
A ránk bízott kulcs

[…] Zavartan dörzsöltem szemeimet, és próbál-
tam képet formálni a zavaros kockákból. Az álmos-
ság bogarait elűztem, lassan indultam el, egyedül
az ösvényen.

Reménnyel tele kezdtem keresgélni a zsebem-
ben. A balt csalódottan húztam ki csücskétől fogva
megtakarítva csendesen lakozó morzsáitól. A jobb
viszont ... valamit rejtett. Egy fél mentolos rágógumit
és egy megkopott kulcsot. Örültem nekik. A rágógu-
mit gyorsan számba is dobtam, és előkelően, mégis
vagányosan, zsebre tett kézzel haladtam tovább. Az
ösvény kedves volt. Tiszta, barátságos és befogadó.
Gondtalanul könnyítette utam, és semmi sem fog-
lalkoztatott, csak a tiszta égen tündöklő nap simo-
gató sugara és a felhők bájos mosolya. Ösvényem
volt, az enyém. Szerettem őt, mert kézen fogva kí-
sérte bohém napjaim.

Amint beljebb haladtam, gúnyos bogáncsok ra-
gadtak ruhámra, és undok bozótok csapdostak ba-
rátságtalanul. Az addig talpam kímélő finom homok
ragacsos és durva sárrá változott, nehezítve utam.
A fák koronái büszke palástot képezve takarták el
előlem a boldog napot és felhőket. Elnyelt a sötét-
ség. A félelem érzete lett úrrá rajtam. Egyedül vol-
tam, magamra maradtam, és kétségbeesetten
kezdtem el rohanni egy másik irányba, megváltást
remélve. Fel-felbuktam, de erősnek akartam lát-
szani, nem akartam hagyni magam. Nem akartam,
hogy győzzenek felettem.

Tisztásra értem, egy híd előtt álltam meg. Fellép-
tem rá, elballagtam a közepéig, majd megálltam,
mint akinek földbe gyökerezett a lába. Lenéztem, s
a tó tükrében megpillantottam magam ... Felnőtt let-
tem. Szomorúan néztem hátra a rengetegbe, tud-
ván, hogy gyermek- és kamaszkorom mérföldköveit
hagyom hátra. Tudván, hogy egy olyan helyen állok,
mely elválaszt mindattól, ami eddig voltam vagy le-
hettem. 

Átsétáltam a hídon, s megálltam egy hatalmas
vaskapu előtt. Zsebembe kotortam, elővettem a kul-
csot, s magabiztosan illesztettem a zárba. Lenyom-
tam a kilincset. Beléptem.

Tudtam, újabb ösvény vár rám, most már viszont
felnőttként kell majd küzdenem új értékekért és esz-
mékért.

Björn

12. A

12. B

12. C

12. D
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Így művészkedtek ti!

FOI 8: Szürrealizmus

Fekete gombok hátán lovagolt a kékség
És pislákoló fényben fürödtek a méhek.

Szomorú szemekkel könyörgött az éhség,
míg burkolt agyam egyetlen kérdése: miért élek?

A szivárvány lábánál, imádkozik az isten
és vágtató lovak dobbanása hallik.

Elvesztek az értékek, nincs, ki jóra intsen,
Már ő sem a mennyhez, hanem a pokolhoz hajlik.

Pirosfejű koboldok mosnak a patakban,
Szennyes elméjük a delírium határán,
Minden éjszaka egyformán álmatlan,

Míg szűzi csecsemők sírnak fel árván.

Halk zongoraszó üti a cimpámat,
Míg a fekete márvány könnyedén reped,
A szivárvány lábánál téged már elástak,
Utánam pedig isten könyörög és eped.

A sötét végtelenbe tekerednek a szálak,
Arany selyemgombolyagot a hernyó fonja,
Égbenyúló lépcsőn szabadulnak a vágyak,

De késő, hisz a lovagló kékség ellopta.

U.I.: A „költő” nemigen ért még ehhez az irányzat-
hoz, melynek neve szürrealizmus. Kérdésekért
vagy információkért nyugodtan lehet (remélem)

Rudolf Ágnes tanárnőhöz fordulni (hisz ő ösztön-
zött eme szürrealista vers megírására).

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

Könyvajánló

Charlotte Brontë: Jane Eyre

Ez a mű a világirodalom egyik legfontosabb regénye. Jane-t szívtelen nagynénje, Mrs. Reed ne-
veli, aki undokul bánik a lánnyal, és kiközösíti őt. Tíz éves korában a lowoodi intézetbe küldi az
árvát, ahol nyolc évnyi eltöltött idő után állást keres magának. A kiskorában meggyötört és Lowo-
odban szegényes életet élő kislány Thornfieldbe megy, hogy Mr. Rochester fogadott lányára,
Adéle-re vigyázzon. A lány és munkaadója között érzelmi szálak fűződnek….
….folytatás a következő számban.

Szűcs Dániel XI. D

Bitay Tímea, VIII. B
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8. ÁSZ

Farsang 2011

Az V-VIII. osztályosok 2011-es farsangjának az volt a leg-
nagyobb újdonsága,
hogy a diákok is közre-
működtek a műsorve-
zetésben, viszont
bulizni nem buliztunk.
Ve n d é g f e l l é p ő k t ő l
kezdve (a Sigur Info-
sok, a ménesi iskola
tánccsoportja és egy
énekes lánykájuk) a
számtalan egyéni pro-
dukcióig minden volt.

Zsűrink figyelemmel kísérte és értékelte a produkciókat. Ta-
náraink: Matekovits Mária, Mészáros Mónika, Luca Diana,
Ujj Ágnes és Gerebenics Mihály értékelte a jelmezbemutatót.
Kezdték az ötödikesek táncprodukciókkal, versekkel és cso-
portos összeállítással. Nekem különösen a diszkó királynő

tetszett. Következtek a
6. osztályosok, s tőlük
is láthattunk egyéni
produkciókat és cso-
portosokat is, sok tánc-
cal, mondókával és
változatos álarcokkal.
Utánuk a 7.-esek jöttek
egyéni és egy csopor-
tos előadással, amely-
ben pár lány saját tanárait parodizálta. A bemutatót a 8.-osok
zárták, akik közül jóval kevesebben öltöztek be, mint a ko-
rábbi években. Szerintem egész jól sikerült. A műsort követő
zenés mulatság már a délutánba nyúlt – ezzel a Csiky hiva-
talos oldalán tett megjegyzést cáfolnám: nem volt jól sikerült
zenés mulatság, mindössze fél órát tartott, mivel a bemutató
iszonyatosan  elhúzódott, négy hosszú órát tartott. 

Véleményem szerint a gimnáziumi osztályok idei farsangja
egészében nem volt a legsikerültebb.

