
A nyár kapujában
2012. május – hogy telik az idő! Utolsó találkozásunkkor még csak 

rügyeztek a fák, nemsokára pedig azon kapjuk majd magunkat, hogy 
itt a cseresznyeszezon. (Remélem, ti is várjátok!) Rég nem jelentkezett 
a Csiky-Csuky, hiszen az Iskola másképp és a vakáció miatt kimaradt 
egy szám. Nem csoda, hogy most tele vagyunk új témákkal. Április 
legfontosabb eseményeit is ebben a számban olvashatjátok majd.

És ha már áprilisról is szó esett, akkor érdemes megemlíteni 
a Húsvétot, az egyik legfontosabb keresztény ünnepet. A vallási 
rituálék mellett nem szabad elfelejtenünk a tájegységenként változó 
néphagyományokat sem, amik teljessé és magyarossá teszik ezt a 
gyönyörű ünnepet! A lányok tudják a legjobban, hogy itt mire gondolok, 
hiszen ezek a szokások a sütés-főzéstől kezdve a népviseleten át mindent 
magukba foglalnak. Persze a fiúk számára is kedvez ez a pár nap, hiszen 
meglocsolhatják anyukájukat, nagymamájukat meg a rokonság hölgy 
tagjait, de persze szívük választottját is. Van, ahol vödörrel támadtak 
a legények, van, ahol szódavizes palackból locsoltak, de olyanok is 
akadtak, akik az elegánsabb, modernebb megoldásokat választották, és 
ezért parfümmel, kölnivízzel öntöztek.

A Húsvét elmúltával sem kellett azonban csüggedni, hiszen jött a két 
hetes vakáció, ami a várva-várt felüdülést és megújulást hozta. Azonban 
biztos vagyok benne, hogy mindenki vágyódott már a második héten 
vissza a suliba! :-D

De ünnepnap volt május első napja is, ami mellé egy egész hosszú 
hétvége is járt, így minden szorgalmas pedagógus és még szorgalmasabb 
diák (az utóbbit csak félig kell komolyan venni) hosszan élvezhette a 
munka kipihenését.

Ezek után biztosan állíthatom, hogy teljesen kipihenve, 
megnyugodva és boldogan néz szembe mindenki a még hátralévő 
néhány héttel, s mindenki azon lesz, hogy eredményeit szinten tartsa, 
netalántán emelje azokat. A 12.-es diákok is erre törekednek, hiszen őket 
jövőre (bármilyen szomorú is ez a tény), nem mi várjuk már vissza. Új 
fejezet közeleg életükben, amely az érettségi vizsgákkal kezdődik, és ki 
tudja mikor és hol ér majd véget! Nemsokára ballagnak, mindenkitől 
búcsút vesznek, és hivatalosan is belevágnak majd a legjavába! Kívánunk 
nekik minél több tudást és szerencsét, valamint minden jót és szépet, 
amit csak ember kérhet.

DustyDawn16.

A Csiky Gergely Főgimnázium
diáklapja

Csikysektől csikyseknek, CSIKY-CSUKY csakis nektek! 4. évfolyam, 7.szám



MÓRA FERENC: ÉNEK A BÚZAMEZŐKRŐL

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről című könyvét 
szeretném bemutatni. A történet a magyar 
paraszt életének tragikus fordulatait mutatja be 
az első világháború idején. Az emberi jellemek 
csodálatosan megrajzoltak. A tanyavilág egyszerű 
életét ismerhetjük meg a műből. A történetet 
tragikus, mégis csodálatos bájjal írta meg a szerző. 
Az egyszerű parasztembert a maga bölcsessége 
átsegíti az élet útvesztőin. „Igen, a föld bölcsője 
és koporsója Ferencnek és Etelnek, Rózának és 
Mátyásnak, Bojszinak és igazgató úrnak – a föld 
megmarad, és őróla dúdoltam ezt az éneket." Ez a 
pár sor mottója lehetne az egész könyvnek és örök 
érvényű igazság.

Könyvajánló Így művészkedtek ti!

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 Bella Zoltán 10. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők: Kathy és Zoli

Csiky-Csuky, 2012. április - május 2. oldal

Pálfi Kinga, 9.C

Drága Ildikó (XII. B):
Cigicsikkek összebújnak 

Cigicsikkek összebújnak,
a hamutartóban zsúfolódnak.
„Milyen jó volt hajdanában,

abban a kis skatulyában,
tisztán, szépen, rendezetten,

akár húszan, akár ketten.”
Még nem tudták, hogy az a vég,

ha a dohány elég,
rájuk többé nincs szükség.

Elhasználtan, koszosan, büdösen,
várnak a sorsukra dühösen.

Cigicsikkek összebújnak,
a hamutartóban zsúfolódnak.

Jön a pincérlány unottan,
s a sok csikk a zsákba pottyan!

Rájöttek, hogy ez a vég,és
az a legrosszabb érzés,

mikor eltaszítanak,
és a földre ledobnak.

