
Gaudeamus ... már?

Nem hiszem el! Nem hiszem el, hogy eltelt még egy
év, nem hiszem el, hogy megint ballagásra készülünk,
nem tudom elhinni, hogy idén is búcsút kell vennünk jó
barátoktól, nem akarom elhinni, hogy egy évvel köze-
lebb járunk a felhőtlen ifjúkor végéhez.

Tizenkettedikeseinknek dedikáljuk az e havi számot,
hiszen az itt eltöltött éveikért, az élményekért és a kel-
lemes emlékekért, amikkel megajándékozták tanáraikat
és diáktársaikat, igazán jár nekik ennyi. Persze ez nem
jelenti, hogy nem voltak olyan percek, amikor bosszú-
ság uralkodott a folyosókon miattuk, vagy azt, hogy
nem voltak veszekedések és félreértések, de hát mi-
lyen iskola az, ahol ezek hiányoznak?

Nem tudjuk még elképzelni a XII. A, a XII. B, XII. C
, a XII. Dés a XI. SAM nélkül az életet, és igazából még
nem is akarjuk. Mindenki próbálja lelassítani az időt, tit-
kon abban reménykedve, hátha nem fog eljönni az
utolsó kicsengetés, mely után már csak a nagybetűs
élet óráira kell majd becammogniuk.

Na, de azért nem kell őket félteni vagy sajnálni, nem
vár rájuk annyira rossz élet, hiszen legtöbbjük már tudja
(legalábbis sejti), hogy érettségi után merre veszi útját.
Egyesek elkerülnek a városból, egyetemre mennek, és
bizonyára az új környezetben is kiválóan fognak telje-
síteni. Mások egyenesen gyakorlatba szeretnék fek-
tetni a 12 éven keresztül tanultakat, ezért munkát
keresnek. A lényeg, hogy a kerék forog, és soha senki
miatt nem áll meg. A szerencsések tudják a ritmust tar-
tani, a kevésbé talpraesettek néha talán lemaradnak,
de egy kis ügyességgel és munkával mindent elérnek
majd.

Ha van 12.-es barátod, barátnőd vagy akár testvé-
red, szereteted jeléül vegyél neki egy szál virágot, és
kívánj neki sok sikert és erőt minden elkövetkező aka-
dályhoz, mellyel ütközni fog élete következő szakaszá-
ban! Ha pedig valakivel rosszban voltál eddig, tedd hát
most félre a negatív érzéseket, és légy kedves!

Ti pedig, drága végzősök, reméljük szívetekben
örömmel hagyjátok el közösségünket, és bízunk abban,
hogy mindig kellemes emlék maradunk számotokra.
Sok sikert, bölcsességet és kitartást kíván nektek az
érettségihez a szerkesztőség minden tagja!

Bogi (DustyD.)

XII. A

XII. B

XII. C

XII. D
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Így művészkedtek ti!
Könyvajánló

Ben Mezrich:
Véletlenül milliárdos:

Hogyan született a Facebook

Mark Zuckerberg kis kollégiumi kísérletéből az internet egyik legnagyobb befolyású vállalko-
zása lett, és bár nem tudni, hogy tulajdonképpen mennyit is ér ma Mark Zuckerberg, az két-
ségtelen, hogy ő a földgolyó egyik leggazdagabb huszonöt éves fiatalembere – és sokan úgy
emlegetik, mint minden idők legfiatalabb self-made milliárdosát. A könyv a Facebook közösségi
oldal születésének igaz és krimiszerűen pörgő története. Betekintést nyújt a Szilícium-völgy
számítógépguruinak mindennapi életébe. Élethűen és egy bennfentes hiteles előadásában ka-
lauzol a Harvard folyosóin, kollégiumi szobáiban és előadótermeiben. A Véletlenül milliárdos

tucatnyi interjú, több száz forrásmunka és ezernél is több oldalnyi dokumentum – többek között
bírósági jegyzőkönyvek – alapján megírt, drámai sodrású történet.

Foi 09: Falak közt

Falak közt szeretni,
Mint bilincsben szabadságot remélni,

Mint vaknak világot ígérni,
Falak közt szeretni nem megy.

Falak közt szeretni,
Mint zivatarban gyufát égetni
S bezárva, sötétségben élni,

Falak közt szeretni nem megy.

Habár a magas falak óvnak a világtól,
S megvédenek a rosszak szájától,
Nehéz fel nem vállalni szerelmem,

Miért annyit küzdöttem.

Csak egy szalmaláng az éjben,
Szertefoszlik minden reményem,
Szeretnélek örökre, de lehetetlen:

Sötét falak rabságába estem.

Kitörnöm pedig maga a lehetetlen,
Más csillag alatt kellett volna születnem,
Azért, hogy felhők felett szeresselek...

Hogy a falak meg ne ijesszenek.

Molnár Kathy: Hello Kitty

Kitty Kitty, Hello Kitty,
Édes szeme cukin virít.
Fején masni díszeleg,

Amivel ő hízeleg.
A fagyiját tartogatja,

És lassacskán nyalogatja.
A meggyecskét le is veszi,
És ezt gyorsan meg is eszi.

Lehet eső, lehet hó,
De Hello Kitty mindig jó!

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell
mást tenned, mint eljuttatni őket Molnár Katalin vagy Gáspár Bernadett, 9. D osztályos tanulókhoz.

Rovatszerkesztők: Kathy és Berny

Bortos Júlia VII. A

Molnár Katalin IX.D

Bortos Júlia VII.A
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8.  ÁSZ
Kölcseysek turnén

Bakik voltak, mégis jól sültek el...