HANKÓ THÁLIA VIII. B

Mentsük a törpéket!

A védteleneknek mindig akad védelmezőjük. Így aztán, mikor Londonban megtörtént,
hogy kitiltották a kerti törpéket a kertekből, nyomban összegyűlt egy csoport, amely fel-
vonult az érdekükben.

- Kinek ártanak a kerti törpék? - üvöltözték.
- Nem cigarettáznak, kipufogógázokkal sem szennyezik a levegőt! Nem dülöngélnek

részegen, nem szednek kábítószereket, nem robbantanak ki háborút. Csak állnak türel-
mesen és mosolyognak, abban a reményben, hogy valaki visszamosolyog rájuk. Pedig
szegényeknek gyermekkoruk sem volt, eleve öregen születtek. Nincs családjuk, sem
pihe-puha ágyuk, csak áznak, fáznak a szabad ég alatt. Igazán semmi rosszat nem lehet rájuk fogni, ők nem ártanak sen-
kinek, legfeljebb csak a közízlésnek. De hát ők lennének az egyedüliek? Engedjétek vissza a kerti törpéket a kertekbe, sze-
gényeknek szükségük van egy helyre, ahol lakhassanak!

Bakai Kitti, VIII. B

Kölcsey és Arad

1790-ben született Sződemeteren, és 1838-ban halt meg Szatmárcsekén.
Szüleit elveszítve magányosan, betegen (fél szemére vak volt) végezte tanul-
mányait Debrecenben. Magyar irodalmi életünk első kezdeményezője, nagy po-
litikai versek szerzője. Szemerével együtt szerkesztette az Élet és literatúra
című magas színvonalú irodalmi és kritikai folyóiratot. Rendkívüli egyénisége
óriási hatással volt környezetére és tanítványaira. 1823. január 22-én fejezte
be a Himnuszt, a magyarok nemzeti imáját. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük
a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.

Kölcsey neve szorosan kötődik szülővárosomhoz, Aradhoz.
Arad magyar értelmiségének régi terve volt, hogy közművelődési egyesületet

hozzon létre. Ez 1881-ben vált valóra. Célkitűzései közt szerepelt a nyilvános
könyvtár létrehozása, valamint műveltségnépszerűsítő előadások tartása. Né-
hány híresebb előadó is meglátogatta meghívásukra városunkat: Jókai, Mik-
száth és Tolnai Lajos. Az 1920-as években újjászületik az egyesület, olyan
munkatársakkal, mint Fischer Aladár (a mai Csiky volt igazgatója). Az egyesület
történetének sikeres fejezete a helybeli történelmi emléktárgyak megmentése.
Könyvkiadói vállalkozása az úgynevezett Fecskés könyvek. Kisebb-nagyobb
kényszerű megszakításokkal az egyesület a mai napig tevékenykedik. A 20 éve
magalakított Kölcsey diákszínpad is a magyar ifjúság szellemi műhelye, s 2-3
éve én is tagja vagyok. Faragó Zénó színművész vezetésével (egykori kölcseys-
sel) többször színpadra léptünk az elmúlt években. Néhány diákszínjátszó fesz-
tiválon is túlvagyunk már. A mester arra tanít, a szép, magyaros beszédre mindig
vigyázzunk, Kölcsey szellemét őrizzük meg Aradon.

Hankó Thália, VIII. B

Bognár Tünde: Anyámért

Ki halna meg egy emberért?
Ki mentene emberéletet?
Ki mentené sajátja árán

Azt, ki gyógyulásra vágy tán?

Te megtennéd? Mondd, te megtennéd?
Te ki a sorok közt olvasol.

Nem, hisz nem lenne merszed,
Téged gyávaság ostromol.

Én megtenném egy szerettemért, 
Idegenért is talán…

Ha szív kéne neki, szívet adnék 
Szívesen. Érted bármit, anyám!

Csak tudni, hogy boldogan él,
Hogy adtam neki egy másik esélyt.

Úgy menni a sírba, fogva kezét,
S azt mondani: boldogan élj!

Rovatszerkesztő: Hankó Thália
Irányító tanár: Puskel Tünde Emese

Kedves diákok! Mint láthatjátok, új rovattal gazdagodott újságunk. Ebben a hónapban a VIII. B osztály írásait közöljük, a
következő számban pedig a VIII. A osztály alkotásait jelentetjük meg.
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Tanár úr / tanárnő kérem!

Elzavartuk a telet. Megjött a tavasz. Virágzik a boldogság, és rovatunk még mindig él és virul. A márciusi számunk alanya
nem más, mint iskolánk igazgatója, Juhász Béla tanár úr.

1. Hol végezte tanulmányait?

Az általános iskolát a volt Zárdában, a jelen-
legi Mihai Eminescu Iskolában, a líceumot
pedig a 3-as Számú Középiskolában, a je-
lenlegi Csikyben végeztem. Akkor még ve-
gyes, fele román- fele magyar iskola volt, és
mindössze két szak létezett itt: reál és
humán. Minden évfolyamon két-két párhuza-
mos osztály működött. Jó kis iskola volt!

2. Mi a kedvenc sportága és miért?

Soha sem voltam élsportoló, a tornából ka-
pott 8-as vagy 9-es jegyeimet egy kicsit
annak köszönhettem, hogy az alaptantár-
gyakból magas osztályzataim voltak. Úszni
sem sikerült megtanulnom, pedig két tanfolyamot is végig-
szenvedtem, kétszer fociztam életemben: egyszer a kis láb-
ujjamat, egyszer pedig az orromat törtem el.
Következésképpen: szeretem a focit… nézni. Bár az igazság
az, hogy mostanában, mivel sem a magyar csapatok, sem
az UTA nem remekel, a képernyő kevésbé vonz.

3. Melyik az a hely, ahová eddig nem sikerült eljutnia,
mégis nagy álma?

Rengeteg olyan hely van, ahova még nem jutottam el. Nagy
álmom, hogy eljussak a … Mennyországba! És ott sok isme-
rőssel találkozzam. De nem mostanában, csak pár évtized
múlva… Igaz, tudom, kevés rá az esélyem. Amire viszont
lenne: ismét látni Párizst, végigsétálni a Champes-Elisén, fel-
nézni az Eiffel-toronyra. Vagy legalább végig gurulni a
Békás-szoroson, és megpihenni a Gyilkos-tónál. Vagy sétálni
egy nagyot a Budai Várban, áprilisban, a gesztenyefák alatt,
és azt találgatni, hogyan lehet élni azokban a nedves nyirkos
falu lakásokban... De ezeken a helyeken már voltam. Akkor
marad a Mennyország!

