül az informatikát tartotta szimpa-

tikusnak?

Lehettem volna másológép-javító is.
Komolyan! ’94 őszén két-három óra
alatt kellett eldöntenem, hogy tanár le-
szek-e vagy javító technikus. (Ez utób-
biért startból kétszer nagyobb fizetést
ajánlottak…) Kellett egy nyugodt séta a
Maros-parton, hogy eldöntsem, nem a
másológépek festékes belsejét szeret-
ném birizgálni, hanem inkább a diákok
agytekervényeit. Már ha ők is megen-
gedik, persze. Kedvel(t)em a fizikát,
főleg az érdekes kísérletekkel, filmekkel
illusztrálható részeket (erre a gyerkőcök
is mindig vevők), sőt néhány éven át,
választható tantárgyként csillagászatot
és űrkutatást is tanítottam, de az infor-
matika sokféle területe is közel áll hoz-
zám. Itt valóban folyamatosan változik
a technológia, évről évre változtatnom
kell a leckék tartalmát is, és ha nem áll
ellen az osztály, pergőn, színesen foly-
hat le bármelyik informatikaóra.

3. Hogyan teltek az ünnepek?

Köszönöm kérdésetek, viaskodva. A
téli szünidővel mindig meggyűlik a
bajom. Egyszerűen túl rövid az idő
ahhoz, hogy megfelelően át lehessen
állni pihenő üzemmódra. Béke és nyu-
galom kellene, de ott van az ünnepi sür-
gés-forgás, ajándékkészítés,
ajándékkeresés, és idén ott volt a web-
lap is, amit éppen a vakáció előtt indí-
tottunk el, tehát értelemszerűen sokat
kellett foglalkozni vele az ünnepek alatt
is. De voltak azért szép pillanatok. Pél-

dául Karácsony előtt tavaszi napsütés-
ben sétálgattam a főutcán, majd alig
néhány nappal később a családdal már
térdig érő hóban mászkáltunk a Csálai-
erdőben. Az amúgy eléggé szürke
tömbháznegyed is megszépül a téli éj-
szakákon: mindenütt puha fehér foltok,
hóval borított faágak és utak, karácso-
nyi díszkivilágítás az ablakokban, néha
egy-egy elsiető ember árnya – mindezt
jó volt csöndben nézegetni és közben
sok mindenen töprengeni.

4. A tanár úr humoráról, vicces ter-

mészetéről iskolánkban szinte min-

denki tud. Honnan merít erőt ilyen

magas szintű jókedvre ezekben a

szürke hétköznapokban? :)

Hm, mi is az a magas szintű jókedv?
És miért csak szinte?... :D Szóval tény-
leg szeretek nevetni és nevető arcokat
látni magam körül. Karinthy Frigyes,
Rejtő Jenő, Mark Twain, Gerald Durrell,
Honor Tracy és a többiek humoros írá-
sain, no meg a magyar televízió kaba-
réjelenetein, paródiaműsorain
nevelkedtem én is, tehát nem tudom
nem értékelni az eredeti humort. Vicce-
ket ritkán mesélek, nem is vagyok
képes megjegyezni őket, inkább a hely-
zetkomikumot próbálom kihasználni.
Már ha van kivel, persze. Mert egy sa-
vanyú, közönyös osztályban még ez
sem megy. Ott csak sírni, toporzékolni
van kedve az embernek. Amúgy – és
ezt ki ne vágjátok, mert durcás leszek!
– nincsenek szürke hétköznapok. Egy
jó beszélgetés, egy jó hangulatú óra
vagy akár csak egy tisztán felcsillanó,
érdeklődő szempár (van ilyen, hál’ Is-
tennek, most is!) ünnepnapot jelent, és
akár hetekre elegendő erőt, lelkesedést
ad a további munkához. Végső soron
ajándékul kaptuk a humor, a derű, az
öröm képességét, akkor éljünk is ennek
megfelelően.

5. Gratulálunk iskolánk új, sikeres

weboldalához! Mondjon el egy pár

dolgot a weboldalról, amit talán

egyesek nem tudnak.

Drasztyl Andrea tanárnő és Veress L.
Dávid nevében is köszönöm a gratulá-
ciót. Merthogy nélkülük nem készült
volna el a weblap. Két éves álmom vált
valóra ezzel. És most, hogy elkészült,
nagyon fontos, hogy ne csak egy muta-
tós dísztárgy legyen, amit kirakunk az
ablakba, büszkélkedünk vele, és néha
lefújjuk róla a port, hanem egy valóban
működő, élő felületté váljon, amelyen
diákok, tanárok és szülők is hasznos,
érdekes információkat, híreket találnak.
A jelenleginél jóval több hozzászólási
(kommentelési) lehetőséget tervezünk
a különböző hírek alá, azonkívül egy
olyan új oldalt, amelyen hetente egy-
egy színes, izgalmas hírt, tudományos
felfedezést tálalunk rövid felvezető szö-
veggel, fotóval, videóval, valamint sza-
vazási lehetőséggel. Ami tényleg
FONTOS: epekedve várjuk a diákok,
tanárok visszajelzését, kritikáját, hiba-
jelzését (Vendégkönyv rovat)!!! Hogy
tudjuk, jó vagy kevésbé jó úton halad a
Csiky weblapjának fejlesztése. Ja, és
egy érdekesség: a szilveszteri felvezető
szöveget, miszerint csúnya, gonosz
hackerek feltörték a weblapunkat, és ők
helyezték el a nyitólapon a vicces anya-
gokat, illetve a tűzijátékos, pezsgősüve-
ges fejlécet, szóval ezt többen
komolyan vették. Az első iskolanapon
néhányan meg is kérdezték aggódva,
hogy akkor most tényleg, mi van a web-
lappal, sikerült-e már helyrehozni. Ezek
szerint talán túl sikeres is lett a (nem
április elsejei) beugratás.

6. Hogyha elmehetne egy lakatlan

szigetre, mi lenne az a három dolog,

amit szívesen magával vinne? (lap-

topon, pda-n és más kütyűkön kívül) 

Mi a manót kezdjek egy lakatlan
(áramtalan, internettelen) szigeten lap-
toppal, mobiltelefonnal meg más ilyen
kütyűvel? A szélessávú hálózati kap-
csolat biztosítására inkább egy Bibliát
vinnék magammal. Hogy valóban kom-
munikálni tudjak a Szerverrel. Magam-
mal vinnék egy gitárt is. Most ugyan
egyáltalán nem tudok gitározni, de ott
volna időm megtanulni. És vinnék per-
sze egy hatalmas fényképalbumot,
amelybe a számomra kedves arcokat,
helyeket, emlékeket raktároznám. Az
összest. Hoppá, de mivel a kérdés nem
zárja ki, a lakatlan szigetre együtt is
mennék mindazokkal, akik számomra
kedvesek. És akkor már nagyon nem
volna lakatlan az a sziget!