Nagy izgalommal
vágtunk bele a tur-
néba, de mégis ott
motoszkált bennünk
a félelem, mert
ebben még nem volt
részünk. Nagy kihí-
vás volt az, hogy
nem a megszokott
közönségnek ját-
szottunk, hanem
minden előadáson

újabb embereknek. Nem is akarom húzni a szót, inkább apró
baklövéseinkről számolnék be. Színpad-, kellék- és szöve-
gimprovizálásig minden előfordult. Apróbbak közé tartozik,
amikor Tabarinnak leejtették a zakóját, és csupa por lett, ő
Franciskát hibáztatta, hogy az asszonyka soha nem mossa
ki a ruháit. Ugyancsak Tabarinnal történt meg, hogy elhagyta
a „disznóölő kést“, és mogyorófavesszővel állt ki a színpadra.
A Grófnő lekéste bejövetelét, az Úrihölgy tényleg leesett a
padról meg is ütve magát, és a Díva kiejtette a cigarettát
megégetve a csuklóját. Az egyik bohóc nem a saját szöve-
gével kezdte az előadást, hanem a csodadoktoréval, de jót
röhögve tovább folytatta. Számos egyéb baki történt, de
mégis mind jól sült el. A legemlékezetesebb baki, amit egy
kölcseys sem fog elfelejteni, épp Izabella és Pipándi jelenete
volt, és kb. így hangzott
Pipándi: Édes Izabellácskám...hoztam neked nagybabát!
Izabella: Nem!
Pipándi: Hoztam rongybabát!
Izabella: Nemmm!!!
Pipándi: G.I Joe-t!
Izabella: Neeemmm!
Pipándi: Babapiskótát! Óóó, hát nincs babapiskóta!
Ekkor Izabellát elkapta a röhögőgörcs, és a közönség is be-
segített. De összeszedte bátorságát, és elkezdett improviz-
álni.
Izabella: Nekem igazi baba kellett volna, ezeket pedig vidd
el! (még mindig nevetve)
Pipándi: Mit nevetsz?
Izabella: Hát olyan szépen nézel rám, hogy elkap a röhögés!
Pipándi: Akkor nem nézek rád! – A kezét arca elé tette, és
így folytatta a szövegét.
A közönség nagyon élvezte, de mi is a függöny mögött dől-
tünk el meg könnyeztünk a remek improvizálás miatt.

Interjú
Lipták Martin

Milyen érzésekkel

gondolsz vissza az el-

múlt 4 évre?

– Jól telt el, bár elég
gyorsan.

Milyen szakot válasz-

tottál az elkövetkező 4

évre és miért?

– Közgazdaság szak mellett döntöttem szüleim javaslatára.

Vannak félelmeid a vizsgákat illetően? Melyiktől félsz a leg-

jobban?

– Túl nagy félelmeim nincsenek a vizsgákkal kapcsolatban,
laza vagyok. De azért a román s a matek nehéznek tűnik,
nekem ezek valahogy nem fekszenek.

Melyik iskolával kapcsolatos élményedet élnéd át újra, ha te-

hetnéd?

– A horvátországi nyaralást, és azt, amikor egy napra kicsap-
ták az egész osztályt, és büntetésül a hátsó udvaron kellett
kapálnunk.

Benő Alexandra

Milyen érzésekkel gondolsz vissza a Csikyben eltöltött idő-

szakra?

– Jó volt. Mivel én más iskolából jöttem, elég furcsa volt év
elején, sok új arcot ismertem meg, de könnyű volt beillesz-
kedni, nagyon befogadó társaságba kerültem.

Milyen szakot választottál az elkövetkezendő 4 évre?

– Matematika – informatika szakra szeretnék menni, mert
szerintem annak elvégzése nekem előnyös lehet.

Vannak félelmeid a vizsgákat illetően? Melyiktől félsz a leg-

jobban?

– Igen, izgulok egy kicsit. De a matektól és a romántól tartok,
mert lámpalázas típus vagyok, és hajlamos vagyok ilyen
helyzetekben mindent elfelejteni.

Melyik iskolával kapcsolatos élményedet élnéd át újra, ha te-

hetnéd?

– Nagyon kedves emlékem, mikor egyik szünetben mindenki
vette a vízfestéket, és kézzel összevissza maszatoltuk egy-
mást.

Czank Kitti: Porba írt szerelem

Kis szikra, mi régen várt,
Ma már messze elszállt.

Búcsút inthetsz a múltnak,
Az együtt megtett útnak.

A porba írt szépnek,
A szép kék égnek.

Homályosodik a szív értelme,
Ketté válik az egybe írt szerelem érzelme.

A könnycsepp fájdalommá alakul,
A hideg, rossz érzéstől már nem szabadulsz.

Nem élsz a mának, se a holnapnak,
Erős érzéseitek már nem szólhatnak.

Az ő szerető szíve nélkül nem lesz könnyű élned,
Nehéz lesz, de muszáj továbblépned.

Rovatszerkesztők: Berni és Thalia



Filmklub

Kedves filmrajongók! Most olyan filmet szeretnék
bemutatni, amely sokak számára érdekes lehet, de
mindenképpen meg kell nézni ahhoz, hogy meg-
ítéljük. A film egy krimi, amelynek nem csupán a
címe érdekes, hanem a tartalma is!
A film címe Viharsziget, s íme egy kis ízelítő
belőle:
Massachusetts partjaitól távol fekszik egy

sziget, ahol egy erődszerű elmegyógyinté-

zet áll. Ide zárják be a beteg bűnözőket, de

egy gyilkosság miatt elítélt nőnek sikerül

megszöknie (tegyük hozzá, hogy ez a
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Tanár úr / tanárnő kérem!
1. Hol végezte tanulmányait?

Tanulmányaimat Aradon végeztem: a középiskolát az akkori
11-es líceumban, történelem – társadalomtudományok sza-
kon, majd történelem – újságírás egyetemet a Vasile Goldiş
Egyetemen.

2. Miért pont történelemtanár lett?

A történelmet nagyon szerettem már gye-
rekként, mindig próbáltam megérteni, és
késztetést éreztem arra, hogy minél többet
megtudjak a múlt rejtelmeiből. Azután pedig
azért döntöttem a tanári pálya mellett, hogy
nektek adjam át ezeket az érdekességeket,
és mindig is szerettem gyerekekkel foglal-
kozni.

3. Mi a hobbija?

Nagyon szeretem a természetet, a virágos
kertemben szoktam igazán kikapcsolódni,
ezen kívül pedig szeretek kirándulni, hegyet
mászni, barlangászni.

4. Milyen stílusú zenét hallgat?

A jó zenét szeretem. A mai egy-nyári sláge-
rek nem nekem valók, de amit igazán min-
dig szívesen meghallgatok, az a rock zene. A kedvenc
együttesem pedig az AC/DC.

5. Vannak-e álmai, és ha igen, melyek azok?

Nagyon szeretnék elutazni azokra a helyekre, amelyekről tör-
ténelemórákon mesélek nektek.

6. Mi szeretett volna lenni, amikor kicsi volt?

Juj ..., hát sok minden megfordult a fejemben
gyerekként, de szerintem ezzel mindenki így
van. Először állatorvos szerettem volna lenni,
majd tanító néni, egy jó ideig meggyőződésem
volt, hogy színésznő leszek, majd ügyvéd.