4. Milyen érzés igazgatónak lenni és képviselni egy in-
tézményt?

Igazgatónak lenni óriási megtiszteltetés. És még óriásibb fe-
lelősség. Ahhoz, hogy az ember tisztességesen helytálljon,
végtelenül szeretnie kell az iskolát, a diákokat, a kollégákat,

általában az egész Alma Matert. Nagy sza-
vakból, gondolom, ennyi elég!

5. Ha két fontos erényét kellene kiemel-
nie, melyik kettő lenne az?

Szerénytelenségnek tartom erényeim soro-
lását. Én nem is tudom, nem tudhatom, hogy
vannak-e erényeim. Azt elmondhatom, hogy
egész életemben megpróbáltam őszinte
lenni (olykor vesztemre?!), és minden erőm-
mel arra törekedtem, hogy sikerüljön meg-
maradnom magyarnak. 

6. Mi a három legfontosabb dolog az élet-
ében?

Életem három legfontosabb dolga: a család, a munka és az
iskola, vagy pontosabban: a család, az iskola és a munka.
De hát ez ugyanaz! 

7. Végezetül pedig, ha lehetősége nyílna, hogy újra-
kezdje az egész életet, mi lenne az egyetlen olyan dolog,
amit megváltoztatna?

Elég furcsa kérdés! Ha lehetőségem nyílna, hogy újrakezd-
jem az egész életet?! Akkor versenyparipa lennék, fényes fe-
kete szőrű versenyparipa. Emelt fővel száguldó, csak előre
néző, levegőben sikló, állandóan célba érő, mindig nyerő,
sohasem könnyező, bársonyosan nyerítő, selymesen simo-
gató, szilaj versenyparipa! … De erről már lekéstem. Úgy-
hogy, elfogadom mindazt, amit nyújtott nekem a Teremtő.
Igyekszem hálás lenni érte, megbecsülni, s minden erőmmel
azon lenni, hogy csiszoljam, finomítsam mindazt, amit rám
osztottak.

Köszönjük az igazgató úrnak a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

Gyerekszáááj

Letelt a farsang, elűztük a telet. Itt a tavasz, rügyeznek a fák, és csicseregnek a madarak, a gyermekek pedig új erőre
kaptak. Ezért újra főszerepben lehetnek Khell Levente tanító bácsi kis negyedikesei:

1. Miért kapnak a lányok márciuskát?
Mert szeretik őket. (Sipos József)
Mert szépek vagyunk. (Mezei Evelin)

2. Miért pont a tavasz jön a tél után?
Mert Isten így teremtette. (Sipos József)
Azért, mert elzavarja a telet. (Spier Szilvia)

3. Ha télen a hó, tavasszal mi hull?
Nyári eső. (Balogh Fábián)
Fény. (Mezei Evelin)

4. Mit tudtok Ausztráliáról?
Meleg van, csúnya város, de sok a koala maci. (fiúk együtt)
Nagy és szép. (lányok együtt)

5. Mi a balneológus?
Egy ballábú ember, amelyik banánt eszik, és mackókat gyó-
gyít. (Gál Hunor, Bartha Attila és Sipos József)
Egy olyan bácsi, aki projekteket csinál. (Morocz Noémi)

6. Miért pont a LEI Románia pénzneme?
Mert úgy hívták azt a bácsit, aki kitalálta. (Belean Eduárd)
Mert túl kevés pénze volt az államnak ahhoz, hogy hosszabb
nevet tegyen. (Mezei Evelin)

Köszönjük szépen a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!
Kedves Kos! (március 21. – április 19.) 
Jobb lesz a kedved ebben a hónapban, hiszen si-
keres leszel a munkában, vagy ha tanulmányokat
folytatsz. És olyan dolgot is közölhetnek veled,
amely dicséretnek, elismerésnek tekinthető, és amelytől ma-
gabiztosabb leszel. Ha párkapcsolatban élsz, akkor nyugod-
tabb és békésebb hónap köszönt rátok.

Kedves Bika! (április 20. – május 21.)
Az iskola miatt vagy ideges a hónap közepe felé. Az
is lehet, hogy olyan feladatot kell végezned, amiben
nem vagy jártas. A szerelemben sincs most sok sze-
rencséd, mert titkolnod kell az érzéseidet vagy a kap-

csolatodat. De az is lehet, hogy a titkolózás sok erőt igényel
részedről, és megtörténhet, hogy a veszekedésnek szakítás
lesz a vége.

Kedves Ikrek! (május 21. – június 20.)
Egy külföldi ismerős érkezése lazábbá teszi ezt a hó-
napot. De az is lehet, hogy egy külföldi utazás során
olyan élményeid lesznek, amelyek miatt boldognak
és elégedettnek érzed magad, sőt sokat tanulsz belőlük. Ha
tanulmányokat folytatsz, sikert sikerre halmozhatsz. A sors
segítséget nyújt, ha változtatni akarsz, például szakot cse-
rélni, vagy egy feladatot elvállalni. A szerelemben és a sze-
rencsejátékokban is egyaránt szerencsés vagy, használd ki
ezt a jó időszakot!

Kedves Rák! (június 21. – július 22.)
Teremts alkalmat a kikapcsolódásra és lazításra! Ez
akár azt is jelentheti, hogy esténként hosszú, forró
fürdőt veszel, vagy korán felkelsz hajnalban, és él-
vezed a csendet. A legfontosabb, hogy alkalmad le-

gyen egy kicsit befelé figyelni, elgondolkodni azon, vajon
miért így látod a világot, miért érzed magad így bizonyos
helyzetekben, miért viszonyulsz így emberekhez. Legyél nyi-
tott saját belső válaszaidra, bármilyen meghökkentőnek tűn-
nek is elsőre!

Kedves Oroszlán! (július 23. – augusztus 22.) 
A nagy találkozások hónapjának is lehetne nevezni
a mostanit. Ha nincs partnered, akkor a hónap kö-
zepén egészen szokatlan körülmények között jö-
hetsz össze valakivel. Ez a kapcsolat nem alakul
rögtön úgy, ahogy szeretnéd, bonyodalmakkal teli, de min-
dent megér, hogy türelmesen várj addig, míg minden körül-
mény tisztázódik, illetve amikor kizárólag a tiéd lehet.
Nagyon fontos lenne, hogy egy pénzösszeghez hozzájuss,
de csak olyantól kérhetnél, akitől nem akarsz, mert korábban
megbántottad. Itt az ideje a dolgok tisztázásának.