Rovatszerkesztő: Björn
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ládoddal, mint eddig. Nem szívesen mozdulsz ki otthonról,
ha nem muszáj. Örömmel csinosítgatod a szobádat. Szere-
lemi életedben is rendkívül kreatív vagy. Nagyon kacéran vi-
selkedsz, sokat adnak az intim pillanatok.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Az év rögtön új kihívásokkal kezdődik. Ez na-
gyon jó lehetőséget jelent számodra. Rendkívül
motivált leszel. Ne bízz igazán senkiben, hi-
szen egy most barátodnak hitt kollégád ellened
fordul. Munkádban egy nagyobb változásra
számíthatsz, már most kezdd meg rá a felké-
szülést! Külsődön érdemes változtatnod. Ráa-

dásul feldob lelkileg is egy új frizura.

Nyilas (november 22. – december 20.)

Január körül rengeteg újdonság, szenzációs
esemény vár rád. Valaki megpróbál magáné-
letedbe beleszólni, ráadásul csúnya pletykát is
terjeszt. Érzelmileg ezért úgy érzed magad,
mintha hullámvasúton ülnél. Az a legfonto-
sabb, hogy ne állj bosszút senkin! Szerelmed
ebben a hónapban sokkal többet követel, mint korábban. Ez
veszekedéshez vezethet.

Bak (december 21. – január 19.)

Most mindenkinek a bizalmát el tudod nyerni.
Érdemes lenne szüleidtől tanácsot kérni, hogy
miként juthatnál előrébb a ranglétrán. Még koc-
kázatokat is felvállalsz. Nagyon fontos szá-
modra az önkifejezés. Érdeklődő vagy, ezáltal
pedig rengeteg új információt begyűjthetsz.
Ezeket később kamatoztathatod majd. Pénz-

ügyeidet végre rendezheted. Kikapcsolsz, ha barátaiddal egy
jót beszélgetsz.

Vízöntő (január 20. – február 17.)

Kezedbe akarod venni életed irányítását. Rá-
jössz, hogy itt a cselekvés ideje! Ötleteidet fe-
letteseid díjazzák. Szívesen kiírod magadból
azokat a dolgokat, amik fejlődésedet gátolták.
Érdemes lenne egy blogot indítanod. Kollégáid
próbálnak megtéveszteni, mert igazi riválist lát-
nak benned. Táplálkozásodra jobban oda kellene figyelni,
egészséges ételeket vásárolj!

Halak (február 18. – március 20.)

Légy őszinte, így sok problémától megkímélhe-
ted magad. Több esetben csak a határozottság
segít. Fontos döntéseket kell meghoznod.
Ügyelj arra, hogy ne add át teljesen magad a
szórakozásnak! Ez leginkább menekülés lenne
személyes problémáid elől. Néhány új, érdekes
embert ismersz meg. Ők segítenek majd kilá-

balni a nehéz helyzetekből. Egy teljes külső átváltozás ma-
gánéletedre is jó hatással lesz.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni

rajta!)

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka

Kos (március 21.– április 19.)

Karrieredben nagyon fontos hónap lesz a ja-
nuár. Ebben az időszakban rendkívül ambició-
zus vagy. Sok munka vár rád, de anyagilag
nagyon jól jársz. Arra ügyelj, hogy ne mondj
gyorsan véleményt, számolj el előtte 3-ig! Pár-
kapcsolatodban szüntesd meg a tabukat! Ha még csak ke-
resgélsz, nagy valószínűséggel egy jóval fiatalabb partnert
választasz.

Bika (április 20. – május 19.)

Több új baráti kapcsolatot is kialakíthatsz. Sőt,
egy régi szerelmed próbál elcsábítani. Vitás
ügyekben kérd barátaid segítségét! Karriered-
ben végre konkrét lépéseket tehetsz azért, hogy
céljaidat megvalósítsd! Ehhez azonban az is
kell, hogy lassíts egy kicsit, és vedd számba a

lehetőségeket. Készülj fel a nehéz helyzetekre is! Bátran
mondd ki, amit gondolsz! Világosan kommunikálj!

Ikrek (május 20. – június 20.)

Elsősorban tanulásban érhetsz el nagy sikere-
ket ebben a hónapban. Teljesítményedet még
szigorú osztályfőnököd is elismeri. Rendkívül
sikeres leszel. Családod mindenben támogat.
Ha kell, még anyagilag is. Ez a biztonság még
inkább segít neked, hogy szárnyalj. Ebben a hónapban köny-
nyedén megközelítheted azt, akit már rég kinéztél magad-
nak.

Rák (június 21. – július 21.)

Sorozatosan olyan helyzetekbe kerülsz, ame-
lyekben le kell győzni önmagadat és a félelme-
idet. Ha sikeresen veszed az akadályokat, az
egész életed megváltozik. Tudatosan keresd az
élet szépségeit! A legjobb időszak ismerkedésre
a hónap második fele. Szerelmi életed nagyon

jól működik, ez felszabadít. Érzelmeid befolyásolnak a fontos
döntésekben. Kollégáid irigykednek rád, ezért ne tölts sok
időt velük!

Oroszlán (július 22. – augusztus 21.)

Rendkívül mozgalmas időszak vár rád. Iskolá-
ban és otthon is rengeteg feladatra számíthatsz.
Új és fontos projektet bíz rád az osztályfőnököd.
Erre nagyon büszke leszel. Az a célod, hogy a
legtökéletesebb munkát add ki a kezed közül.
Épp ezért kollégáiddal is rendkívül kritikus és szigorú leszel.
Partnered melletted áll. Népszerűséged növekszik.

Szűz (augusztus 22. – szeptember 22.)