A cigicsikkek morgolódnak,
csak összebújnak, összebújnak.

Anonym0us: Ő…

A nap felkel,
A szél szalad,

Az idő repül, s
A csönd marad.

De lelkem örökké álmodik,
Szívem mindvégig vágyakozik

Egy után, ő utána,
Ki bennem életet plántála,

S feltárta elém a világ titkait,
Hadd tudja az ember, mi a sors,

Mely neki megírattatik.

S láttam sorsom, kiismertem magam,
De nem magamban, hanem abban,
Ki szívemben élt, s engem éltetett,

Abban, ki titkaimban titkot képezett,
S örökre elbújt szívem legmélyében, 
S ott élt, s éltetet adott annak, kinek 
Szíve nem volt többé, csak reménye,

Hogy egyszer majd csöndben visszatér.

S az idő elment, elrepült,
Tág szárnyai elsuhantak, tovább mentek, 

S egyedül csak én maradtam,
S úgy tűnt, soha el nem visz, soha szárnyaira

Nem fog emelni, s elvinni, elvinni innen 
oda…

Ahol Ő már a kezdetek óta vár engemet.

Bakai Kitti (IX. C): A leukémiás katicabogár végrendelete

Alulírott Hegedűs Katalin, befolyástalanul halálom esetére az alábbiak szerint 
rendelkezem.
Egyszemélyes Babérlevél utcai lakásom, illetve bútorzatát Hegedűs Tihamér 
tücsök zeneművészre hagyom, aki engem örökbe fogadott még kis lárva 
koromban, és felnevelt három másik lárvácskával együtt.
Hegedűs Tinka testvéremre hagyom faragott ládikám, melyben sokszínű 
üvegszilánkok találhatók, valamit a Bolhapiacról vásárolt arannyal bevont 
gyűszűm, mely fejdíszként viselhető.
Hegedűs Tóbiás testvérem fogja örökölni a nemrég talált, vadonatúj gombostűm, 
szárított kamillaszirmokkal töltött dunnám és párnám, illetve az évek során 
összegyűjtött csodamagvaim, amelyeket, ha elveti a rovar, meseszép növénnyé 
lesznek.
Hegedűs Cecil kapja az én kicsi bolhámat, Dereket, hiszen mindig is szeretett 
volna háziállatot, valamint a lépes mézes harmat.... titkos receptjét.
Szabadulóművész barátom, Herman, aki immár ötödjére selyembáb, örökli 
egy életre szóló bíborbérletem, mellyel megnézheti a Rovarfalván fellépő 
legnagyobb hírességeket.
A végrendeletem végrehajtásával Szorgos Pongrác hangya ügyvéd urat bízom 
meg.
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Tanár úr/tanárnő kérem!
Az áprilisi-májusi számunkban tanárainkat az érettségiről faggattuk.

1. Önnek hogy sikerült az érettségi? 
Melyik tantárgy volt a legkönnyebb?

A Sabin Drăgoiban vizsgáztam, 
a sport és a művészeti líceummal 
együtt. Szerencsére jól sikerült, 
elsőre átmentem mindenből. A 
legkönnyebb talán a történelem 
volt, mert szerettem a törit. 
(Mészáros Mónika)

Csiky-Csuky, 2012. április - május

2. Hogy érezte magát, amikor 
meglátta az érettségi eredményeit?

Nagyon elégedett voltam, mivel 
maximális jegyet kaptam, emellett 
az egyik vizsgáztató tanár meg 
is dicsért. A fizika jegyemnél 
meglepetés ért, mivel a vártnál 
gyengébb lett. 
(Mikes Sarolta)

3. Melyik tantárgy sikerült a 
legjobban az érettségin, és melyik a 
legkevésbé?

A magyar és a pedagógia egyformán 
jó volt, a román az, ami gyengébb 
volt. A vizsgáztató tanárok nagyon 
szigorúak voltak. 

(Khell Jolán)

4. Izgult-e az érettségi során?

Igen, nagyon izgultam. Féltem, 
hogy elbukom az egészet, de végül 
sikerült mindegyik.
(Horváth Csaba)

5. Milyennek találta az eddigi tételeket?

Az angol tételek az elmúlt két évben 
könnyebbek voltak, mint azt a tanterv 
által előirt szint (B2) megkövetel, 
még akkor is, ha a vizsga izgalmában 
a végzettek nem találták könnyűnek 
őket. Hasznosnak tartom, hogy 
mind az öt nyelvi készségből próbát 
kell tenniük a vizsgázóknak, mert a 
valóságos nyelvtudást csak így lehet 
igazán felmérni. Az is jó dolog, hogy 
ezzel a közepesen nehéz vizsgatípussal 
serkentik – legalábbis ezt reméljük 
mi, a nyelvtanárok – a fiatalokat arra, 
hogy idegen nyelveket tanuljanak. 
A nyelvtudás az egyik legfontosabb 
és leghasznosabb útravaló, amit a 
középiskola diákjainak nyújthat. 
(Ruja Ildikó)

Köszönjük a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Melánia, Danny



Fagyizzunk együtt!!! :X
Itt a nyár, a fagylaltszezon! Készítsük el házilag a legfinomabb 
fagylaltokat! Ha meg szeretnétek lepni valamely családtagotokat, 
barátotokat, ezt legkönnyebben egy házilag készített fagyival 
tehetitek. Ki ne szeretné a fagyit, főleg ebben a nagy hőségben! 
Készítsetek minél több gyümölcsfagyit, s élvezzétek az ízeket!!!:) 
Íme egy recept!