Kedves Szűz! (augusztus 23. – szeptember 22.)
Te is tudod, hogy nem minden a pénz, ám sajnos
ebben a hónapban kaphatsz egy olyan értesítést,
amely először is az egekbe emeli a vérnyomásodat,
másodszor muszáj lesz talán a tartalékaidhoz nyúlni,

és kifizetni ezt az összeget. A szerelemben a régi partnered-
del kevés izgalmat élsz át, és talán ez az oka, hogy éppen a
suliban vagy a munkád során találkozol egy olyan személy-
lyel, aki minden álmodat valóra váltja. Lehet, hogy kicsit öreg
hozzád, de ez most kevésbé érdekel…

Kedves Mérleg! (szeptember 23. – október 22.)
Ha szeretnél egy szerelmi kapcsolatot életben tartani
vagy megmenteni, akkor erre a hónap közepe a leg-
alkalmasabb. Talán éppen azzal teheted ezt, hogy a
partnerednek megadod azt a szabadságot, amire szüksége

van, és megállod, hogy nem ellenőrzöd, nem féltékenykedsz,
nem teszel fel olyan kérdéseket, amiktől minden hajszála az
égnek áll. És biztos lehetsz abban, hogy nem csal meg, in-
kább a kettőtök viszonya válik szorosabbá. 

Kedves Skorpió! (október 23. – november 21.) 
Az iskolai barátságok válságos helyzet előtt állnak.
Még az is lehet, hogy megszakad kettőtök között a
kapcsolat. És ebben mind a ketten egyformán lu-
dasak vagytok. Talán barátod vagy barátnőd többet

adott neked, és elvárna cserébe viszonzást, különösen ami-
kor nehéz helyzetbe kerül. Ám ezt te nem teszed meg, és ez
feszültté teszi közöttetek a viszonyt. A szerelemben elcsábít-
hatod azt, akit szeretnél, a klasszikus trükk most bejön: kis
beszélgetés, nevetgélés egy pohár bor mellett.

Kedves Nyilas! (november 22. – december 21.)
Elérkezett az ideje, hogy komolyabban vedd a tested
edzését. Mert előfordulhat, hogy nem fogsz beleférni
a tavalyi tavaszi szuperszerkódba, ami az idén is di-
vatos. Vagy ha most akarsz shoppingolni, kiderül, hogy egy
mérettel nagyobbat kell venned, mint azt hitted. A baráti kap-
csolatoknak megint sokat köszönhetsz, többek között azt is,
hogy békét kötsz valakivel, vagy olyan információ birtokába
jutsz, amely miatt lépéselőnybe kerülsz, és megszerezhetsz
valamit, egészen kis erőráfordítással. A szerelemben minden
jól alakulna, ha a munkahelyi problémáidat nem osztanád
meg vele.

Kedves Bak! (december 22. – január 19.)
A pénzügyeid alakulására most igazán nem lehet pa-
naszod, mert a hónap közepén a sors olyan lehető-
séget kínál, amely miatt talán szivárványszínben
látod a világot. De az is lehet, hogy most történnek

olyan események, amelyek közül nem mindnek örülsz, de
ezek lesznek azok, amelyek jelentősen befolyásolják a jövő-
det, és átalakítják – természetesen pozitív irányban – az élet-
módodat. A szerelemben most nem az érzelmek, mint inkább
az anyagiak játsszák a főszerepet, az lesz a befutó, aki job-
ban áll anyagilag, illetve aki VALAKI.

Kedves Vízöntő! ( január 20. – február 18.)
Még az is megtörténhet, hogy új dolgokat kell meg-
tanulnod ebben a hónapban. De megtörténhet, hogy
külföldi tanulmányokon gondolkodsz, ami miatt kom-
munikációs problémák merülhetnek fel, de tudod,
szinte a zsigereidben érzed, hogy ez lenne a helyes. Testvé-
reddel, szomszédoddal pedig ne viselkedj úgy, hogy azt ké-
sőbb megbánd! A szerelemben a régit felejtsd el, és értékeld
azt, aki melletted van!

Kedves Halak! (február 19. – március 20.)
Titkos szerelmi kapcsolat a láthatáron, amely vissza-
adja az életkedved, és a külsődnek is természetesen
jót tesz, mert sugárzik rólad a szerelem, amiről senki
sem tud. Ügyelj arra, hogy még a legjobb barátnőd-

nek se mondd el, mert tuti, hogy ki fogja kotyogni.

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

Rovatszerkesztő: Blanka
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Csak Csajok

Szükséges anyagok, eszközök csomózott karkötő ké-
szítéséhez: 10 szál hímzőfonal: a középső 4 szál 120 cm,
a többi 100 cm, olló, biztosítótű
Csomózott karkötő elkészítése:
A szálakat egy kötegbe rendezzük, a kötegre a szálak vé-
gétől kb. 10-15 cm-re kötünk egy csomót, amibe a biztosí-
tótűt beleszúrjuk, s rögzítjük a kispárnához.

A szálakat a megfelelő sorrendbe
rendezzük.

A csomózást középről kifelé kezd-
jük.

1. lépés: balról az 5. szállal kötünk
5 balról jobbra csomót.

2. lépés: balról az 5. szállal kötünk
4 jobbról balra csomót.

3. lépés: balról az 5. szállal kötünk
4 balról jobbra csomót és 1 váltó-
csomót

4. lépés: balról az 5. szállal kötünk
3 jobbról balra csomót és 1 váltó-
csomót

5. lépés: balról az 5. szállal kötünk
2 balról jobbra csomót és 1 váltó-
csomót

6. lépés: balról az 5. szállal kötünk
1 jobbról balra csomót és 1 váltó-
csomót

7. lépés: balról az 5. szállal kötünk
1 balról jobbra csomót.

8. lépés: balról a 4. szállal kötünk
1 balról jobbra csomót.

9. lépés: jobbról a 4. szállal kötünk
2 jobbról balra csomót.

10. lépés: balról a 2. szállal kötünk
3 balról jobbra csomót.

Rombuszos csomózott karkötő 
11. lépés: jobbról a 2. szállal kö-
tünk 4 jobbról balra csomót.

12. lépés: balról az 1. szállal kö-
tünk 4 balról jobbra csomót.

13. lépés: jobbról az 1. szállal kö-
tünk 4 jobbról balra csomót.

14. lépés: balról az 1. szállal kö-
tünk 2 balról jobbra csomót és 1
váltócsomót.

15. lépés: jobbról az 1. szállal kö-
tünk 2 jobbról balra csomót és 1
váltócsomót.

16. lépés: balról az 1. szállal kö-
tünk 1 váltócsomót.

17. lépés: jobbról az 1. szállal kö-
tünk 1 váltócsomót.

18. lépés: balról a 3. szállal kö-
tünk 2 jobbról balra csomót.

19. lépés: jobbról a 3. szállal kö-
tünk 2 balról jobbra csomót.