Ez az időszak segít abban, hogy még jobban
megismerd önmagad. Párkapcsolatodban is
nagy szükség van az intimitásra. Végre rájössz
arra, hogy nem kell állandóan párodon csün-
geni. Viselkedésed természetes. Ismét kiegyen-
súlyozott leszel. Most nagyon örülsz annak,
hogy semmi különleges nem történik veled. Pró-

bálj meg lazítani egy kicsit! Élvezed a csoportos mozgást, de
az is jót tesz, ha néha ki sem mozdulsz az ágyból.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Vizsgáld meg jelenlegi helyzetedet, és tűzz ki
célokat! Ha úgy érzed, valami nem sikerülhet,
próbálj új terveket megfogalmazni. A január ki-
váló tanulási lehetőség. Több időt töltesz csa-

Csillagok, csillagok!
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Mályvás rózsaszín lesz a 2011-es év színe

A Pantone szerint a 2011-es év trenddiktáló színe a rózsa-
szín egyik árnyalata, a honeysuckle (lonc) lesz, vagyis a
mályvás rózsaszín. A Pantone vezérigazgatója szerint igazán
felpezsdítő színről van szó, melynek adrenalinszint-növelő
hatása is van. A mostani szín éles kontrasztban áll a tavalyi-
val, ami a türkiz volt – olvasható a deluxe.hu-n. A Pantone
szakértői szerint a mályvás rózsaszín bátor, magabiztos és
életteli szín, ami tökéletesen mutat női kiegészítőkön, de
azért is nyerhetett, mert állítólag férfi nyakkendőkön és inge-
ken is jól mutat.

Trendi hajak 2011-ben

Ha a hajad sima, akkor elengedhe-
tetlen a csillogó fény! Megfelelő
szárítással, könnyedén elérheted a
ragyogó fényhatást, és a szexis
külső sem marad el!
Lépések:
1. Enyhén nedves hajadba dolgozz
bele simító krémet, habot!
2. Szárítsd hajadat tincsenként,
körkefével, a hajszárítót tartsd fer-
dén lefelé, közel a hajtövekhez,

majd lendületes mozdulattal húzd végig a fésűt a tincseken!
3. Amikor teljesen megszáradt a hajad, a kiálló tincseket haj-
simítóval formázhatod.
Tipp: A tincseket megemelheted a töveknél hajlakkal, hajfor-
mázóval, így nem lesz túl lapos a frizurád!

Hullámos hajad mitől lesz csábító? Válasz: Hajcsavaró, mert
a régimódi nem mindig divatjamúlt! Vedd elő a fiók mélyéről,
,,porold le”, és használd bátran! Ez a tavasz a könnyed, szí-
nes, virágmintás ruha divatjával teljesen harmóniában van a
laza, lágy formájú, hullámos frizura divatjával.
Lépések:
1. Nedves hajadba dolgozd bele a hajformázó habot, majd,
miután kissé megszárítottad, tincsenként tekerd fel a 2-4 cm-
es átmérőjű hajcsavaróra.
Tipp: Minél nagyobb a hajcsavaró átmérője, annál lazább
hullámokat nyerhetsz!
2. Ezután, már csak meg kell várni, hogy kellőképpen meg-
száradjon.
Tipp: Tartósabb hullámokat kapsz, ha elegendő időt szánsz
a teljes hajformázásra.
3. Miután teljesen megszáradt a hajad, vedd ki finoman a
csavarókat, hajtsd előre a fejed, és laza mozdulattal igazítsd
el a tincseket! És kész a trendi haj!
Tipp: Ha a tincsekre kevés hajlakkot fújsz, mielőtt felteker-
néd, frizurád tartósabb marad egész nap!

Rovatszerkesztők: Dyta, Kitty, Jenny

CSAK CSAJOK

Aranyköpések
☺ Édes Anna megöli gazdáit, és Szibériába küldik.

☺ Szent Margit kiskora óta szilíciumot viselt.

☺ Az apácák életüket a kolostor falain élték.

☺ Szent Margit szeges ruhában járt.

☺ Tünde és Ilma a homokban hagyták a lábukat.

☺ Noé megfeneklett az Ararát hegyen.

☺ A tolvaj rátalált Szilveszterre a bár előtt.

☺ Szilveszter tolvajból prédikáló lesz, aki megy falakba pré-
dikálni.
☺ Mikes Leveleskönyvében a rokokó stílusirányzat figyel-
hető meg, mert homorú.
☺ Mikes egy kelő grófnőnek címezte leveleit.

☺ Újévi fogadalom: megfogadom, hogy mától nem fogadok
meg semmit!

Rovatszerkesztő: Chill

Január 1., korán reggel:
– Mit csinálsz szomszéd?
– Havat hányok.
– Úristen, te mit ittál?!

A szilveszteri buli már a javában tart. Egy srác odamegy egy
már jó ideje ücsörgő lányhoz:
– Veled nem táncol senki?
– Nem.
– Akkor feltennéd a virslit főni?

– Mondd Lajos, hogy van az, hogy te minden szilveszterkor
imádkozol, és engem soha nem foglalsz bele?
– Még hogy nem? Hiszen mindig könyörgök az Úrhoz, hogy:
„szabadíts meg a gonosztól”.

Két rendőr beszélget. Azt mondja az egyik:
– Te, tudtad, hogy az idén péntekre esik szilveszter?
– Igen? De remélem, azért nem tizenharmadikára.

Pistike kérdezi:
– Hogyan esik a hó visszafele?
– Sehogy, miért kérdezgetsz ilyen hülyeségeket?

– Anyu azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert
lehet, hogy visszafele esni fog a hó.

Téli reggel van. Egy férj és a szőke felesége reggeliznek, s
megy a helyi rádió. Bemondják: „Ma 8-10 cm hó várható.
Megkérjük a lakosokat, parkolják autójukat a páros számú
házak felére, hogy tudjon elmenni a hókotró.” A szőke nő
fogja, s leparkolja az autójukat a kívánt helyre.
Egy héttel később megint reggeliznek, amikor a rádióban be-
mondják: „Ma 10-12 cm hó várható, kérjük parkolják autóju-
kat a páratlan számú házak elé, hogy a hókotró tudjon
elmenni.” A szőke nő teszi a feladatát.
Egy héttel később reggeli közben megint bemondják a rádió-
ban: „Ma 15 cm hó várható, kérjük parkolják az......”, és el-
veszik az áramot. A szőke nő mérgesen és csalódottan:
„Most akkor honnan tudjam, hogy melyik felére parkoljam az
autót?” A férj felnéz az újságot letéve, s mint akinek szőke a
felesége, nyugodt hangon megszólal: „Mi lenne drágám, ha
most az egyszer a garázsban hagynád az autót!?