Eperfagylalt
Hozzávalók:

2 dl víz,
14 dkg cukor,
15 dkg eper,
1 citrom leve,
1 dl tejszín.

A vízbe beleöntjük a cukrot, s addig főzzük, amíg a víz 
gyöngyözni nem kezd. A megtisztított epret villával széttörjük, 
belekeverjük a szirupba. Hozzáadjuk a citromlevet, s 
fagylaltgépben kevertetjük. Tejszínből habot verünk, s amikor 
az epres massza már elég hideg, hozzákeverjük, és lefagyasztjuk.

Fagyi-fogyi
Ha a legforróbb nyári hónapokban egy-egy étkezés helyett 
fagylaltot nyalogatsz (max. 2-3 gombóc), a gyomrod pihenni 
fog, nem tágul ki annyira, és ezért utána könnyebben viseli, ha 
kevesebb táplálékot viszel be. Egy hetes kúrával 1-3 kg fogyás 
érhető el, és az élvezeteknek is adtál!

Rovatszerkesztők: Kitty, Jenny
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Csak Csajok!:D:D
Csiky-Csuky, 2012. április - május

Gyerekszáj
A májusi Gyerekszáj rovatunkban 3 különböző 
kérdésre kerestük a választ Khell Levente 
tanító bácsi I. A osztályos diákjaitól.

Szerintetek mi a május 1. jelentősége?
Jobb lesz az idő. (Gavrill Erika)
Mennybemenetel. (Komori Veronika, Veres 
Gábor)

Miért lila a Milka-tehén?
Mert a kakaó barna és a csoki papírja lila. 
(Tapasztó Rebeca)
Mert a csokoládé finom. (Gavrill Erika)

Mit szerettek a tavaszban?
Hát, meleg van, és lehet kimenni játszani. 
(Hódi Evelin)
Zöldül a rét, és játszhatunk a szabadban. 
(Gavrill Erika)
Kinyílnak a virágok, s minden újra éled. 
(Veres Gábor)

Rovatszerkesztők: Dezii es DeeDee

Aranyköpések
•	 Gavroche-t odatették Klozettal dolgozni.
•	 Megmeséli, hogy hogyan történt.
•	 A sivatlag egy kietlen táj.
•	 Menjünk a fifo-laborba!
•	 A gyerekek a sok víztől elpuhulnak.
•	 Janus Pannonius írt epigrammát és 

pentagrammát.
•	 A regény egyik helyszíne Esztergomb.
•	 Tót Lajosék hazamentek, és az őrnagyot 

dobozolva találták.
•	 Az őrnagy visszatért, mert a kurtizánok 

felrobbantottak egy hidat.
•	 A lírai én a titktakhoz hasonlítja magát.
•	 A vers Balassi nóta-versei közé tartozik.
•	 Minden második szakasz az első sor felétől 

kezdődik.
•	 A Dekameronban 10 ember egy bunkerben 

rejtőzött el a pestis elől.
•	 A reneszánsz korban azt gondolták, 

hogy a görögök a legkifejlettebb és 
legmultifunkcionálisabb emberek.

Rovatszerkesztő: Berny
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Csillagok, Csillagok!
KOS (március 21. – április 20.)

A május számodra hatalmas fordulatokat hoz, az iskolában 

egyre nagyobb jegyeket kapsz majd, és szerelmi ügyeid is 

elrendeződnek, mivel párod a tenyerén hordoz. Azonban 

vigyáznod kell az érettségivel, mert az idei még nehezebb 

lesz, mint a tavaly volt. Fel a fejjel, és állj neki a tanulásnak! 

Szerencsenapok: 6., 10., 24.

BIKA (április 21. – május 20.)
A bulizás, az ivás igen jó móka, de tanulni kéne, a nyári pótvizsga 

a fejed felet lebeg. Felelni is fogsz matekból és magyarból. Készülj 

fel, és nem kell ara gondolnod, hogy meg fogsz bukni. Formában 

vagy, egyszerűen kicsattansz az egészségtől. Ne aggódj, szerelmed 

támogatni fog, és talán még segít is a tanulásban. 

Szerencsenapok: 1., 15., 31.

IKREK (május 21. – június 21.)
Ebben a hónapban Vénusz szerelemmel borítja be a hónapod. 