Az első lépéstől kezdve ismétel-
jük a lépéseket, míg kellő hosszú-
ságú nem lesz a karkötőnk.
Megkötőjét hurokkal zárjuk.

A színeket bátran variálhatjuk! :)
Kellemes időtöltést kívánok a
csomózott karkötő készítéséhez!

Rovatszerkesztők: Hellda,
Jenny, Kitty
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Sportiram
Forma 1

Lotus-Renault GP és Lotus Renault Team GP?

A tavalyi évben épphogy becsúszott a szériába a régi és
sikeres, Collin Chapman által létrehozott Lotus F1 csapatot
felidéző Team Lotus brigád. Támogatójuk volt a Proton is,
amely az eredeti Lotus autók, a Lotus Cars tulajdonosa. Tony
Fernandes (az Air Asia légitársaság tulajdonosa) és Mike
Gascoyne a semmiből hozták létre ezt a kis csapatot, a név
használati jogát pedig a jogtulajdonostól, David Hunttól vet-
ték meg 2010-re, de 2011-re is, ami ellen az eredeti Lotus
Group hirtelen elkezdett tiltakozni. Színük a hagyományos
zöld-sárga lett.

A 2010-es év végén a Group Lotus tulajdonrészt vásárolt
a Renault Formula-1 csapatában, amit idén Lotus Renault
GP-nek fognak nevezni, és autóik fekete-arany színezést
kapnak. Tettük azzal magyarázható, hogy szerintük Chap-
man Lotusa (amiben egykor a híres Ayrton Senna is verseny-
zett) az igazi csapat, és helyre szerették volna állítani a
rendet, de Fernandesék nagyon elszántak, szerintük kis csa-
patuk idén még versenyt is nyerhet. Ezzel az olasz pilóta,
Jarno Trulli is egyetért. 

Mivel Fernandes Team Lotusa is Renault motorokat hasz-

nál, ezért elég furcsa helyzet állt elő, a két Lotus csapatot
csak a Team szócska fogja megkülönböztetni egymástól és
az autók festése, valamint minden bizonnyal majd a szezon
során elért eredmények. Bizakodjunk abban, hogy nem ala-
kul ki nagyobb botrány a két csapat között, hogy sikeresen
zárulnak majd a bírósági perek, és csak arra fognak koncent-
rálni, hogy minél jobb eredményeket érjenek el.

Rovatszerkesztő: Cleo

Foci
Abidal legnehezebb mérkőzése

Március 15-én nagy bomba robbant a foci világában. Eric Abidal, az FC Barcelona
játékosánál májrákot diagnosztizáltak! Ez a dolog nem csak a játékost, hanem az
egész focivilágot nagyon megviselte! Sokan különböző közösségi oldalon küldték el
jókívánságaikat, úgy a szurkolók, mint híres focisták is, mint Kaká, Forlán vagy Cesc
Fabregas! Sportújságok szerint Abidal műtétét március 18-ról, péntekről egy nappal
előrébb hozták. Ez lesz Abidal legnehezebb mérkőzése, de sokan mellette vannak,
és támogatják, ahogy mi is!

Jobbulást kívánunk Abidal! 
Rovatszerkesztő: Zsoca

Tenisz
Fernando Verdasco

Teljes nevén Fernando Verdasco Carmona, Madridban
született, 1983. november 15-én. Verdasco 2001-ben kezdte
profi karrierjét. 2002-ben nyerte meg első Futures tornáját a
Kanári szigeteken. Első komolyabb sikereit 2004-ben aratta:
bejutott az acapulcói döntőbe, ahol a korábbi világelső, Car-
los Moya ellen vereséget szenvedett. A valenciai tornán le-
győzte a címvédő és Top 10 Juan Carlos Ferrerot az
elődöntőben, a döntőben pedig Albert Montanes ellen dia-
dalmaskodott, ezzel első ATP-tornagyőzelmét aratta. Az év
végén megszerezte eddigi egyetlen páros tornagyőzelmét:
honfitársa és jóbarátja, Feliciano Lopez oldalán Stockholm-
ban. A US Openen bejutott első Grand Slam-nyolcaddöntő-
jébe, ahol Jarkko Nieminen győzte le.

2005 és 2008 között Verdasco a világranglista 30-ik helye
körül tanyázott, néhány jobb és rosszabb időszakkal. A 2008-
as éve már sokkal eredményesebb volt: a Roland Garroson
és Wimbledonban is bejutott a legjobb 16 közé, Wimbledon-
ban kettes szettelőnyből kapott ki Mario Ancictól, a döntő
szettben 13-11-re. Az Umagban megrendezett füves tornán
döntőig jutott, és legyőzte Igor Andrejevet. Evvel a győze-
lemmel a világranglista 11. helyére ugrott, amely karrierje ad-
digi legjobb helyezése. Ebben az évben Spanyolországgal
bejutott a Davis Cupa döntőjébe, amit Argentina ellen játszot-
tak idegenben. A döntőben váratlanul nagy szerep hárult rá,

mivel a világelső Rafael Nadal sérülés miatt nem tudott ját-
szani, David Ferrer pedig formán kívül játszott az első mecs-
csen. Először a páros meccset Feliciano Lópezzel
megnyerték, majd a negyedik meccsen Verdasco öt szettben
legyőzte Jose Acasusot, ezzel megszerezve hazájának a
sorsdöntő, harmadik győzelmet a sokkal esélyesebbnek ki-
kiáltott hazai csapat ellen. A 2009-es évet nagyszerű formá-
ban kezdte: Brisbane-ben mind egyéniben, mind párosban
döntőt játszott. Az Australian Openen simán jutott el a nyol-
caddöntőbe, ahol a torna esélyesének számító, negyedik ki-
emelt Andy Murrayt öt szettben búcsúztatta, majd a
negyeddöntőben a 2008-as döntős Jo-Wilfred Tsonga sem
tudta megállítani. Az elődöntőben a világelső Rafael Nadallal
találkozott. Az Australian Open  történelmének leghosszabb
és egyik legszínvonalasabb meccsén 5 óra 14 perc alatt ma-
radt alul honfitársával szemben. A meccsről többek között
Rod Laver és Ken Rosewall is azt nyilatkozta, hogy „lehet,
hogy a legjobb volt, amit valaha láttak”. Az itt nyújtott teljesít-
ményének köszönhetően életében először bejutott a világ-
ranglista első 10 helyezettje közé, a 9. helyre. Az év első
négy Masters-tornáján bejutott a negyeddöntőbe, így feljött
a 7. helyre. 