7. Ha egyetlen dolgot megváltoztathatna eddigi

életén, mi lenne az?

Ezen a kérdésen kicsit többet gondolkoztam,
majd rájöttem arra, hogy nem változtatnék
semmin. Minden élmény, tapasztalat, érzés,
öröm, szomorúság tanított valamire, megmuta-
tott valamit, vagy új utat nyitott valamerre. Ha
mindezt úgy fogjuk fel mint lehetőséget, akkor
olyan döntéseket hozunk, amelyek helyesek
számunkra.

Köszönjük a tanárnőnek a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Melánia, Danny

GYEREKSZÁÁÁJ
Vége a húsvétnak, vége a vakációnak. A kicsik is visszatértek a régi kerékvágásba, így megint kikérdeztük őket.

1. Hogyan kell festeni a tojásokat?
Pirosan. (Balogh Fábián)
Kereken. (Péterfi Doris)
2. Miért húsvétkor locsolkodnak a fiúk?
Másnap locsolkodnak a fiúk, nem húsvétkor.
(Sipos József)
Húsvét hétfőjén. (Bitai Vivien)
3. Miért pont kölnivel locsolkodnak a fiúk?
Mert a lányok büdösek. (Balogh Fábián)
Mert jó illatúak. (Vuin Timea)
4. Mi az a monopol helyzet?
Nem tudjuk (fiúk együtt)
………..? (lányok együtt)

5. Ki az az Osama bin Laden?
Egy wc-pucoló. (Belean Eduard)
Felmosó. (Csermák Éva)
6. 4 lába van, asztal, de nem szék? Mi
az?
Állat. (Sipos Jószef)
Asztal. (lányok együtt)
7. Miért csak anyák napja van? És miért
nincs apák napja is?
Mert az anyukák rosszak. (Belean Eduard)
Van apák napja is, áprilisban. (lányok
együtt)

Köszönjük a válaszokat

a IV. osztályosoknak!

Rovatszerkesztők: Ingrid, Danny

gyilkos egy anya, aki saját gyerekeit tette áldo-

zattá). A nyomozásra Teddy Daniels (Le-

onardo DiCaprio) és Chuck Aule (Mark

Ruffalo) rendőrbírókat rendelik ki, akik a

nyomozás elkezdődésével az őrület

egyre mélyebb bugyraiba kerülnek. Az

egész film ezen a szigeten játszódik, és

már az elején kiderül, hogy a nyomozóknak

senki sem mond igazat, ezért még mozgal-

masabb lesz a cselekmény.

Ne feledjétek: nem mindig a legújabb filmek a
legjobbak :P!!!

Rovatszerkesztő: Reni
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Csillagok, csillagok!
Kos
Mozgalmas napok előtt álltok, s a megszokottnál
jóval nagyobb lángon égtek. Mondhatnánk úgy is,
hogy olyan szinten lesztek aktívak, annyira pörögtök, hogy
bottal üthetjük a forró nyomotokat. Most pár nap alatt szeret-
nétek mindent elintézni, sok mindenbe belefogni, sok min-
dent kipróbálni, megvalósítani. Ugyanakkor lehet, hogy hiába
ez a hatalmas lendület, nem minden úgy sül el, ahogyan el-
terveztétek. A kisebb kudarcokat ezekben a hetekben érzel-
mileg nehezebben kezelitek.

Bika
A családtagjaitoktól a hónap során sok energiát
kaphattok, feltöltődhettek a körükben; amire úgy
érzitek, most nagy szükségetek van. Fontosak az

élet adta örömök, mint például egy-egy finom ebéd-vacsora;
ami lehet, hogy most a szokottnál több kiadással jár. Ha meg-
tehetitek, áldozzatok az élvezetek oltárán az élet minden te-
rületén! Lehet, hogy ehhez mélyebben kell a pénztárcátokba
nyúlni, a lelketek viszont sokkal jobban lesz. Ha úgy érzitek,
hogy bármilyen téren nehézségekbe ütköztök, ne csügged-
jetek!

Ikrek
A hónap során nem igazán tudtok nyugton ma-
radni, folyamatosan késztetést éreztek, hogy men-
jetek, nyüzsögjetek, történjen valami a környezetetekben.
Használjátok ki a jó időt, legyetek minél többet a szabadban,
tervezzetek szabadtéri programokat! Ha mindezt családtag-
jaitok, testvéretek, szeretteitek társaságában teszitek, még
tartalmasabban telik az idő! Szeretitek általában a gondola-
taitokat megosztani a környezetetekkel, s erre most még in-
kább hajlamosak lesztek, a megszokottnál is többet
beszéltek.

Rák
Sajnos a május nem lesz éppen kellemes számo-
tokra. Úgy érzitek majd, hogy folyamatosan aka-
dályokba ütköztök, valami mindig megtorpanásra

késztet benneteket. Hajlamosabbak lesztek a befelé fordu-
lásra is, gyakrabban foglalkoztatnak most negatív gondola-
tok. Ennek kivédésére, ellensúlyozására töltsetek sok időt a
szabadban, tervezzetek be minél több olyan programot, ami-
ben örömöt leltek! Ha a környezetetek bántóan viselkedik ve-
letek, tartsátok szem előtt, hogy a bántó viselkedés ellenére,
ha nem is mondják ki, nagy szükségük van rátok.

Oroszlán
Lehet, hogy izgalmakra, új kalandokra vágytok,
szeretnétek új kihívásoknak megfelelni. Óvatosan
tegyétek, nehogy felborítsátok családi életeteket. A jelenlegi
kapcsolatokat lenne érdemes kissé felfrissíteni. Szervezze-
tek közös programokat, próbáljatok ki együtt új dolgokat, ka-
landokat! Az iskolában is aktívak, lelkesek lesztek, könnyen
veszitek az akadályokat. Azért ne rohanjatok mindenen
végig, figyeljetek, milyen helyzeteket hoz az élet, mert sokat
tanulhattok most ezekből.

Szűz
Képesek lesztek fontosabb dolgokban végre dön-
tést hozni, vagy kissé átalakítani úgy az életete-
ket, hogy könnyebben menjen minden.