Ha nem talált még rád a szerelem, akkor most biztos találkozol 

szíved hercegével. Persze ha párkapcsolatban vagy, akkor 

szerelmed ajándékokkal fog elhalmozni. Igen ügyesen megoldod 

a tanulást is, de ne bízd el magad túlságosan, mert becsúszhat 

néhány rossz jegy is. Barátaidról ne feledkezz meg, velük is kell 

foglalkoznod, főképpen legjobb barátnőddel/barátoddal. 

Szerencsenapok: 8., 17., 25.

RÁK (június 22. – július 22.)
Ne csalj, mivel tanáraid résen vannak, és nagy eséllyel pórul 

fogsz járni, ha a félévi dolgozatoknál plusz segítséget használsz. 

A szerelemben is vigyáznod kell, mivel hirtelen több jelentkező 

is akad a nagy Ő szerepére, s ez elvakíthat, és így eltávolodhatsz a 

jelöltektől. Ingerlékeny leszel egész héten, próbáld ne szeretteiden 

levezetni a felgyűlt feszültséget! 

Szerencse napok: 4., 17., 26.

OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.)
Nehéz napok előtt állsz, sokat fogsz tanulni az elkövetkező 

napokban, de ennek meg is lesz a gyümölcse, mert az iskolában 

sok jó jegyet fogsz kapni. A családban és a szerelemben kisebb-

nagyobb viták várhatóak. Vedd kezedbe az irányítást, és simítsd 

el a konfliktusokat! Az izgulás a legnagyobb problémád, mindent 

túlidegeskedsz. Lazíts és élvezd az életet! 

Szerencsenapok: 13., 16., 22.

SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.)
Nyugodj meg, hagyd abba a mérlegelést, és állj neki tanulni! 

Valószínűleg nem fogsz örülni a hírnek, de egy nagy szakítás előtt 

állsz. Légy óvatos, és figyelj oda párodra, mert ha elhanyagolod 

kedvesed, megcsalás áldozata leszel. Az érettségi csak rajtad 

múlik: ha tanulsz, tudni fogod, ha nem tanulsz, meg fogsz bukni. 

Szerencsenapok: 2., 7., 20.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.)
Május számodra a szerencse és a szerelem hónapja, szinte 

mindenben szerencséd lesz kezdve az iskolától a családig. 

A szerelemben akaratlanul is össze fogsz futni jövendőbeli 

pároddal, ha pedig már rád talált a szerelem, akkor nyugodtan 

dőlj hátra, és élvezd szerelmed figyelmességeit! A tanulást ne 

hanyagold el, mert a jó jegyekért meg kell dolgozni. 

Szerencsenapok: 1., 19., 29.

SKORPIÓ (október 24. – november 22.) 
Makacs vagy, és nem hallgatsz másokra! Hallgasd meg barátaid 

tanácsát, főleg ha óva intenek, hogy ne cigizz, mert ebben 

a hónapban esély van arra, hogy elkapjon valamelyik tanár. 

Szerelem terén sikert sikerre halmozol, de pénzed ne szórd 

mindenféle kis ajándékra. A félévikhez nincs szükséged nagy 

erőfeszítésekre, mivel a csillagok is azt akarják, hogy jó jegyeket 

kapj. Szerencsenapok: 9., 21., 30.

NYILAS (november 23. – december 21.) 
Rendkívüli hónap ez számodra. Mindenkivel megegyezel, és 

harmóniában élsz osztálytársaid közt, ami tőled elég szokatlan. 

Ideje volna, hogy nekiülj tanulni, hogy kijavítsd rossz jegyeid. 

Ne álmodozz a vakációról, mert az még messze van. Bosszúságot 

okoz a folytonos allergiáid. Ne szedd marékkal az orvosságokat, 

inkább kerüld a természetet! A szerelem igazán téged vesz 

körül, és mindent rózsaszínben látsz, de vigyázz, orra ne ess! 

Szerencsenapok: 5., 14., 27.

BAK (december 22. – január 20.)
Ne lustálkodj, jön az érettségi! Fektess hangsúlyt azokra a 

tantárgyakra, amik nemigazán mennek! Könnyen tanulsz, 

csak egy kis elszántság kéne. Szerelem terén nyugodt lehetsz, 

nem kell ennyire féltékenynek lenni, és minden körülötted 

lévőt vetélytársnak nézni! Úgy néz ki, hogy májusban sok pénz 

kerül a zsebedbe, elfeledett kölcsönt kapsz vissza, vagy szüleid 

jutalmaznak igyekezetedért. 

Szerencsenapok: 4., 19., 26.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 19.)
Május hónap nem sok jót ajánl neked, hanyag és feledékeny leszel, 

emellett agresszívabb is. Próbáld meg túlélni ezt az időszakot, 

mert ha ennek vége, egy hatalmas kirándulásban lesz részed, 

mely során kipihenheted az összes fáradalmad. Ez a hónap nem a 

legalkalmasabb a párkeresésre, de fel a fejjel, eljön majd a te időd 

is. Szerencsenapok: 9., 16., 29.