Sok sikert kívánok a továbbiakban Fernandónak! :)

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

Kocka Sarok

Építsünk időgépet

Minden bizonnyal már mindenki elgondolkodott azon, hogy
milyen jó volna utazni az időben ,vissza a múltba vagy akár
a távoli jövőbe. Mindez tudományos fantasztikumnak hang-
zik és lehetetlennek, de valóban az? Az elmúlt évtizedben a
fizikusok egyre keresik azt a fizikai tör-
vényt, ami lehetetlenné teszi az időuta-
zást, és lássunk csodát, nem találják!
Három dolgot kell tudnunk az időről! Az
első, hogy nem egyetemes érvényű! A
második, hogy az idő a világegyetem-
ben nem egyforma sebességgel telik!
A harmadik, hogy 4 dimenziós világ-
ban élünk, 3 térbeli és 1 időbeli dimen-
zióban. Nehéz elképzelni a 4
dimenziós téridőt, mivel ehhez egy
olyan logikai ugrásra volna szükség,

Üdv ismét kedves kocka tár-
saim! Ebben a hónapban cso-
dálatos hírekkel tudok szolgálni
:D

Először is: rendkívül érdekes
és szórakoztató játékok jelentek
meg mostanság. Lehetne azt is
mondani, hogy ebben a hónap-
ban – és talán még a jövő hó-
napban is – az RPG játékok
fogják vezetni a legjobb játékok
toplistáját. Piacra került a Dra-
gon Age 2, a Fable 3, Deus Ex:
Human Revolution, Might and Magic Heroes VI, The Witcher
2: Assassins of Kings és egyéb zamatos, jól átrágható, hosz-
szú játékok. Minden bizonnyal, aki kedveli az RPG-ket, nem
fog unatkozni. :P 

Másodszor pedig: piacra került egy új MMORPG, amely
állítólag veszélyeztetni fogja a WoW monopol hatalmát az
ilyen stílusú játékok terén. Nagy elvárásokat kell teljesítenie
ennek a játéknak, mivel agyon volt reklámozva a „cyber” gye-
rekek körében. Feszülten várjuk a hírhedt Riftet, ugyanis azt
ígérték a játék tervezői, hogy egy teljesen új MMORPG stí-
lust fognak ezzel népszerűvé tenni. Én személyesen kétlem,
hogy valaha is sikerülnie fog a WoW több éves hírnevét, több

millió játékosát és történeté-
nek egyediségét  megközelíte-
nie. Habár a grafika
kristálytiszta, valamint egy ér-
dekes és összetett történetet
mutat be egy pusztulás szélén
álló világról, én még várni
fogok egy kicsit, mielőtt kipró-
bálom. Szerzek pár infót kollé-
gáimtól, utánaolvasok a
csodálatos interneten, és
megnézzek jó pár videót róla,
de kíváncsi vagyok, hogy

felér-e hírnevével. 
Végül egy valamit fűznék még hozzá a rovathoz: itt a ta-

vasz, jön a meleg, szívjatok egy kis friss levegőt is, nem csak
egész nap kockulni a számítógép előtt (igen, tudom, hogy
ironikusan hangzik, de ez az igazság :P, ééés: kinek nem
inge, ne vegye magára). 

Leveleiteket továbbra is várom a
teszterkocka@yahoo.com-ra, kérdésekkel, javaslatokkal és
megjegyzésekkel. 

Rovatszerkesztő: Anthemius.

KÍvÁnsÁgKosÁr 
– Boldog születésnapot kívánok legjobb barátnőmnek, 3V3lynnek! Sok-sok puszi Bettytől!
– Kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel nagyon boldog 18.születésnapot kívánok Magyar Briginek. Sok-sok
boldogságot, egészséget, szerelmet kívánok az életben!!! Barátnőd, Bettina 
– Boldog születésnapot kívánok osztálytársamnak, Evelinnek! D. Bettina
– Nagyon sok boldogságot, egészséget és örömöt kívánok születésnapod alkalmából! Belkó Eriktől Spir Anitának!
– Boldog születésnapot kívánok Kathynak a IX. D-ből! Sok puszi Bernytől.
– Boldog születésnapot Reninek, Edithkének, Enikőnek és Balázsnak a VIII. A osztálytól!
– Boldog szülinapot Reninek, a legjobb barátnőmnek a VIII. A osztályból! Sok puszi!
– Boldog születésnapot kíván Magyar Briginek, Varga Evelinnek, Szűcs Dánielnek és nem utolsó sorban az Oszinak a
XI. D osztály!!!

Rovatszerkesztő: Hellda

amit az agyunk egyszerűen nem képes végrehajtani! A tér-
ben könnyű utazni, az időben viszont már nehezebb feladat.

Az időgépünk egy féreglyuknak nevezett objektum segítsé-
gével képes lehet az időutazásra! Én hiszek benne, hogy
lesz működő időgépünk, de igen valószerűnek tartom, hogy

csak egy 3-dik típusú civilizáció
képes megvalósítani! A terjede-
lemre való tekintettel nem áll
módomban ismertetni e témát
a maga részleteiben, ezért ha
bárminemű kérdésetek volna a
témával kapcsolatban, az
alábbi e-mail címre írhattok,
pár napon belül válaszolok az
összes kérdésre!

Elérhetőség: lestyan_ro-
bert@yahoo.com

Rovatszerkesztő: Lestyán
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AGYKROBATA
50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet,
hogy te leszel a márciusi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. április 1.
A sorsolás időpontja: 2011. április 1. 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 for-
duljon elő!

Előző rejtvényünk megoldása:
A vadon szava

A februári számunk szerencsés győztese
Tóth Helda, XI. D osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Asztro-farsang
Idei farsangunk témája az asztrológia. Csodálatos világba

repít minket ez a téma, a csillagok, a hold, az univerzum tel-
jes egészét foglalja magába.

A produkciókat különös módon  vezették fel a műsorveze-
tők, Boszika (Bartucz Anita) és Ördögöcske-dögöcske
(Moroz Annamária), ugyanis  gyertyából jósolták meg a kö-
vetkező produkciókat.

Először a csillagokkal Csillagbálba készültünk a sok „cs”
között. Az asztrológus távcsövén keresztül láthattuk a Hold-
világot, mind a négy fázisában. (fekete hold, telihold, a növő-
, a fogyó hold), és ebből a holdkóros boszi sem marad ki.
Ezután Ördögöcske-dögöcske megjósolta, hogy valamilyen
állatok  következnek, s nem más, mint a Fiastyúkok kacsa-
tánca vidította fel a kedves közönséget. Hirtelen sötét lett, és
megjelentek a Fények az éjszakában. Na ne gondoljatok föl-
dönkívüliekre, hanem csak egy kis technikai trükk segítsé-
gével teremtettünk különleges látványhatást.