Rovatszerkesztő: Chill

HUMORZSÁK
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Sportiram

Foci

Bajnokok Ligája

December 17-én volt a nagy nap azoknak a csapatoknak, amelyeknek sikerült tovább jut-
niuk a csoportkörön. Sok meglepetés született a sorsoláson. Olyan csapatok kerültek egy-
mással szembe, amelyek a tavalyi szezonban is ugyanezen a szakaszon mérték össze
erejüket. Példaként felhoznám a Real Madrid – Olympique Lyon találkozót, amely nem a spa-
nyoloknak kedvezett, mivel idegenben vereséget szenvedtek 1-0 arányban, majd hazai pályán
csak egy 1-1 döntetlen sikerült. Másik ilyen összecsapás az Arsenal – FC Barcelona megmérettetés volt. Itt a londoni csapat
esett ki, miután otthon egy 2-2-es döntetlen keletkezett, azonban Spanyolországban egy fölényes 4-1-es győzelme lett az
FC Barcelonának. Idén is születhet meglepetés, s akár az említett párbajok másképp alakulhatnak, mint tavaly. Nem lehet
tudni, hiszen a foci csupa meglepetéssel jár. A további párbajok a 2010-2011-es Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében:
Ac Milan – Tottenham, Valencia – Schalke, Inter – Bayern München, As Roma – Shaktar Donetsk, Olympique de
Marseille, Copenhaga – Chelsea FC, Arsenal – Barcelona, Real Madrid – Olympique de Lyonnais

Rovatszerkesztő: Zsoca

Forma 1

Szabálymódosítások 2011-ben

Mint minden évben, idén is változtatott
az FIA (Nemzetközi Automobil Szövet-
ség) pár szabályon a fair-play, a költség-
csökkentés és a nagyobb biztonság
érdekében.

A módosítások közt meg szeretném
említeni, hogy, ahogy már egy éve tudni
lehetett, betiltották a duplafedeles diffúzor
használatát. Ennek oka, hogy a szimpla diffúzorral jelentősen
csökkenthető az autók tapadása, ez pedig közvetve elősegíti
az előzéseket is. Emellett spórolhatnak is a csapatok, hiszen
így nem kell a duplafedelest továbbfejleszteni.

Egy másik változás az, hogy tavaly, az éveken át monopol
helyzetet élvező Bridgestone abroncsgyár távozott a
Forma1-ből, s idéntől ezt a Pirelli váltja fel. Novemberben és
decemberben már tesztelték is a csapatok a Pirelli gumijait,
és nagyon meg voltak elégedve az eredményekkel. Az olasz
gyár egyelőre 3 évre írt alá szerződést a „száguldó cirkusz-
szal”.

Újdonság még az, hogy a 2011-es idénytől engedélyezik
majd a pilóták által gombnyomással mozgatható hátsószár-
nyakat, ami nagyban segíti majd őket az előzéseknél (ezt az

első 2 kör után aktiválhatják, abban az
esetben, ha az előttük haladó pilóta 1
másodpercnél közelebb van hozzájuk).
Ez a KERS-szel (kinetikus energia-visz-
szanyerő rendszer) kombinálva, ami a
fékezéskor keletkező energia raktározá-
sát és újrafelhasználását jelenti, sok pi-
lóta szerint hihetetlen showkat fog
okozni.

Jean Todt (az FIA elnöke) javaslatára
visszaállítják a 107%-os szabályt, miszerint az időmérő
edzés első szakaszában a legjobb eredmény 107 százalé-
kánál lassabban teljesítő pilóták nem indulhatnak majd a fu-
tamon. Ez alól a baleset vagy műszaki probléma okozta
lassúságot tanúsító pilóták felmentést nyernek, ők majd a
boxutcából indulhatnak. Ezt a szabályt a lassú csapatok
okozta bosszúságok elkerülése végett hozták vissza.

Továbbá az autók minimum súlya 620 kg-ról 640-re nőtt,
tilos lesz az F-csatorna és hasonló aerodinamikai elemek
használata, valamint ha a safety car az utolsó kör után beáll
a bokszba, akkor sem lehet előzni a leintésig. Várjuk a futa-
mokat! :)

Rovatszerkesztő: Cleo

Tenisz
2011 – új év, új, felejthetetlen pillanatok

Megkezdődött a 2011-es teniszév. Elsősorban boldog új évet kívánok minden teniszrajongó-
nak és a játékosoknak, akik nélkül nem nevezhetnénk tenisznek a teniszt. Mikor teniszről be-
szélünk, az utóbbi években két névre gondolunk: Nadal, Federer, és már tudjuk, mire
számítsunk tőlük.

Ez a két remek sportoló, remek teniszező még egyszer megmutatta nekünk, hogy ezeken a
professzionális adottságokon kívül rendkívüli emberi adottságokkal bírnak. December végén a
világ jelenlegi legjobbjai jótékony célú meccset rendeztek, méghozzá kettőt. Egyet Zürichben, ahol Roger volt a házigazda,
és egyet Madridban Rafa szervezésében. Ez a két meccs két nap alatt zajlott le, s bár pontosan nem lehet tudni, de 2 millió
euró feletti összeg gyűlt össze. A meccseket afrikai fiatalok megsegítéséért játszották, innen az esemény elnevezése: Match
for Africa.

A 2011-es év első tornája egy barátságos torna volt Abu Dhabiban, ahol Nadal legyőzte Federert 7-6, 7-6-ra. Ezután a fér-
fiaknál a dohai torna, a nőknél az aucklandi torna következett. Mindkét tornán nagy meglepetéseknek lehettünk szemtanúi,
s ezeknek egyike közelebbről is érint minket. A dohai tornán eléggé nagy meglepetés volt Rafael Nadal kiesése. Nikolay
Davidenko verte ki a spanyol bajnokot 6-3, 6-2-es eredménnyel. A döntőben Federer és Davidenko találkoztak, s Federer
már az első adogatójátékát elnyerte orosz ellenfelének, a bréket pedig végig is vitte, így 6-3-ra nyerte az első játszmát. A
második szettben 4-4-nél semmire vette el Davidenko adogatását, majd semmire hozta a sajátját, ezzel megnyerte idei első
tornáját. A második meglepetés csak az igazi meglepetés. Az aucklandi női tenisztornán Arn Gréta diadalmaskodott. Gréta
pályafutása második Wta trófeáját gyűjtötte be. Miután az egész tornán kiválóan játszott, a magyar teniszező a döntőben
6-3, 6-3-ra verte a címvédő belga Yanina Wickmayert (23. a világranglistán). Evvel a győzelemmel Arn a mostani 88. helyről
az 58. helyre tornázta fel magát. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

Építsünk örökmozgót

Az embereket már régóta
foglalkoztatja ez a kérdés:
lehet-e örökmozgót építeni?
Évszázadokon keresztül pró-
báltak ilyen gépeket építeni, de
sikertelenül! Mielőtt bárki neki-
látna megépíteni saját örök-
mozgóját, először tisztázzuk,
mi is ez a különös szerkezet!