Vigyázzatok azonban, mert túl racionális döntéseket nehe-
zen fogad el a szív. Figyeljetek az érzelmekre is, mert azok-
ban is meg kell jelenniük a változásoknak. A családotok,
környezetetek életében alakulhatnak úgy a dolgok, hogy nek-
tek kell segíteni, támogatni őket. Ne akarjatok helyettük dön-

teni, pusztán éreztessétek velük, hogy minden esetben ott
álltok mögöttük.

Mérleg
Nagy terveitek vannak, s igyekeztek megvalósí-
tani is ezeket, de valahogy máshogy alakulnak az

események, mint ahogy terveztétek. Legjobb az lesz, ha tö-
kéletesen tudjátok, mit szeretnétek megcsinálni, de a kínál-
kozó lehetőségekre bízzátok a megvalósulást. Ha nincsenek
elvárásaitok, nem érzitek úgy, hogy folyton csalódtok az em-
berekben. Igyekezzetek nyugodtan, humorosan felfogni az
eseményeket, így biztos, hogy mindenben meglátjátok a jót,
a hasznosat is.

Skorpió
Úgy érzitek, tudjátok, mit akartok elérni. És mégis
elbizonytalanodtok. Ez a hónap arra lesz a legalkalmasabb,
hogy alaposan végiggondoljátok dolgaitokat. Ami idejétmúlt,
le kell zárni! Képesek lesztek most tisztán meglátni, kire szá-
míthattok és kire nem. Ha vannak olyan kapcsolataitok, me-
lyek nem őszinték, zárjátok le! Ne akarjátok megváltoztatni
az embereket, hisz ők nem érezhetik azt, amit ti. Számoljatok
le ezekkel az elvárásokkal, és adjátok meg a személyiség
szabadságát mindenkinek!

Nyilas
Fontos lenne kicsit visszahúzódnotok a minden-
napi rohanásból. Legyetek kicsit csendesebbek,

megfontoltabbak! Próbáljatok mások ügyeiben segíteni, ott
nagy szükség lehet derűs, optimista életszemléletetekre.
Lehet, hogy nem hálálják meg, de semmiképp ne tekintsétek
felesleges áldozatnak ezt. Környezetetekben eseménydús
napok várnak, de igyekezzetek kimaradni a vitákból!

Bak
Érdemes lenne belegondolni abba, mit tartotok
saját magatokról, és mit vagytok képesek ebből
környezetetekben megmutatni. Ha nem tetszik ez
a kép, igyekezzetek őszintébben megnyilvánulni! Sok lehe-
tőség adódik a hónapban arra, hogy saját környezeteteket
átalakítsátok, új ismereteket szerezzetek, új tanulmányokat
kezdjetek, utazgassatok. Legyetek azonban óvatosak, körül-
tekintőek, mert könnyen visszájára fordulhatnak a dolgok.

Vízöntő

Lehet, hogy hajlamosabbak lesztek most önsaj-
nálatra, szélsőségesebb hangulatokra. Ne terhel-
jétek belső feszültségetekkel környezeteteket,

hanem igyekezzetek nagyokat sétálni, futni vagy akár kerék-
pározni, hogy a sportban adjátok ki a felesleges energiát!
Otthon ne akarjatok irányítani, és ne most kezdjetek nagy
változtatásokba se! Hagyjátok, hogy a család alakítsa a prog-
ramokat, lazítsatok, és élvezzétek az együtt töltött perceket!

Halak
Kicsit bezárva érezhetitek magatokat, most ide-
gennek tűnnek mások ügyei, problémái, pénz-
ügyi döntései. Ha tanácsot kérnek tőletek,
legyetek óvatosak, mert ti sem látjátok tisztán az
eseményeket. Nagyon jó érzékkel tudjátok most az ember-
eket beszéltetni, ezért fordítsatok erre nagyobb figyelmet!
Hagyjátok, hogy kibeszéljék gondjaikat, problémáikat, mert
ti is másképp láttok majd ezáltal sok mindent. Most egyszerű,
mindennapi tennivalókat keressetek, mert nincs itt az ideje
a nagyszabású álmok megvalósításának.

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

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka
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Kívánságkosár

Boldog születésnapot Andreának és Szilvinek a VIII. A-ból, Bernytől és Kathytól:*
Boldog születésnapot Varga Márknak a IX. A-ból! Kathy
Boldog születésnapot Annamáriának a XI. B-ből, Renitől!
Boldog születésnapot Varga Margit! IX. B
Nagyon sok boldogságot, egészséget és örömöt kívánunk az igazgató úrnak születésnapja
alkalmából! IX. D osztály
Boldog születésnapot kívánunk Márknak a IX. A-ból! Brigi és Meli! :*
Boldog születésnapot kíván Kitti és Hajni a VII. A-ból Esztinek, Ásztridnak és Krisztinának!

Rovatszerkesztők: Hellda, Melánia

Intrijó
Itt az érettségi előtti izgalom, elválás a barátoktól, ismerő-
söktől. Megkérdeztünk egy pár intris végzőst, hogy nekik mi-
lyen ez az időszak, milyennek látják a jövőjüket, milyennek
képzelik a nagybetűs életet…

Nagyon jó volt ez a négy év a bentlakásban. Nagyon fog hi-
ányozni, mivel nagyon sok új barátra tettem szert.

Víg Edina

Az öt év, amit eltöltöttem a Csikyben, nagyon jó volt. Most
tudom, hogy ki kell lépnem a nagybetűs életbe, de sajnálom
itthagyni az osztálytársakat, a barátokat. Sok emlék köt ezek-

hez a falakhoz, termekhez. Sokszor azt mondtuk, hogy csak
jöjjön el ez az idő, s menjünk innen el! De most … inkább
még egyszer újrakezdeném az egészet.

Tiba Zoltán

Az intriben jó volt, kellemesen teltek a napok, persze voltak
rossz pillanatok is. Sok barátra tettem szert, s biztos vagyok
benne, hogy hiányozni fog az itt töltött idő, hiányozni fognak
a barátok.

Varga Angéla

Rovatszerkesztő: LiDó

CSAK CSAJOK

Nem tudod, hogy milyen
stílusú körömforma lenne a
megfelelőbb számodra?
Nem vagy biztos benne,
milyen gyakran kell elvé-
gezned bizonyos köröm-
ápolási tevékenységeket?
Itt a segítség!

Ha rövid a körmöd, a re-
szelt rész is legyen rövid: a
körömcsúcs fehér sapkája

legfeljebb 1-2 milliméter legyen! Kövesd a körömágy vonalát,
így szép harmonikus lesz. Választhatsz más megoldást is:
reszeld úgy a körmöd, hogy az ujjbegyed vonalát kövesse!
Ez inkább hosszú ujjúaknak áll jól.