Asztro-farsangunkból nem maradhatott ki a 12 csillagjegy
sem, akik a szüzet bíróság elé állították tapasztalatlansága
miatt, de a csillagjeggyé avatás után ő is elfoglalhatta méltó
helyét a csillagjegyek körében.

Intrijó

A diákokból álló öttagú zsűri hamar meghozta döntését,
majd minden szereplő megkapta a személyre szóló ajándé-
kát.

Műsorunkat a farsangi fánk zárta, s azután a buli követke-
zett.

Bartucz Anita
Rovatszerkesztő: DóriHUMORZSÁK

Pistike kissé dadogva beszél, ezért a szülei elhatározzák,
hogy orvoshoz viszik. 
– Teszünk egy próbát - ülteti le az orvos a gyereket. -
Mondd ki szépen azt a szót, hogy ezer! De csak nagyon
lassan. 
– Ee...ee... - erőlködik roppantul Pistike. 
– Jó, elég lesz, ha előbb csak a szó felét mondod ki -
mondja engedékenyen a doki. 
Mire Pistike: 
– Ö...ötszáz... 

Gyerekek, honnan kapjuk az áramot? –  kérdezi a tanár az
iskolában.
– A dzsungelből – feleli Pistike.
– Honnan veszed? – kérdi a tanárnő.
– Amikor nálunk elsötétedik minden, az apukám azt szokta

mondani: „Ezek a majmok már megint kikapcsolták az ára-
mot!”

Pistikét festeni küldi az apukája
– Fiam, itt van az ecset és a festék, fesd újra az ablakokat.
20 perc múlva jön is a gyerek
– Apu, a kereteket is? 

Pistikééknél csörög a telefon. Pistike felveszi.
– Apa, a Móricka apukája keres. Kérdezi, hogy kész vagy-e
a leckémmel. Átjönne, hogy lemásolhassa Mórickának.

– Pistike, hol töltötted a téli szünetet?
– Két napot a hegyekben, sítáborban, a többit gipszben. 

Rovatszerkesztő: Chill
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Közhírré tétetik!

Zrínyi és Gordiusz

Idén is megrendezésre került iskolánkban e két matematikaverseny, amely igen népszerű reál beállítottságú diákjaink kö-
rében. Akik a legjobban szerepeltek:

Ellopott második helyezés

Az aradi Victoria Sportcsarnokban az Arad Megyei Tanfel-
ügyelőség, az Arad Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, va-
lamint az Arad Megyei Labdarúgó Egyesület (AMLE) közös
szervezésében rendezték meg a már hagyományos leány
labdarúgó tornát március 8-án. A bajnokságon 12 csapat vett
részt, és egész a hármas döntőig egyenes meccseket ját-
szottunk a továbbjutásért. Iskolánk első meccse a Faipari is-
kolával volt, ahol rögtön nem várt győzelmet arattunk, 1-0-lal.
Második meccsünknek még a pályára lépés előtt búcsút in-
tettünk, mivel a Neuman Ferenc Iskolacsoport volt az ellen-
felünk, az AJF (Asociaţia Judeţeana de Fotbal) csapata.
Mégis a csapatszellem és az elszántság vezetett minket egy
ugyancsak diszkrét, de megérdemelt 1-0-hoz. A hármas
döntő első meccsén mindenki meglepetésére iskolánk egy
nem várt 1-1-et hozott ki a Sportlíceummal. A másik döntős
a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum volt, melyet a Sportlíceum
replika nélkül küldött le a pályáról egy határozott 3-0-ás gó-
laránnyal. Négy rúgott gól esetén végezhettünk volna első
helyen, és egy győzelem esetén pedig másodikon. Ez azon-
ban nem jött össze, ugyanis a Sabin Drăgoi Művészeti Lí-
ceum egy szabálytalan góllal (a játékos könyökéről csúszott

a kapuba a labda) 1:0-ra nyert ellenünk, így „csak” a bron-
zérmet szereztük meg.

A csikys bronzérmesek: Gál Brigitta – Simon Bernadett,
Viszhányó Boglárka, Nagy Anita, Varga Margaréta, Csipkár
Renáta, Albert Dóra, Szilágyi Dóra, Molnár Madlen, Széri
Adél.

Köszönettel tartozunk Erdei Emese és Mészáros Mónika
tanárnőknek.

Björn

III. osztály helyezései:
I. Tompos Róbert
II.Szász Nikoletta
III. Spir Rebeka-Petra
IV. osztály helyezései:
I. Kurunczi Viktória
II. Murvai Beatrix
III. Kutnyik Andrea-Virág
V. osztály helyezései:
I. Zsámbók Emese
II. Hegyi Boglárka
III. Mészár Zsófia-Alexandra
VI. osztály helyezései:
I. Gyűjtő Ervin
II. Adjudeanu Patrik
III. Ilona Judit

VII. osztály helyezései:
I. Juhász Dóra-Kata
II. Ilona Eszter
III. Cara Alessio
VIII. osztály helyezései:
I. Szabó Izabella
II. Máthé Emese
III. Fónagy Gréta
IX-XII. osztály helyezései:
I. Gulyás Beatrix
II. Smeu Júlia
III. Mihály Bernadett, Murvai Dávid, Vámos Tímea-Imelda,
Spir Anita

S.G.

ARANYKÖPÉSEK

A fiú bal oldali nyakán egy anyajegy volt.

József Attila gyermekkorában többször is öngyilkosságot
követett el.

Boccaccio műve megírásához a közszájon forgó adomá-
nyokból merített.

A novella „kiseppségi” műfaj.

Boccaccio egyik hires műve A sólyom feldolgozása.

Giovanna férjül ment Federigóhoz.

Amikor Toldi bement a nádasba, elhatározta, hogy addig

nem jön ki, míg azt a bizonyos dolgot el nem intézi. 

Kepler olasz csillagász megfordította a naprendszert.

A zene a hangtan ikergyereke. 

A pisai ferde tornyot szándékosan építették aszimmetri-
kusra. 

A „kalapáccsal dolgozik”, ez azt jelenti, hogy kalapál.

Az ellipszis végein enyhén csipkézettek. 

Michelangelo egy olyan fiatalembert ábrázol, akinek az
izmai a helyükön vannak. 

Rovatszerkesztő: Chill
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Kicsik farsangja

Nagy volt az izgalom február 24-én az elemi osztályokban, hiszen ezen
a napon mindenki olyan csodás jelmezt ölthetett magára, amilyet csak
akart. Így 10 órára iskolánk tornaterme megtelt bohócokkal, vitézekkel,
tündérekkel, kalózokkal, táncosokkal, királykisasszonyokkal, énekesekkel
és egyéb ötletes és szépen elkészített jelmezt viselő gyermekkel. 