Az örökmozgó (perpetuum
mobile) olyan hipotetikus gép,
amit, ha egyszer beindítunk,
örökké mozgásban marad, mi-
közben nem von el energiát a
környezetétől, és a belső energiája is állandó szinten marad.

Hiszen ez egy nagyszerű gép! Ha sikerülne egy ilyet épí-
teni, az emberiség szolgálatába állíthatnánk, és megszűnne
a bolygó energetikai problémája. De lássuk be, nem az álom-
világban élünk, ez a való világ, ami számos jól ismert fizikai
törvénynek engedelmeskedik! Az általunk ismert fizika egy-
szerűen nem engedi meg az örökmozgó működését. És me-
lyek ezek a törvények?

Aki tanult hőtant, tudja, hogy a termodinamika 1. és 2. fő-
tétele értelmében nem építhetünk örökmozgót! Ha valaki
azzal áll elő, hogy egy örökmozgót épített, ne higgyetek neki,
mivel csak fizikatudásunk hiányosságát próbálja kihasználni!

A terjedelemre való tekintettel nem áll módomban ismer-
tetni e témát a maga részleteiben, ezért ha bárminemű kér-
désetek volna a témával kapcsolatban, az alábbi e-mail
címre írhattok, s pár napon belül válaszolok az összes kér-
désre!

Elérhetőség: lestyan_robert@yahoo.com

Rovatszerkesztő: Lestyán

Gyerekszáááááj

Új év, új beszólások. Ebben az esztendőben sem hagy-
juk ki a kicsiket a Csiky-Csukyból. Januári számunkban
Khell Jolán tanítónő I. A osztályos tanulóit faggattuk. Lás-
suk az eredményt! :)
1. Mi a vízkereszt?
Egy víz, amelyik keresztbe megy. (Szabó Ágnes)
Az ember csak akkor bír inni. (Mezei Dávid)
2. Mit fogadtatok meg az újévben?
Azt, hogy a suliban minden nap jelest kapjak. (Spier Ale-
xandra)
Járjak suliba, és minden nap csináljak házit. (Király Nán-
dor)
3. Miért ünnepeljük a szilvesztert?
Akkor született Jézus. (Hagyoknál Márk)
Jön az új év. (Weisz Gabriella)
4. Mit jelképez a karácsonyfa?
Azt, hogy jön a Jézuska. (Szőke András)
A Karácsonyt. (Csáki Frigyes Dániel)
5. Hány újév volt?
0-tól 2011-ig. (Mezei Dávid)
Egyetlenegy volt csak. (Hagyoknál Márk)

Köszönjük szépen a kicsik válaszait :D!!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

Kocka Sarok

Üdv ismét kocka társaim! Először is boldog új évet szeretnék

kívánni minden egyes olvasónak. A januári számban a 2011-

es év legjobban várt játékait szeretném bemutatni. Lássuk,

melyek ezek!

20. Driver – San Francisco, egy GTA-hoz hasonló játék. Igazi

Hardcore versenyzős akció játék.

19. Mortal Kombat 9, ... gondolom nem kell mesélnem :P

18. Portal 2, puzzle játék: egy alak kap egy puskát, amivel

féreglyukakat tud létrehozni.

17. Rage, shooter, tipikus post-apokaliptikus lövöldözős

játék, állítólag nagyon komoly grafikával.

16. Max Payne 3, shooter a Max Payne sorozat folytatása.

15. Mass Effect 3, shooter RPG, a Mass Effect sorozat foly-

tatása (az eddigi Mass Effect-ek nagyon királyak voltak, aján-

lom. :P)

14. Hitman 5, action shooter, a Hitman sorozat folytatása.

13. GTA 5, GTA sorozat folytatása... mindenki ismeri, min-

denki szereti.

12. Diablo 3, Hack and Slash (kattintásra támadó) játék, a

Diablo sorozat folytatása.

11. Test Drive Unlimited 2, versenyzős játék, grafika és élet-

hűség maximalizálva.

10. Dragon Age 2, RPG, sőőőőt, ha jól meggondolom, talán

az egyik legjobban felépített RPG játék folytatása lesz. Tör-

ténet és grafika a csúcson.

9. Duke Nukem Forever, horror shooter, ősrégi játék felújított

folytatása.

8. Star Wars – The Old Republic, MMORPG, sok hír kering

erről a játékról, sőt olyasmi is, hogy népszerűbb lesz, mint a

World of Warcraft.

7. The Witcher 2 – Assassin of Kings, action RPG, a Witcher

játék folytatása.

6. DEUS EX: Human Revolution, action RPG, a DEUS EX

sorozat 3. része.

5. Batman – Arkham City, action játék, Batman – Arkham

Asylum folytatása.

4. Crysis 2, shooter, ahol nem csak a puskád, de a páncél-

zatod is fegyverként használható.

3. Bulletstorm, shooter, post-apokaliptikus shooter.

2. Metal Gear Solid – Rising, action játék, komplex gameplay,

és robotokat kell zúzni.

1. Brink, shooter, kooperatív multiplayer játék. Ha ez van az

első helyen, akkor szerintem rossz nem lehet.

Sajnos csak ennyi információt közölhettem veletek, de a jövő

számban ismét bővebb beszámolókra várhattok. E-maileket

továbbra is a teszterkocka@yahoo.com-ra címre küldjetek!

Rovatszerkesztő: Anthemius
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Intrijó

AGYKROBATA

50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet,
hogy te leszel a januári számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. február 7.
A sorsolás időpontja: 2011. február 7. nagyszünet

Sudoku
Töltsd ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-től 9-ig) úgy, hogy egy-egy sorban, oszlopban és nagyobb (háromszor
hármas) négyzetben egy szám csak egyszer forduljon elő!

Előző rejtvényünk megoldása:
CADILLAC
A decemberi szókeresőnk szerencsés
győztese Kozma Andrea, VIII. B osz-
tályos tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

December elején a Mikulás ellátogatott hozzánk is. Hajnal-
ban ért ide, négy kormos krampusszal, s jó nagy zajt csap-
tak. Ők nem virgáccsal büntették meg a rosszakat, hanem
úgy, hogy mindenkit összekormoztak (-rúzsoztak), és feléb-
resztettek. Köszönjük az ajándékokat!