Ha hosszú a körmöd, nagyon sok múlik a kéz formáján.
Ha keskeny az ujjad, hagyhatsz valamivel hosszabb körmöt:
a körömcsúcs akár 2-3 milliméterrel is túllóghat. Reszeld
enyhén szögletesre, mert így optikailag szélesebbnek hat!
Ha inkább szélesek az ujjaid, akkor félkör vagy ovális alakra
reszeld a körmöd! Ettől keskenyebbnek hatnak az ujjaid.

Milyen gyakran vágjuk le a körömágyi bőrt?
Soha! Csak visszanyomkodni szabad!

Milyen gyakran reszeljük körmünket?

Hetente egyszer.

Milyen gyakran vágjunk lábkörmöt?

Havonta egyszer.

Milyen gyakran lakkozzuk a körmünket?

Hetente kétszer.

Milyen gyakran járjunk manikűröshöz műkörömmel?

Négyhetente.

Milyen gyakran fényesítsük körmünket?

Tízhetente.

Rovatszerkesztők:
Hellda, Jenny, Kitty

Körömápolási tanácsok csajoknak

Útravaló ballagóknak

E napon előretekintünk, amikor már nem fogunk idejárni. De ma én szeretnék vissza is tekinteni. (...)

Ne haraggal tekintsünk vissza, hanem megbánás nélkül! Ne sajnáljuk, hogy amit meg akartunk tenni,

nem tettük, hogy amit ki akartunk mondani, nem mondtuk ki!

(Lehetek az eseted c. film)
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Forma 1

Foci

Tenisz

Bajnokok Ligája lázban ég Európa

A májusi hónap nagyon érdekesnek ígérkezik, mivel elérkeztünk a BL elődöntőkhöz. Ez egy nagy állomás a csapatoknak,
mivel itt áll vagy bukik a döntőbe jutás. Idén Európa legjobb négy csapata a Real Madrid (spanyol), az FC Barcelona (spa-
nyol), a Manchester United (angol) és a Schalke 04 (német). Az elődöntők párosításai a következők: Real Madrid – FC Bar-
celona (0-2), Schalke 04 – Manchester United (0-2). Zárójelben az első meccsek eredményei láthatóak. A visszavágókra
május 3-án és 4-én kerül sor. Érdekes visszavágók várnak ránk, de innen is a legérdekesebbnek a Barcelona – Real Madrid
meccs ígérkezik, mivel a másik visszavágón, az idegenben is végig magabiztosan futballozó manchesteri gárda nem arról
lett világhíres klub, hogy otthon bukta el a továbbjutását. Minden focirajongónak üzenem, hogy tartsanak ki a kedvenceik
mellett, akár nyernek, akár veszítenekT

Rovatszerkesztő: Olyx

Roland Garros

Május közepétől június elejéig minden teniszrajongó Pá-
rizsba vágyik. Ennek oka a Roland Garros, a párizsi salak-
pályás teniszbajnokság, az év második Grand Slam-tornája.
Hivatalos nevén „Tournoi de Roland-Garros”, angol nyelvte-
rületen French Open (francia nyílt teniszbajnokság) néven is
emlegetik. Idén május 22. és június 5. között kerül megren-
dezésre.

Roland Garros több mint negyven éve a profi teniszezők
egyik legfontosabb találkozóhelye. De a franciák már a XIX.
században tenisztornákat tartottak füves pályákon, az első
férfi tornát 1891-ben, az első nőit pedig 1897-ben. 1925-ig
csak francia teniszezők vehettek részt a versenyen.

1927-ben négy francia fiatalember – Jacques „Toto” Brug-
non, Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste – a Davis
Kupában legyőzték a hazai pályán játszó amerikaiakat, majd
hazai pályán is meg akarták ismételni a bravúrt. Erre az al-
kalomra hozták létre a salakos pályás stadiont 1928-ban, és
a  Földközi-tengert először átrepülő első világháborús piló-
táról elnevezték Roland Garrosnak. A Négy Muskétásnak ne-
vezett négy fiatalember megvédte Davis Kupa címét, és még
öt évig veretlenek maradtak.

1968-ban, az „open era” kezdetével a Roland Garros volt
az első Grand Slam-torna, ami nyitottá vált nemzetközi ver-
senyzők részére is. A Roland Garros legeredményesebb férfi
teniszezője Björn Borg lett, de győzött itt Lendl, Wilander,
Agassi is. A női bajnokok közül említhetjük Martina Navrati-
lovát, Steffi Grafot, Szeles Mónikát, Justine Henint. 1947-ben
Asbóth József személyében magyar bajnoka volt a viadal-
nak, 1958-ban pedig Körmöczy Zsuzsa a női mezőnyben re-
mekelt.

A Roland Garros
egyike a legnagyobb
és legértékesebb te-
nisztornáknak. Minden
évben ez a torna zárja
le a salakos idényt a
füves idény kezdete
előtt. A Roland Garros
az egyik legnehezebb,
legnagyobb erőnlétet
igénylő tenisztorna. A
férfiak három nyert szettig, a nők két nyert szettig játszanak.
A salakos pálya lassú, a meccsek nagyon hosszúra tudnak
nyúlni. Talán ez lehet az oka, hogy sok játékosnak nem si-
került a Roland Garrost megnyernie (például Pete Sampras,
Jimmy Connors, Lindsay Davenport vagy Martina Hingis).

Az utóbbi években a férfiaknál 2005-2008 között Rafa
Nadal volt az egyeduralkodó. 2009-ben nem sikerült a dön-
tőbe jutnia, ekkor Roger Federer verte Söderlinget. 2010-ben
újra felemelhette Párizs trófeáját a jelenlegi világelső, ugyan-
csak Söderling ellen játszva.

A nőknél 2005 és 2007 között háromszor diadalmaskodott
Justine Henin, 2008-ban Ana Ivanovič, 2009-ben Szvetlana
Kuznyecova, majd 2010-ben Francesca Schiavone követke-
zett.

Minden teniszrajongó Párizsba vágyik, hogy láthassa,
vajon Djokovič továbbra is veretlen marad, vagy Nadal ma-
gára talál, esetleg Federer is mutat valamit. Még néhány nap,
és megtudhatjuk.

Rovatszerkesztő: Drake

A Kínai Nagydíj összefoglalója:

Button otthon érzi magát a Red Bullnál?