HALAK (február 20. – március 20.)
A májusi hónap alkalmat ad az újra kezdésre, hogy ha puskáztál, 

kijavítsd hibádat. Ha eddig nem sikerült, vagy kedved nem volt az 

érettségire készülni, akkor itt az ideje: a csillagok állása szerencsét 

hoz a tanulmányaidban. Az egészségedre pedig vigyázz, mert a 

most nyíló allergén növények allergiát okozhatnak. Ámor nyila 

elkerül téged, és a szőke herceg fehér lovon sem fog felbukkanni. 

Szerencsenapok: 7., 20., 28.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)  Rovatszerkesztők: Dóra és Réka

Csiky-Csuky, 2012. április - május
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SPORT IRAM

Forma 1 - Ki a legerősebb?
Ki a legerősebb? Jó kérdés, hiszen 

eddig mind az öt futamot különböző 
pilóta, illetve különböző csapat nyerte 
meg. Az Ausztrál Nagydíjat Jenson Button 
a Mclaren Mercedesszel, a Maláj Nagydíjat 
Fernando Alonso a Ferrarival, a Kínai 
Nagydíjat Nico Rosberg a Mercedesszel, 
a Bahreini Nagydíjat Sebastian Vettel a 
Red Bull-lal és a Spanyol Nagydíjat Pastor 
Maldonado a Williamsszel nyerte meg. 
Izgalmas szezonnak nézünk elébe. Vajon 
a hatodik nagydíjat, a Monakói Nagydíjat 
egy hatodik pilóta és egy hatodik csapat 
nyeri?

2012. május 1-3. között zajlottak a 
mugellói tesztek. Május 1-én a pilóták 
nagy része a mugellói pályán száguldozott, 
de Jenson Button Budapesten bőgette 
tavalyi autóját, a Parlament előtt. A 
többiek és az újoncok az új fejlesztéseket 
próbálták ki. Elsején Fernando Alonso a 
Ferrarival bizonyult a leggyorsabbnak, 
másodikán és harmadikán Romain 
Grosjean a Lotusszal volt a leggyorsabb.

Az elmúlt hetekben újabb pletyka 
keringett, az, hogy a Ferrari a 2013-as 

szezonra szerződetné Mark Webbert 
Felipe Massa helyére. Webbernek csak 
erre az évre van szerződése, de Horner, 
a Red Bull csapatfőnöke elmondta, 
hogy a megfelelő pillanatban leülnek 
megbeszélni a dolgokat. Horner 
nyugodtan nyilatkozott, szerinte Mark 
jól érzi magát a csapatnál, és nagyon jól 
versenyez. Szerinte a lehető legjobb páros 
a Sebastian-Mark páros, mert mindig 
egyre magasabbra teszik a lécet, és ez 
mindkettőjüknek jót tesz.

Helmut Marko, a Red Bull 
sportigazgatója szerint szándékosan 
a csapat gyengítése végett hoztak új 
szabályokat. Véleménye szerint azért 
tiltották be a diffúzort, mert a Red Bull 
nagyon hatékonyan használta, és Vettel 
ereje ebben rejlett. De ez nem mentség 
az idei eredményeikre, habár Vettel nyert 
már futamot, és Webber eddig mindig a 
negyedik helyen zárt. Szerintem ennek a 
feltételezésnek lehet alapja.

Az újoncnak számító Lotus egyre 
jobban megállja a helyét. A megrendezésre 
kerülő Monakói Nagydíjon akár hatodik 

helyezettek is lehetnek valamelyik 
pilótájukkal. Räikkönen visszatérése 
jobban sikerült, mint Schumacheré, 
hiszen negyedik futamán már a dobogó 
második fokára, az ötödik futamán pedig 
a dobogó harmadik fokára állhatott. 
Egyesek szerint ők lehetnek a meglepetés 
csapat, amely beleszólhat a világbajnokság 
alakulásába. Én őszintén remélem, hogy 
egy Lotusos nyeri a Monakói Nagydíjat, 
hiszen ez nagyon jó lenne a világbajnokság 
és az izgalom szempontjából is.

A Spanyol Nagydíj eredményét 
ünneplő Williams csapat napja tragédiába 
torkollott, amikor is a futam befejezése 
után másfél órával egy robbanás 
történt. Vagy a KERS robbant fel, vagy 
a benzintartály kapott lángra a garázs 
hátuljában. Az óriási anyagi kár mellett, 
ami kb. 50.000.000 euró, szerencsére a 
szerelők csak könnyen sérültek.