Számomra a Karácsony a legszebb ünnep az intriben. Mint
egy nagy család, összeülünk, megemlékezünk arról, hogy
mit is jelent a Karácsony, énekelünk, szavalunk, ajándékokat
kapunk vagy adunk, majd elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát.

Az idei kollégiumi Karácsonyon, december 16-án, műsorral
is készültünk. A jelenlévő pedagógusoknak és diákoknak elő-
ször bemutattuk a négy adventi gyertya – a béke, a hit, a re-
mény és a szeretet – történetét. Ez arról szól, hogy az
emberek nem tartják meg a békét, a hitet, és a szeretettel
sem törődnek, pedig milyen nagy szükségük van rá. A gyer-
tyák elalszanak… De ott van még a remény, ami nem alszik
ki. Róla újból fölgyullad a másik három gyertya is. Ezt a négy
lángot kell őriznünk mindig!

Godó István elszavalta Ady Endre Karácsony című versét.
Az asztalon piros batyukban a Kakasi Róbert által készített
intris naptárak várták a jelenlévőket. E naptár által kívánjuk,

hogy 2011 minden napja legyen a szereteté és az örömé, va-
gyis a karácsonyé!

Meghitt pillanat volt, amikor az IntriVokál elénekelte John
Lennon Boldog Karácsonyt (So this is Christmas) című da-
lának magyar változatát.

Mint minden évben, a pedagógusok most is megajándé-
koztak minket! Köszönjük nekik az ajándékokat és az előka-
rácsonyozás élményét is!

Rovatszerkesztő: Dóri

Filmklub
Sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Ugyanúgy, mint az

előző évben, ismét veletek tart a filmklub, és szeretném meg-

osztani veletek ennek az új évnek a fergeteges új filmjeit!

A következő filmek lesznek majd a mozikban: Harry Potter
7 (2. rész), Transformers 3, A Zöld Lámpás, Kung fu Panda
2, A Karib-tenger kalózai 4, Másnaposok 2, Halálos iramban
5. Ez az ötödik rész már egy egzotikusabb környéken fog ját-

szódni, mégpedig Rio de Janeiróban, ahova Dom és Brian

egy különleges meló miatt utazik, de közben nyomukban van

egy kemény szövetségi ügynök.
További filmek: Thor, Hopp, Álomháború, Sikoly 4, Sors-

ügynökség, Ébredj velünk, Rio, Csata: Los Angeles, Rango,
Az adósság, 127 óra, A félszemű.
Jó szórakozást!

Rovatszerkesztő: Reni

Kívánságkosár

– Boldog születésnapot kívánok Varga
Csillának és Varga Klaudiának. Sok
szerencsét és boldogságot mindkettő-
töknek! Dyta
– Boldog szülinapot Gabi! Szeretünk,
puccantunk! Halitól
– Dya és Heni boldog szülinapot kíván

Pálfi Kingának!
– Egy örömökben és sikerekben gazdag, boldog új évet kí-
vánok drága osztályomnak és oszimnak, valamint gyógyulást
és gyors fölépülést Adjudeanu tanárnőnek!! Helldyta
– Boldog szülinapot a legjobb arcnak. Remélem, magára
ismer!! Helldyta

Rovatszerkesztő: Helda
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Csiky-díjasunk

Dancu Gréta, XII. A osztályos tanuló nyerte el idén iskolánk
legnívósabb díját, a Csiky-díjat, amely annak a diáknak jár,
aki az elmúlt évben a legtöbbet tett azért, hogy iskolánk hír-
nevét öregbítse. Vele beszélgettünk el erről a kitüntetésről.

Idén te érdemelted ki a Csiky-díjat. Számítottál rá, vagy nem
is gondoltál ilyesmire? Fontos-e neked, hogy jó példát mu-
tass iskolatársaidnak?

Nem vártam hasonló kitüntetést, de nagyon örültem neki.
Igazából nem azt tartom fontosnak, hogy én mutassak pél-
dát, hanem, hogy a diákok maguk jöjjenek rá arra, hogy kell
és érdemes az iskoláért tenni.

Milyen érzés ilyen színvonalú dicséretet kapni? Elégtételt
nyújt a sok munkáért?

Megtisztelve éreztem magam, és bevallom, büszke is vol-
tam. Ilyen fajta „fizetséget” nem vártam, de így, hogy meg-
kaptam, teljes mértében elégtételt nyújt.

12. osztály közepén tartasz, és az érettségi rohamosan kö-
zeledik. Mit  tervezel a jövőre nézve? 

Az az igazság, hogy gondban vagyok ezen a téren, mert még
nem kristályosodott ki teljesen ez a kép, de a legvalószínűbb,
hogy orvos leszek. Végül is bármilyen pályát is választok
majd, mellette szeretnék rendezvényszervezéssel is foglal-
kozni.

Szerinted mi tett téged Csiky-díjra méltóvá?

Azt hiszem, hogy a különböző rendezvények megszerve-
zése sokat nyomott a latban; 10.-ben a farsangi bál, 11.-ben
a szalagavató, 12.-ben pedig a gólyabál. Ezeken a rendez-
vényeken táncoltam is.
A tantárgyversenyek közül a legsikeresebbek a magyar ver-
senyek voltak, s a legutóbbi az Apáczai verseny volt, ahol
második helyezett lettem.
Mindezt azonban a tanáraimnak is meg kell köszönnöm!

Ezen aktivitások közül melyiket gondolod hasznosnak a jö-
vőre való tekintettel? Van-e olyan, amely segíthet majd a to-
vábbtanulásban vagy a karriered megalapozásában?

Valamilyen módon mindegyik hasznos, például a tánc és a
szervezés fegyelemre, csapatmunkára tanít, az irodalom
pedig műveltséget ad, segít megismerni a világot és a lélek
belső világát is.

És végezetül, mit tanácsolsz a fiatalabbaknak ahhoz, hogy
ők is részesüljenek ebben a kitüntetésben?

Azt tanácsolnám a szorgoskodóknak, hogy mindent, amit az
iskoláért tesznek, azt tegyék önzetlenül és sok-sok kedvvel.

DustyDawn16.

Karácsonyi műsor

2010. december 20-án, a Csiky- nap
alkalmával az I-IV. és az V-VIII. osztá-
lyosok műsorát tekinthettük meg a
Jelen Ház nagytermében.