Khell Levente tanító bácsi szakácsként jelent meg, és irányította az
osztályok bemutatkozását. A bográcsából finomságokat osztogatott a fa-
kanalával. A hangulat csak fokozódott a produkciók alatt, hiszen ének-
számok, táncok követték egymást, a közönség meg csodálhatta a sok
tehetséges gyermeket.

Miután minden osztály bemutatkozott, a tanító bácsi behozott egy ha-
talmas fánk-fát. A tartópálcákat egy cipóba szúrta, s innen minden gyer-
meknek jutott egy-egy finom farsangi fánk.

A mulatság az osztálytermekben folytatódott, ahol tombolahúzással, jutalmazással és oklevélosztással ért véget a far-
sang.

Khell Levente
DustyDawn16

Az idei szalagavatóra március 7-én került sor.
Az ünnepi műsort iskolánk népitánc-együttese kezdte. A fer-

geteges táncot Józsa Emese tanárnő IV-VI. osztályos nép-
dalénekesei követték a színpadon, akik csengő hangjukkal
kápráztatták el a vendégeket.

A pörgős kezdés után iskolánk igazgatója, Juhász Béla
tanár úr tartotta meg maturandusainkhoz intézett beszédét.
Az igazgató beszéde után ismét visszatértünk a népi hagyo-
mányok világába, Maxim Andreia tanárnő koreográfiájában
egy csárdást láthattunk. Ezután Bognár Levente úr, Arad al-
polgármestere látta el jó tanácsokkal, útravalóval az új fel-
nőtteket. Az ünnepi hangulatot még jobban fokozta a Maxim
Andreia tanárnő által koreografált keringő és az ezt követő
Jelbeszéd című műsorszám Rudolf Ágnes tanárnő rendezé-
sében.

Ezután iskolánk Sigur-Info csapata egy átütő Info-rappel lé-
pett színpadra, amely a biztonságos internetezésre hívta fel
figyelmünket. A modern zenei világból áttértünk a 70-es évek
világába, és a XI.-es évfolyam diákjai egy pörgős rock and
rollal fokozták a hangulatot Erdei Emese tanárnő koreográ-
fiájában. Az ezt követő humoros Suli-show című műsorszám
a lógás kínos kérdését dolgozta fel a XI.-es diákok szereplé-
sében. Ismét visszatértünk a táncok világába, a XI. D-s lá-
nyok Erdei Edina koreográfiájában modern táncot adtak elő.
Ezt követte a kánkán, amit Maxim Andreia tanárnő tanított
be diákjainknak.

De ezután sor került az ünnepeltekre is! A XII.C fényképes
bemutatkozóját követően a XII. osztályosok 50 éves véndiák
találkozót szerveztek a színpadon. A XII. A-sok humoros pro-
dukcióban mutattak be diák-, ill. tanártípusokat. A XII. D-sek
is fényképes bemutatóval készültek, majd a XII. B-sek rock-
klasszikusok soraival mutatkoztak be.

Az est fénypontjára, a felnőtté válást jelképező szalagok
feltűzésére a produkciók után került sor. 

A záró műsorszám a XII. osztályosok keringője volt, amire
Maxim Andreia tanárnő készítette fel a diákokat.

A bál ezután a Jelen-ház nagytermében folytatódott ferge-
teges hangulatban. Megválasztottuk a bálkirályt és a bálki-
rálynőt: Belkó Arnold, XII.C osztályos tanulót és Baumgartner
Tímea, XII.B osztályos tanulót.

Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Mester Bettina

Szalagavató
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MÁKSZEMTŐL MÁKVIRÁGIG
Ebben a hónapban a 9. D osztályt kérdeztük meg arról,

hogy örülnek-e annak, hogy újra eljött a  tavasz, mit tervez-
nek erre az időszakra, és hogy van-e valamilyen hobbijuk,
aminek tavasszal hódolni szoktak. 
Varga Iza: „Örülök annak, hogy újra itt a tavasz. Bulizni és
kirándulni szeretnék a barátaimmal.  Különösen nincs semmi
féle hobbim, azt csinálok, amihez kedvem van, és amit sze-
retek.”
Viszhányó Botond: „Igen, nagyon örülök annak, hogy újra
eljött a tavasz, mivel ez a kedvenc évszakom. Elsősorban
sok időt akarok tölteni a szabadban, különösen focizni a ba-
rátokkal.”
Szilágyi Dóra: „Idén hosszú telünk volt és hideg. Én is, mint
mindenki, nagyon örülök, hogy tavasz van. Remélem, most,
hogy ilyen szép idő van, sikerül elmennünk az osztállyal ki-
rándulni. Különösebb tavaszi hobbim nincs.”

Rovatszerkesztő: Blanka

A HÓNAP ARCAI
Márciusi lapszámunkban a 2011-es Bálkirálynő és Bálkirály válaszol kérdéseinkre.

Bálkirálynő: Baumgartner Tímea 
1. Milyen nagykorúnak lenni?
Őszintén mondva nem érzek semmilyen különbséget. A fel-
nőtté válás szerintem egy hosszú folyamat.

2. Hogy tetszett a szalagavató?
Nekem nagyon tetszett a szalagavató, nagyon érdekesek
voltak az előadások. Élveztem, hogy én is szerepelhet-
tem, táncolhattam.

3. Melyik műsorban szere-
peltél?
A Maxim Andreia tanárnő
által betanított táncokban, a
kánkánban, a keringőben
és a 12.-esek közös kerin-
gőjében szerepeltem.

4. Mit éreztél, mikor megtud-
tad, hogy te lettél a bálki-
rálynő?
Egyáltalán nem vártam, hogy
engem választanak. Váratlanul
ért, de azért jó meglepetés volt.

Bálkirály: Belkó Arnold
1. Milyen nagykorúnak lenni?
Sok változást még nem tapasztaltam. De a felnőtt kor több
felelőséggel jár. Örülök, hogy az osztállyal sikerült megün-
nepelni a nagykorúságunkat, mert ez egy egyedi alkalom.

2. Hogy tetszett a szalagavató?
Nagyon tetszett, egy örök emlék marad. A
produkciók is érdekesek voltak, minden fel-
lépő osztály kitett magáért. A műsort követő
bál is nagyon sikeres volt.

3. Melyik műsorban szerepeltél?
A mi osztályunk nem készült külön produk-
cióval, csak egy Power Point bemutatóval.

4. Mit éreztél, mikor megtudtad, hogy te
lettél a bálkirály?
Őszintén, nem számítottam rá. Nagyon
meglepődtem, de örülök, hogy engem
találtak a legalkalmasabbnak, és csak
annyit tudok mondani, hogy köszönöm!

Rovatszerkesztő: Blanka