U. I. Fő a barátság, amit a versenyzés 
sem nyomhat el!

Rovatszerkesztő: Be@

Csiky-Csuky, 2012. április - május
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Foci
Szezon vége, döntők ideje
Nagyon gyors iramban tartva a szezon vége felé, e hónap folyamán 
megtudtuk, hogy Európa főbb bajnokságaiban mely csapatok nyerték 
meg az aranyérmeket, trófeákat. Emellett eljött a különböző döntők ideje.
Kezdjük a bajnokságok végkifejletével. Spanyolországban 3 év Barcelona-
domináció után Mourinho és a Real Madrid diadalmaskodott. Angliában 
az utolsó fordulóig nyúlt el a döntés, de valószínűleg a Manchester City 
fogja nyerni az idei Premier League-et. Németországban a Borussia 
Dortmund lett a bajnok, Franciaországban úgyszintén az utolsó forduló 
dönt majd a Montpellier és a PSG között. Nagyjából ennyi az európai 
nagy bajnokságokról. Ami a hazai bajnokságot illeti, említésre sem méltó, 
mivel nálunk a verekedések vannak divatban, ha láttátok a kolozsvári 
rangadót, vagyis az ¼  rangadót :). 
A döntők jelentik a futball tetőfokát, és ez idén is ugyanígy van. Ami a 
legfontosabb, hogy a döntők egyike nálunk került megrendezésre. Itt az 
Európa Liga döntőre gondolok, amire az idén Bukarestben került sor, az 
Atletico Madrid és Athletic Bilbao között. Országunkban először került 
sor ekkora fontosságú sportrendezvényre. A döntőt az Atletico Madrid 
nyerte egy sima 3-0-ás győzelemmel. Elmondható, hogy Románia átment 
a vizsgán, ami a szervezést illeti.
Ne felejtsük a legfontosabb európai klubtornának a döntőjét, a Bajnokok 
Ligája döntőt, amire május 19-én Münchenben kerül sor. A döntőben 
a Chelsea a hazai Bayernnel találkozik. Érdekes meccsnek ígérkezik, 
a németek esélyesebb indulásával. E hónap folyamán sor kerül még a 
belföldi kupadöntőkre is.
Cikkem befejezésében felhívom az olvasóim figyelmét, hogy az idén 
nyáron Európa Bajnokság zajlik Ukrajnában és Lengyelországban. Talán 
a focisták már erre összpontosítanak, csakúgy a szurkolók is. Nagyon 
érdekes torna lesz, sok izgalommal és rengeteg góllal. Remélem, erről 
a tornáról még lesz időm beszámolni a következő cikkben (ha lesz). 
Izgalommal várjuk ezt a tornát, és győzzön a jobbik! 

Rovatszerkesztő: Boti

Híres sportolók
Fernando Torres
Mostani számunkban Fernando José 
Torres Sanz-t ismerhetitek meg. Torres 
1984. márc. 20. született Spanyolország 
fővárosában, Madridban. Szülei Flori és 
José harmadik gyermekeként látta meg a 
napvilágot Izrael és Mari Paz után.
Öt évesen csatlakozott az első csapatához, 
a Parque 84-hez, édesanyja naponta vitte 
fiát edzésekre vonattal. Első szerződését 
1999-ben kötötte az Atléticó Madriddal, 
ahol 2007-ig játszott. 2007. július 4-én 
a Liverpoolhoz szerződött hat évre, 
annak ellenére, hogy Enrique Cerezo, az 
Atlético edzője kijelentette, hogy nincs 
a Liverpooltól vagy bármilyen másik 
klubtól érkező ajánlat Torres számára. 
6 év ide vagy oda, Torres hamarabb 
elhagyta Liverpoolt, és átigazolt a 
kékekhez, a Chelsea-hez. Új klubja 50 
millió fontot fizetett a Liverpoolnak, 
ezzel angol átigazolási rekordot döntve.
Most nézzükl sikereit! Szerintem a 
legfontosabb sikere, amit elért, az a 
Labdarúgó-Európa-bajnokság és a 
Labdarúgó-világbajnokság megnyerése 
volt a spanyol válogatottban. Emellett 
persze aratott még sikereket, de ezeket 
hosszú lenne leírni :)
Pár érdekességet is megtudhattok róla: 
Fernando kapusként kezdte karrierjét, 
ám amikor kitört egy foga egy rosszul 
elkapott labdától, csatár posztra 
váltott; imádja a Gyűrűk urát, szereti 
a videojátékokat, barátnőjét Olallanak 
hívják, két gyermekük született, Nora és 
Leo.

Rovatszerkesztő: Dyna
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Humorzsák

AgykrobAtA
50 lejes Bel- Ami vásárlási utalványt 
nyerhetsz, ha beküldöd a következő 
rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert 
lehet, hogy te leszel mostani számunk 
győztese! Várjuk megfejtésed!

Határidő: 2012. június 4.
A sorsolás időpontja: 2012. június 4. 
nagyszünet

BETŰLELTÁR
Egy szó minden betűjét 
„felleltároztuk”. Rakd őket a helyes 
sorrendbe, hogy újra értelmes 
szót alkossunk! Minden betű 
felhasználandó!

e é é ö ő d n n r s v v y z
Előző rejtvényünk megfejtése:
A márciusi rejtvényünk szerencsés 
győztese Gál Evelyn, XII. D osztályos 
tanuló! Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Két házasember beszélget:
– Hallom az anyósodat megműtötték. Hogy sikerült a műtét?
– Az epekövet kivették, de az epéje sajnos a régi.