A legkisebb mazsorettcsoport is fellé-
pett, ugyanakkor verseket szavaltak, és
előadásokat mutattak be műsorukban.
Az est színvonalát emelte Borbély
Hunor II. osztályos tanuló, aki egy kivé-
teles hangszeren, citerán játszotta el a
legszebb karácsonyi éneket. Az előadá-

Ádventi koszorú

2010. december 11-én iskolánk 12 tanulója részt vett a Déván megrendezett Ádventi koszorú elnevezésű szavalóverse-
nyen, melyre a diákoknak magyar költő vallásos témájú versével kellett készülniük. Nashauer Karina (1. osztály) II. helyezett
lett korcsoportjában, Hankó Thália (8. osztály) I. helyezett, Murvai Róbert Dávid (10. osztály) III. helyezett, és dicséretben
részesült Simó Gizella (10. osztály). Gratulálunk nekik!

sokon kívül volt még zongorázás, tánc,
regölés, sőt, még egy ruhabemutatóra
is sor került, amit az elsősök tartottak.

Faragó Richárd elmondta nekünk,
hogy ő első alkalommal vesz részt ilyen
előadáson, és hogy kb. egy hetet ké-
szültek az eseményre.

A tanítók körében feltűnt egy új tag:
Khell Csaba. Bár bevallása szerint ő in-
kább csak felügyelt, a gyerekekkel igen
jó viszonyba került. Ő csak ideiglenes
tag, hiszen nem valószínű, hogy tanító
lesz, bár ez náluk lassan már családi

hagyomány.
Az V-VIII. osztályosok körében szin-

tén láthattunk betlehemes játékot, Back
Annamária (V. osztály), Kiss Zsuzsanna
(VIII. osztály), Hankó Thália (VIII. osz-
tály) és Tóthpál Béla (VII. osztály) pedig
szavaltak az előadások között. Hallhat-
tuk iskolánk kórusát is, akiket még he-
gedű is kísért Rudolf Anna jóvoltából.
Az estét egy közös éneklés zárta, így
teremtve meg a karácsonyvárás hangu-
latát minden jelenlevő szívében.

Hevessy

Közhírré tétetik!

Csiky-nap

2010. december 20-án tartottuk meg iskolánkban a Csiky-napot. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően zajlott.
Idén már másodjára voltam bemondó, és így egy kicsit másképp látom a dolgokat. Nem csak azt látom, hogy pörögnek az
események: beszédek, emléktáblák leleplezése, Csiky-díj, koszorúzás stb., hanem azt is, hogy milyen sok munka és utá-
najárás van mögöttük.

Szeretem a Csiky-napokat, mert többet megtudhatok az iskola egykori tanárairól, jelen esetben id. Kilin Sándorról, és mert
jó érzés tudni, hogy megadjuk a tiszteletet iskolánk névadójának azzal, hogy megkoszorúzzuk a szobrát.

A diákoknak természetesen az a legizgalmasabb, hogy ki kapja a Csiky-díjat. Nem volt meglepő, hogy idén Dancu Gréta
kapta, hiszen megérdemelte, és szeretnék gratulálni neki. Ugyancsak ma jutalmazták meg a nemzetközi rajzversenyek dí-
jazottjait is, és sor került iskolánk honlapjának a bemutatására is.

Remélem, a Csiky-nap hagyománya továbbra is élni fog, és színt visz a tanévek szürke hétköznapjaiba.
Spir Anita, XII. A
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Honlapkészítőnk

Megszületett végre iskolánk honlapja. A készítésről és
annak nehézségeiről kérdeztük az oldal diákszerkesztőjét,
Veress Dávidot.
– Elsősorban hadd kérdezzem meg, miért is vállalkoztál
erre? És hogy tudtad meg azt, hogy a website készül?
– Az egésznek az indítórugója a diáktanács volt. Amikor
ennek tagja lettem, elgondolkoztam azon, hogy mire lenne
szükség ahhoz, hogy a diákélet mozgalmasabb legyen.
Ezért kezdetnek elterveztünk néhány projektet, amelyekből
néhányat megvalósítottunk, és szerintem jól sikerültek. Ami
a weboldal elkészítésére késztetett, az elsősorban a versen-
gés volt: más iskoláknak van, akkor nekünk miért nincs?
Osztályfőnökömhöz fordultam a kérdéssel, hogy mit lehet
tudni a Csiky weboldaláról. A tanárnő Ilona János tanár úrhoz
küldött a kérdéssel, aki jelezte, hogy volt valamikor, de hosz-
szú ideig nem foglalkozott vele senki. Ezt követően a diákta-
náccsal úgy döntöttünk, hogy a weboldalszerkesztést
vállalom én, és így lesz egy online összefoglaló iskolánkról
és az itteni eseményekről. Eredetileg egy internetes fórumot
is terveztünk. Ezt még nem tudtuk megvalósítani, de remél-
jük, a jövőben meglesz ez is!
– Milyen volt a munkafolyamat, mert ha jól értesültünk, ez
több éven keresztül zajlott?
– A weboldal anyagának az összeállítása biztosan több évi
munka volt, amiben én nem vettem részt, hanem tudomá-
som szerint Ilona tanár úr munkája. Az egész tavaly június
körül kezdődött, amikor a tanár úrnak elmondtam, hogy sze-
retnék részt venni a weboldal elkészítésében. Ő megmutatta
a weboldal tervezett struktúráját, amelyből én is kaptam egy
másolatot. Utána otthon a minimális HTML-tudásomat pró-
báltam fejleszteni, és közben a weboldal volt a „próbababa”.
Miután már eléggé megértettem a HTML nyelv felépítését,
kezdtem összeilleszteni az első alkotóelemeket. Az első vál-
tozat egy kicsit ijesztő volt, és akkor jöttem rá, hogy nem is
olyan könnyű ez a feladat. Na, de jött a felmentő, aki Ilona