Az első helyről rajtoló Vettelnek nem sikerültek olyan fényesen a dolgok, mint az
eddigi futamokon. A rajtnál mind a két McLaren otthagyta. A verseny hevében Jenson
Button rátalált igazi csapatára, a Red Bullra. Az első kiállás során Vettellel egyszerre
jöttek ki, de Vettel és mindenki más meglepődésére Button beállt a Red Bullhoz Vettel
helyére. A szerelők irányították át. Ennek a bakinak köszönhetően Vettel egy hellyel
előrébb került. Nem sokkal később a Toro Rosso egy súlyos hibát követett el, amikor
rosszul tették fel Alguersuari autójának kerekét. A kerék önállósította magát, és közben
majdnem eltalálta a sportbírókat. A Red Bullok tovább kínlódtak a KERS problémáikkal.

Hamilton eközben hozta agresszív előzgetős formáját. A régi páros, Schumacher és Alonso a verseny során többször is
egymásra találtak. A futam végére Massa és Vettel gumijai nagyon elkoptak, de ekkor már Massa sokat esett vissza. A gu-
mikopásnak köszönhetően Hamilton átvette a vezetést. A végére Perez és Sutil is megtalálták egymást, és ez kiütésig fajult.
A legnagyobb versenyt Webber futotta, aki a 18. helyről rajtolva a 3. helyen ért célba. Az első három helyezet Hamilton,
Vettel és Webber lett.

Reméljük, hogy a szezon végéig ilyen izgalmas futamokban lesz részünk. Az új hírek szerint a Red Bull megoldotta
KERS problémáit a három hetes szünet alatt, de a többiek sem pihentek, mert a többség új fejlesztésekkel megy Törökor-
szágba.

Rovatszerkesztő: Be@
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Koktél

Hahóóó emberek! Elindult az új rovatunk, amellyel minden alkalommal az élet új ízeit fedezhetitek
fel. E hónapi témánk a tanulás megízesítve egy pár tanáccsal. Reméljük, mindenkinek tetszeni
fog! :D

A tanulás közben mindannyian szembekerülünk a tanulás veszélyeivel…Hogy ezeket megelőzzük,
íme pár tipp, hogy hogyan csináld jól.
– Ha túlstresszeled magad, hogy a hajadat téped, és jajveszékelve szaladsz a szobában, rakd be
a Don’t worry be happy számot!
– Ha megzavarnak az elektronikai kütyük, csak kapcsold ki, ne vágd a földhöz őket, mert nem biztos, hogy a szüleid vesznek
újat.
– Hogy könnyebben megjegyezd a képleteket, jegyezd fel mindenhova a házban kis cetlikre, hogy többször átismételd.
– Érdekesség: Tedd a bal tenyered a homlokodra, a jobbat a tarkóra, ugyanis ezzel aktiváljuk a homloklebeny vérkeringését,
és így feloldódik a stressz.

Egy rövidke teszt: Mekkora a tudásszinted?

1. Előtted van 5 alma. Te 3-at elveszel. Hány almád lesz?

a) 8  b) 2  c) 3

2. Hány játékos van a pályán egy focimeccsen?

a) 11  b) 22  c) Nem tudom.

3. Igaz vagy hamis?

a) Mi van? Ez nem kérdés. b) Szerintem nem tudom. c) Azt hiszem, igaz...

4. Miért ilyen rövid ez a teszt?

a) Mert nem volt több ötlet. b) Mert ennyi fér ki fél oldalra.

Kiértékelés:
4 – 6 Annyira szőke vagy, hogy az már nem is kérdés.
7 – 9 Határeset vagy: néha figyelsz arra, hogy az agyadat is használd, de van, mikor egyszerűen elfelejted,
hogy van.
10 – 12 Te már tudsz valamit. Most már lelkiismeret-furdalás nélkül járhatsz iskolába.

Rovatszerkesztők: cseresznye, eper, banán, mangó
az élet gyümölcsös oldala :D 

Tanár: Ha fáj a fogad mész a fogorvoshoz...
Diák: ...igen, és fejbe vágom!
Diák: Én azért járok iskolába, mert engem Piksztörő János-
nak hívnak.
Tanár: Tegyetek pontot a szövegre.
Diák: Akkora pontot rajzolok rá, amekkorát csak akarok!
Tanár: Mi az elektromos feszültség?
Diák: Hát amikor feszült az ember.
Diák: Jól ír ez a golyóstoll?
Diák: Eléggé. Magyarul.
Diák: Én 5.-be még a K betűt sem tudtam leírni.
Diák: Keleti kérdés: merre van nyugat?
Diák: Mi Pécskának a fővárosa?
Diák: Édes fiam, ezt kétszemközt kellene megbeszélni.

Dolgozatokból:
Balassi verse: Adj már csendet!
Rómeó befekszik Júlia mellé a koporsóba, és megissza a
mérget, utána meg Júlia megszúrja magát a tőrrel, és mind
a ketten meghalnak.
A költő a fűben lévő tücskökhöz írja versét.
A költő oda-vissza beszélget a tücskökkel.
A versben a költő a pillanatnyi szerelem érzését kelti.
A költő kedvesét tartja saját doppingszerének, ízét a mákhoz
hasonlítja.
A lírai én egy hiányos óramű.
A költő érzéseit próbálja fokozni a testrészek segítségével.
Ha szeretnénk egészségességesek lenni, tartsunk rendet!
Jean Valjean segítőkéz lesz.
Tót bebújik a pap verendája alá.
Az író egy kis faluban játszódik.

Rovatszerkesztők: Andi, Dzsuxi

ARANYKÖPÉSEK

Útravaló érettségizőknek

Senkinek sem kötelessége,

Hogy nagy ember legyen.

Már az is nagyon szép,

Ha valaki ember tud lenni.

(Alfred Camus) 

Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben, és hogy ezt a valamit

bármi áron el kell  érnünk.

(Curie)
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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 májusi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. június 3.
A sorsolás időpontja: 2011. június 3. nagyszünet

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

Előző rejtvényünk megoldása: Azt észre vettem,
de a pénz valahogy nagyon ismerős volt.
Az áprilisi számunk szerencsés győztese Bozó
Erika, XII. A osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

HUMORZSÁK

–  Fiacskám, mi akarsz lenni, ha nagy leszel?
– Katona.
– Katona?! Hiszen egy csatában minden pillanatban megöl-
hetnek!
– Ki ölhet meg?
– Hát az ellenség.
– Akkor ellenség akarok lenni.

Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket, és meg-
szólal:
– Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen külön-
leges módon írják a nevét, az előre szóljon!
Jelentkezik egy újonc:
– Én y-nal írom a nevemet.
– Igen? Hogy hívják?
– Nagy Pál.

– Na, kisfiam, milyen lett a bizonyítvá-
nyod?
– Katonás.
– Az mit jelent?
– Egy-kettő, egy-kettő...

Sorozáson:
– Mondja a nevét, kérem!
– Céjna Géza – mondja halkan
és szerényen a kérdezett.
– Mondja mérgesebben! – kiált
rá a sorozó parancsnok.
– Céjna Géza, ilgum-bulgum!

Lőgyakorlaton elkiáltja magát a
parancsnok:
– Tűz!
Mire az egyik újonc:
– Hol?

– Kapitány úr! Mit csináljon, aki aknára lép?
– Nos, a szokásos eljárás: húsz métert ugrani a levegőbe,
és szétszóródni a szélrózsa minden irányába.

És íme néhány vicc a vizsgára készülők kedvéért!

János bácsi autóvezetésből vizsgázik. Mellette ül az instruk-
tor, hátul a rendőr. Instruktor:
–  János bácsi! Milyen tábla volt ez?!
– Úgy néztem, fiam, búzatábla...

Az állattan professzora, úgy vizsgáztat, hogy a letakart kalit-
kából csak a madár lába látszik.
– Felismeri a madarat?
A hallgató a fejét csóválva hallgat.
– Hát akkor elégtelent adok Önnek! Mi a neve?
A vizsgázó térdig felhúzza a nadrágját:
– Tessék kitalálni professzor úr!

Medikus vizsgázik az egyetemen. Mivel
nem sokat tud az anyagról, eléggé
makog.
A vizsgáztató professzor megszólal:
– Jöjjön közelebb, kolléga úr!
A hallgató közelebb megy, de értelmes
mondatot így sem tud mondani.
A vizsgáztató folytatja:
– Jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, de a
helyzet változatlan. Mire az oktató:
– Tudja mit, kolléga úr? Jöjjön legköze-
lebb!

– Mi az, ami a gépkocsibaleset közben
még a lélekjelenlétnél is fontosabb? –
kérdi a vizsgáztató.
– A fizikai távollét.

Rovatszerkesztők: Andi, Dzsuxi, Ying



Csiky-Csuky, 2011. május 10. oldal

Közhírré tétetik!

Csiky FM

Hol volt, hol nem volt... Körülbelül így lehet jelle-
mezni a suli rádiót. Tavaly még létezett a „hol volt”
rész, idén ezt viszont már nem lehet elmondani.

A diáktanács és a XI. D osztály közös projektbe fo-
gott, melynek célja a sulirádió újraindítása, amely a
Csiky FM nevet kapná. Azonban a rádió beindítása új
felszerelést igényel, ami komoly költségeket von
maga után.

A beindításhoz 6500 lejre van szükség. A pénz ösz-
szegyűjtésének céljából rendeztük meg az idei hús-
véti és gyereknapi süteményvásárt. Egy karaoke bulit
is tervezünk, melynek a belépőjéből összegyűlő ösz-
szeg szintén a rádióhoz szükséges kerethez adódna.
Azonban ez messze nem elég...

Szükség van a segítségetekre! Diákonként 10 lejt kellene begyűjteni két havi
részletben, azaz 5 lejt/hónap. Ebből már megvalósítható lenne a terv.

Kérjük, támogassátok a sulirádiót, hogy szüneteiteket élvezetesebbé tehessük!
Shila

Iskolák kiállítása az Expón

Idén is, mint minden évben, az Expón megrendezték az aradi iskolák és egyetemek
kiállítását (Târgul Educaţional şi Universitar).

Iskolánkat a XI. D osztály képviselte a virtuális céggel, a Magic Housszal, valamint
képvetítéseket is megtekinthettek a látogatók a standnál, amelyek tükrözték az iskola
által kínált lehetőségeket.

A kiállítás leginkább a 8. és 12. osztályosoknak szólt, hiszen ők most választás előtt
állnak: a 8. osztályosoknak azt kell eldönteniük, hova szeretnének líceumba járni és
milyen szakra, a 12. osztályosok pedig ízelítőt kaphattak az aradi egyetemek kínála-
tából.

Az iskolák élőben is bemutatkoztak, hiszen folyamatosan előadások zajlottak: tán-
coltak vagy éppen énekeltek, zenéltek a diákok. Tőlünk a mazsorett csoport mutatott be egy kiwidós-zászlós számot, egy
szólót, egy duót valamint egy X-strutting számot. A kisiratosi népi tánccsoport is fellépett, és ismét nagy sikert arattak.

Shila

TECHNIKA

SiteTalk: a közösségi oldal, ami
fizet Neked

A Facebook vagy az iWiW sohasem
fizetne azért, hogy a barátaid csatlakoz-
zanak a közösségéhez. A vadonatúj Si-
teTalk viszont fizet!

Mielőtt bárki is feltenné azt a kérdést,
hogy miből van pénze kifizetni neked a
jutalékokat, akkor elmondom, hogy egy
közösségi oldal értékét a felhasználók
száma adja meg. Mivel a cégek így rek-
lámokat tesznek ki az oldalra, és ők fi-
zetnek a SiteTalknak. A SiteTalk pedig
fizet NEKED!!!

Ilyen oldalak értéke dollármilliók-
ban/milliárdokban mérhető, ami mind a
szerkesztők zsebébe megy.

A közösségi oldalakon megszokott
szolgáltatásokon túl ez a platform ter-
mékeket és szolgáltatásokat biztosít
következő területeken: online szórako-
zás, online vásárlás, pénzügyi szolgál-
tatások, utazás, telefonszolgáltatás,

biztosítás, wellness, média, reklám,
személyiségfejlesztés és oktatás, élet-
mód stb.

Ha napi alapon üzeneteket küldesz
vagy csevegsz az általad meghívott ba-
rátaiddal, akkor valódi jutalékot kap-
hatsz euróban.

Nagy az izgalom az új oldal körül,
mert éppen most értesül mindenki erről.
Aki most csatlakozik, csak nyerhet, hi-
szen ÉPPEN MOST is ezrek, tízezrek
regisztrálnak. Idén márciusban értük el
az 1 millió főt, most májusra már közel
5 millióan vagyunk!!! Közel két hónap
alatt!!! Ekkora növekedés egyik közös-
ségi oldalon sem volt még!!!