– Madárijesztő kéne a kertjébe szomszéd, különben a madarak mind elhordják 
majd a termését.
– Nem kell ide madárijesztő! Az anyósom egész nap a kertben matat.

– Kik voltak a legboldogabbak a Földön?
– Ádám és Éva.
– Miért?
– Mert nekik nem volt anyósuk!

– Hova viszed azt a két szép libát?
– Az anyósomnak.
– Miért?
– Mert tegnap azt mondta, hogy a fél életét odaadná egy libáért!

Hogy osztályozzák a férfiak a ruháikat?
– Nagyon koszos; koszos; és koszos, de még hordható.

Egy afrikai bennszülött bemegy a presszóba, és a pincérhez fordul:
– Blablabla bla blabla Coca Cola blabla.
– Elnézést uram, nem értettem. Egy jéghideg micsodát kér?

Egy karambolos, parkoló autó ablaktörlője mögött lévő cetli tartalma:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Legalább húsz ember nézi, ahogy autója behorpadt motorháztetején ezen üzenetet 
írom. Mindenki az hiszi, hogy a nevemet, címemet, telefonszámomat és biztosítóm 
adatait írom ide. Tévednek....

Rovatszerkesztő: Andi

Csiky-Csuky, 2012. április - május

Koktél
Bye-Bye Csiky!

Idén is eljön az a szomorú pillanat, mikor útnak indulnak végzőseink. Nem csak 
nekünk és tanárainknak lesz nehéz a búcsúzás, hanem a tizenkettedikesek is fájó 
szίvvel hagyják itt a sulit, ami egyben „a második otthonuk“ volt, tanáraikat, akik 
nevelgették őket és nem utolsó sorban barátaikat.
Élményekben gazdag éveket hagynak hátra, amelyekre így emlékeznek: A 12. 
D osztály szerint az ismerkedés nehezen indult, ugyanis 26 különböző jellemű, 
személyiségű ember került az osztályba. Viszont idővel barátságok jöttek létre, és 
4 év alatt számos élmény és emlék gyűlt össze, amit egyben osztályfőnöküknek is 
köszönhetnek.
A 12. A osztály viszont másképp gondolkodik, legalábbis 1-2 személy, ugyanis 
megkérdeztük őket, hogy mi fűzi őket iskolánkhoz, és egy meglepő választ kaptunk: 
„Az állam 10 évig és 2 évig a szülő”. Tehát a vélemények megoszlóak, hiszen tudjuk, 
nem mindenki szereti az iskola padjait koptatni, de meggyőződésünk, hogy ettől 
függetlenül maradt mindenkinek pár szép emléke.
A továbbtanulásról is érdeklődtünk, és leginkább az A osztálytól kaptunk választ. 
A legnépszerűbb városok a végzősök körében: Temesvár, Kolozsvár, Szeged és 
Marosvásárhely. A szakok pedig a következők: orvosi, mérnöki, designer stb.
Így tehát sok jó és rossz emléket hagynak hátra idén is a végzős diákok, de idővel 
biztos, hogy mindegyikre szeretettel emlékeznek majd vissza.
Kívánunk nekik sok sikert a NAGYBETŰS ÉLETHEZ!!! 

Szerkesztők: Eper, Cseresznye, Banán, Mangó
(az élet gyümölcsös oldala)
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TECHNIKA
A Leonar3Do

A Leonar3Do egy magyar fejlesztőcsapat háromdimenziós rajzoló szoftvere, 
amely a térbeli helyzetbemérést és -követést a sztereó képek háromdimenziós 
rekonstrukciójának elvén végzi. Óriási előnye az, hogy a sokak számára 
elérhető személyi számítógép konfigurációt teljes értékű, komplett 3D 
munkakörnyezetté képes kiegészíteni. A számítógép képernyőjén levő 3 
infravörös szenzor érzékeli a felhasználó által viselt 3D-szemüveg és a térbeli 
egér – ami egy 6° szabadságfokú marker, az egérből lett „madár” – helyzetét, 
így a képet alkotó előtti térben háromdimenziós kép jelenik meg, amellyel 
azonnal műveleteket lehet elvégezni, azaz a virtuális térben mozgatni, 
rajzolni, formázni, színezni, forgatni és a térbeli alakzatokat megragadni és 
körbeforgatni. Alapvetően két szoftverelemből áll, az egyikkel háromdimenziós 
formákat lehet létrehozni, a másikkal egy érintőképernyőt lehet vezérelni. A 
rendszer négy alapelemből áll. A működéséhez szükség van egy a program 
használatához kifejlesztett speciális elektronikus ceruzára, egy 3 dimenziós 
szemüvegre, amely folyamatosan a szemekhez igazított torzulásmentes képi 
illúziót valósítja meg, két kamerára, amelyek a számítógép képernyőjének a 
tetején helyezkednek el és egy vezérlőegységre, ami koordinálja a rendszert. 
A rendszer három eleme a vezérlőegységbe csatlakoztatva egy számítógéppel 
együtt alkotja a megvalósítás eszközét, és így egy egyszerű személyi 
számítógépet képes 3D-tervezésre alkalmas készülékké alakítani. Ahhoz, hogy 
a hagyományos, kétdimenziós számítógép háromdimenziós rendszerként 
működjön, egy 3D kurzor és a hagyományos egeret felváltó 3D markerrel, 
térbeli egerével, azaz „madárral” lehet kiemelni a képet a monitor síkjából, és 
tetszés szerint mozgatni a térben. A rajzoló rendszer a képernyő és a felhasználó 
közötti teret egy három dimenziós térben látható és kezelhető virtuális világgá 
tudja átalakítani.