tanár úr volt, és sok türelemmel segített összerakni a dolgo-
kat, ott is, ahol én egyáltalán nem boldogultam. A weboldal
anyagának beillesztését is vele együtt végeztük el. A Ven-
dégkönyv rovat Drasztyl Andrea tanárnő munkája, PHP prog-
ramozási nyelvben készítette el. Nagyjából ez volt a
munkafolyamat.
– Mi volt a te feladatod?
– Az én feladatom az egész weboldal struktúrájának elkészí-
tése volt, persze nem „tiszta” HTML-kódokkal, hanem egy
weboldalszerkesztő program segítségével. Egyedül nem is
ment volna, csakis a tanár úr segítségével és az álmatlan éj-
szakák csendességével. Nos, utólag, talán jó volna megkér-
dezni őt, hogy érdemes volt-e ennyi energiát befektetni egy
kezdőbe!?
– Milyen érzés tudni, hogy sikeresen befejeződött ez a mun-
kád? Milyen visszhangokat kaptál eddig?
– Ami azt illeti, remek érzés volt azt hallani, hogy jól sikerült,
és hogy gratulálnak nekünk. Főleg azért, mert ez volt életem
eddigi legkomplexebb weboldala. Egy komoly kihívás volt a
számomra, amit örömmel teljesítettem.
– A webprogramozás nem egy könnyű feladat, te mégis meg-
álltad a helyed. Gondoltál már arra, hogy a jövőben is ha-
sonló projektekkel foglalkozz, esetleg tovább szakosodsz
erre a területre?
– Valamikor a VIII. osztályban terveztem el, hogy informatika
szakra megyek, és az lesz az én szakmám a jövőben. Na,
de ez az elképzelés rohamosan megváltozott az első líceumi
év után. Sokat gondolkoztam azon, hogy érettségi után mivel
folytassam, és őszintén szólva, még most sem tudok dön-
teni. Ettől még a weblapszerkesztést mindenképpen kedve-
lem!
Köszönjük a válaszokat, és gratulálunk Dávidnak sikeres
munkájához!
Aki még nem látta a honlapot, az tekintse meg, mert érde-
mes: www.csikygergelyarad.ro
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Karácsonyi sütivásár

A Karácsony igazán
meghitt ünnep. Szerin-
tem nincs olyan ember,
aki ilyenkor ne érezne
melegséget a szívében.
Ez az ünnep leginkább
a gyerekek számára je-
lent nagy örömöt: kará-
csonyfa, finom sütik és
persze ajándékok. Ám
ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nem lehet részük
ebben a csodás élményben!

A diáktanács újabb akcióba fogott Karácsony tájékán,
amellyel megpróbálta a kellemest a hasznossal ötvözni. Sü-
teményvásárt rendeztek az iskola dísztermében, amely igen
nagy sikert aratott. A diáktanács tagjai bolti,  illetve házi sü-
teményeket hoztak, melyeket diákok és tanárok egyaránt
megvásárolhattak. Ha már karácsonyi vásár volt, a karácso-
nyi zene, illetve a díszlet sem hiányozhatott a kellemes han-
gulat megteremtése érdekében.

Az összegyűlt pénzt a caritasi árvaháznak ajánlották fel,
így megpróbálva egy szebb Karácsonyt biztosítani nekik.

Mivel az akció sikeresnek bizonyult, nagy a valószínűsége
annak, hogy mostantól kezdve minden évben megrende-
zésre kerül majd. Reméljük, legközelebb is ilyen sikeres lesz!

Rovatszerkesztő: Shila

Csikysek Szerbiában

2010. december 10-én iskolánk néhány tagja ellátogatott
szabadkai testvériskolánkba. Vendéglátóink meleg fogadta-
tásban részesítettek, úgy minket, mint a szegedi és a két te-
mesvári iskola képviselőit. A Széchenyi István Általános
Iskola diákjai színes előadásokkal fogadtak: láthattunk nép-
táncot, s kórusuk és zenészeik is megcsillogtatták tudásukat
és tehetségüket.

A szabadkaiak műsorát követték a vendégek előadásai. Is-
kolánkat Dancu Gréta mutatta be, majd három diáklányunk
népdalokat énekelt, és végül egy kalotaszegi legényessel
arattak nagy sikert néptáncosaink. Az előadások után az is-
kolák igazgatói ünnepélyesen megújították, megkötötték a
testvériskolai kapcsolatokat. Ezek után megnézhettük Sza-
badkát, a pedagógusképzőt és egy kiállítást is.

S. G.
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MÁKSZEMTŐL MÁKVIRÁGIG
2011 első lapszámában a 9. B osztályt kérdeztük meg,
hogyan ünnepeltek, hol töltötték a vakációt, örültek-e
a havazásnak, és tettek-e valami újévi fogadalmat.
Faragó Barbi: „A vakációban otthon voltam, a baráta-
immal ünnepeltem. Örültem, hogy havazik, de csak
nézni szeretem. Télen jobban szeretek korcsolyázni.”
Varga Andrea: „Nem voltam sehol a vakációban, ott-
hon ünnepeltem és buliztam a barátaimmal. Nagyon
örütem a havazásnak. Az újévi fogadalmam az, hogy
jobban fogok tanulni.”
Szabó Máté: „Családi körben töltöttem az ünnepeket
és a vakációt. Nem utaztam sehova, csak a környező
falvakba látogattam el. Idén megfogadtam, hogy ko-
molyabb leszek.”

Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka

Januári arcok

Balogh Malvina (XII. B)
Hol töltötted a szilvesztert?
A szilvesztert a barátaimmal és a kedvesemmel töltöttem.
Mit vársz az új évtől?
Az új évtől azt várom, hogy sikerüljön az érettségi, emellett
szeretetre és egészségre vágyom.

Gál Edwin (XII. B)
Hol töltötted a szilvesztert?
A barátaimmal töltöttem a szilvesztert.
Mit vársz az új évtől?
Azt várom az új évtől, hogy jobb legyen, mint az előző, és ne bukjak
meg magyarból.

Rovatszerkesztő: Dóri

Menjünk Betlehmbe!
2011. január 6-án a III. A osztályos tanulók Pintér Mária tanítónő irányításával betle-

hemes játékkal örvendeztették meg a tanári kart.
Természetesen a kisdiákokat is megkérdeztük, hogy élvezték-e a szereplést. A leg-

többen igazán örültek annak, hogy felléphetnek, voltak viszont olyanok is, akik izgultak.
Több helyen is felléptek, többek között a Kincskereső óvodában, iskolánk néhány osz-
tályában, a ségai plébánián, az RMDSZ-székházban és a Jelen Házban is.

A betlehemezés célja a hagyományőrzés és a gyermekek képességeinek fejlesztése,
mondta a tanító néni, aki elszántan tanította és segítette diákjait. A szerep egy projekt
részeként indult, amelyet a Kerek Világ Alapítvány hirdetett meg. Két része van: egy
betlehemes és egy vándorkiállítás a környezetvédelemről. Ha a projekt elbírálás után sikeresnek bizonyul, a III. A osztály
egy nyereménytáborban vehet részt a nyár folyamán az Adriai-tenger partján.

Az előadás a legtöbb vélemény szerint humoros, fantáziadús és nem megszokott volt. Értékelendő az is, hogy a jelmezek
sajátkészítésűek voltak, nem megvásároltak. Gratulálunk nekik, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk! 
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