Én nem ingyenes tag vagyok, féléve
befizettem, amiért kaptam részvénye-
ket és az értékeik megduplázódtak
azóta!!! Ebből is az látszik, hogy komo-
lyan fejlődik az oldal!

Azoknak sem kell szomorkodniuk,
akik ingyenesen szeretnék használni az
oldalt, mivel ez az egész teljesen úgy

működik, mint bármelyik más közösségi
oldal, csak több szolgáltatást nyújt, és
pénzt is lehet vele keresni. Minden in-
gyenes felhasználó, aki aktívan hasz-
nálja az oldalt, hetente jutalékokban
részesül!

Csatlakozz MOST INGYENESEN itt:
http://www.sitetalk.com/majorzsolt
Fontos, hogy ezen a linken regisztrálj,

ha szeretnél, mert másképp a rendszer
nem ebbe a megbízható csapatba tesz.
A mi csapatunk napra pontosan tudja
az új fejlesztéseket, és szólnak, amint
van valami új változás!

Ha több információt szeretnél meg-
tudni, akkor írj egy emailt, sőt akit érde-
kel, kérem, hogy írjon az alábbi címre,
mivel nem lehet elmondani ilyen rövi-
den azt, hogy mit tud ez az oldal!

Címem: major_zslt@yahoo.com
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Arad, mozgósítsd magad!
3. forduló

Pénteken, 2011. május 13-án tovább folytatódott az Arad,

mozgósítsd magad! sportvetélkedő a 3. fordulóval, melyet
ezúttal szárazföldön, a Victoria Sportcsarnokban rendeztek
meg. A csikys diákok és tanárok, illetve szülők ismét piros
színben versenyeztek. Természetesen a lelkes szurkolók is
a csapat színében jelentek meg. Az iskolánk az Adam Müller
Guttenbrunn Iskolacsoport, az Elena Ghiba Birta Nemzetközi
Kollégium és a 18-as Általános Iskola ellen versenyzett. Ösz-
szesen 110 pontot sikerült elérnünk, ezzel meg is nyertük a
harmadik fordulót, és bekerültünk a döntőbe, ami június 1-
én kerül megrendezésre. Köszönjük minden diáknak, tanár-
nak és szülőnek a részvételt. Gratulálunk a versenyzőknek,
akik bebizonyították, hogy a Csiky bárhol, bármikor megállja
a helyét.

Blanka

A csapat és a szurkolók

Csapatunk

A közönség

Ballagás

„Ah vége, vége! Vagy ki tudja?

Diák marad az ember, amíg él,

Leckéjét a sírig tanulja:

Nehezebbet folyvást a réginél!”

Reviczky Gyula

„Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,

a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.”

Márai Sándor

„Találkozás és búcsúzás
az élet annyi csak,

Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.”

Leonard Da Ung

A Csiky-Csuky szerkesztősége néhány idézettel búcsúzik a végzős diákoktól. De reméljük, hogy a 8. osztályosokat szep-
temberben viszontlátjuk a líceumban. És külön köszönet azoknak a 12. osztályosoknak, akik részt vettek az iskolaújság
szerkesztésében.
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Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés: Major Zsolt 
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Tulipán, Far-
mec, a Csiky Gergely Iskolaközpont Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella, Boda Me-
lánia, Csipkár Noémi, Csipkár Renáte, Fassel Ingrid, Gáspár Ber-
nadett, Geyer Tímea, Gulyás Beatrix, Gyarmati Jennifer, Gyarmati
Olivér, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, Major
Zsolt, Mihály Bernadett, Mogyorósi Tünde, Molnár Andreea, Molnár
Katalin, Molnár Melinda, Pálfi Kinga, Papp Tímea, Péter Lídia,
Schmidt Tímea, Simó Gizella, Szűcs Dániel, Tóth Helda, Veres Ber-
nadett, Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Zsóri Blanka

Mákszemtől Mákvirágig
Májusi számunkban arról kérdeztük meg a XI. SAM osztályt,
hogyan töltötték a május 1-ét.

Gyurkovits Róbert:„Idén úgy döntöttem, hogy nem megyek
sehova, ezért elég unalmas volt otthon.”

Bernát Zoltán: „Május 1-ét Menyházán töltöttem a barátaim-
mal. Körülnéztünk a faluban, de legfőképp buliztunk.”

Bara Zoltán: „A rossz idő miatt nem mentem sehova május
1-én, a családommal otthon sütkéreztünk, azután pedig tévéz-
tem.”

Cercel Erik: „Mivel május 1-je vasárnapra esett, az egész del-
utánt átaludtam, mert szombaton vőfély voltam egy esküvőn.
Másnap már nem nagyon volt energiám, ezért inkább alvásra
fordítottam a vasárnapot, hogy rendesen kipihenjem magam.” 

Rovatszerkesztők: Kinga, Blanka

A hónap végzősei

Nemsokára elmennek, ezért a végzősök közül választottuk a hónap arcait. Arról kérdeztük őket, hogy milyen volt ez a négy
év, és hogy mit várnak a jövőtől.

Simon Bernadett
A négy év lici igazán hamar eltelt. Szerettem szervezni az osz-
tályommal a Mikulás-napot, a farsangot, maturandust és a gó-
lyabált. Nagyon hiányozni fog a suli, és ezúton szeretném
üzenni a még itt maradóknak, hogy élvezzenek ki minden hát-
ramaradt percet... (és tanuljatok matekból, mert négy évet be-
hozni egy év alatt, lehetetlen :)) )
Érettségi után (ha sikerül – szorítsatok a mateknál!)akkor Te-
mesvárra, a Politechnikára iratkozom, PR szakra. Remélem
minden simán fog menni, és nem lesz gond. És az örökös „Mi
leszel, ha nagy leszel?”-re még nem tudom a választ ... való-
színűleg ezen a téren fogok elhelyezkedni.

Gál Zoltán
Ez a négy év szép volt. Érdekes és tanulságos időszak az élet-
emben, amire mindig emlékezni fogok, mert nagyon sok barátot
és ismerőst szereztem. Nem tudom, hogy mi lesz velem két
hónap múlva, nemhogy évek múltán... A legnagyobb vágyam,
hogy azt csináljam, amit szeretek. A többi meg jön magától.

Rovatszerkesztők: Bella és Dóri