Rovatszerkesztő: Tibi

Csiky-Csuky, 2012. április - május

Gagyi
Mit tud az okostelefon?
Újabb Gagyi történetünk nem is 
olyan régen esett meg a 9. A-ban. 
Történetesen történelem óra volt, 
és mivel az aznapi leckét leírtuk 
hamarabb, maradt néhány perc 
csengetésig. És persze beszélgetéssel 
lehet a leggyorsabban eltölteni 
azt a kis időt. Így kerültek szóba a 
modern technológiával felszerelt 
szerkentyűk, az okostelefonok. A 
történelem-tanárnő kíváncsian 
érdeklődött is, hogy tulajdonképpen 
mi olyan nagy dolog ez az új őrület, 
az okostelefon, mégis mit tud? 
Ekkor egy szórakozott 9. A-s srác 
rávágja hirtelen, hogy: Elmondja 
a görög ábécét visszafele latinul! 
Ez mintegy végszó hallatszott, 
mivel a következő másodpercben 
kicsengettek. Szerintem mondanom 
sem kell, hogy mindenki a hasát 
fogta a nevetéstől. S így derült ki, 
hogy tulajdonképpen mit is tud az a 
híres okostelefon.
Rovatszerkesztők: DeeDee & Dezii
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Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2012. április - május

Intrijó
Az intriben megrendezésre került a 
Kolesz… lesz… lesz… hét, amikor az 
intri lakói kipróbálhatták ügyességüket. 
Úgy gondolom, mindenki jól szórakozott, 
akár résztvevőként, akár nézőként.
Mindenki jól teljesített! A nyertesek egy 
oklevéllel és egy Kolesz… lesz… lesz… 
pólóval gazdagodtak. Siklódi Éva, XI. 
B osztályos tanuló volt az a szerencsés 
személy, aki két tevékenységben is nyert, 
így megkérdeztem tőle, milyen érzés volt 
ez.
„Én hímzésben és tojáshímzésben 
vettem részt. Gellen Klaudia és jómagam 
voltunk a győztesek a hímzésben, díjként 
pedig kaptunk egy-egy varrókészletet. A 
tojáshímzésben is sokan részt vettünk. A 
zsűri Ilona János tanár úr volt, aki az én 
tojáshímzésemet találta a legszebbnek.
Nagyon örülök annak, hogy volt egy 
ilyen hetünk, mivel ezáltal megtudhattuk, 
kinek milyen tehetsége van, ugyanakkor 
jól is éreztük magunkat a közös 
tevékenységekben.”
Mindenkinek gratulálunk!

Rovatszerkesztő: LiDó

Egyetemre fel!
Idén is, mint az elmúlt években, ellátogattak iskolánkba a különböző egyetemek 
képviselői, hogy bemutassák karaikat a végzős diákoknak, és egy kis ízelítőt adjanak 
az egyetemi életből.
Az Egyetemi Kalauz keretén belül Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Váradról és 
Temesvárról érkeztek egyetemi hallgatók szórólapokkal, könyvekkel, illetve tele 
információval. Aki már tisztában volt azzal, hol szeretne továbbtanulni, az még többet 
megtudhatott, aki nem, az most rájöhetett arra, hogy milyen irányban is szeretné 
folytatni életét. A „kiállításon” megvásárolható volt az Egyetemi Kalauz, amiben 
Románia összes egyeteméről található információ, így a diákok otthon szüleikkel is 
részletesen böngészhették azt.
Reméljük, végzőseinknek segítségükre volt ez a bemutató, és jövőre is szeretettel 
várjuk a kedves vendégeket! :)

Shila

Elsősegély-ismereti verseny
Az Országos Elsősegély-ismereti Versenyt (OEV) idén második alkalommal szervezték 
meg Magyarországon, azonban először vett részt iskolánkból egy háromfős csapat a 
11. A osztályból, név szerint Geyer Ehrenberg Annamária-Tímea, Siska-Szabó Lilla 
és Miklós Zoltán.
A verseny 3 fordulóból állt, és a feladatok megoldása interneten keresztül történt. 
A feladatok összetétele elég „színes” volt, mivel nem csak elsősegéllyel kapcsolatos 
kérdések szerepeltek a tesztben, hanem anatómiával, biológiával és élettannal 
kapcsolatos kérdések is.
A verseny kapcsán a csapat tagjai, Páll Mária felkészítő tanárral együtt, ellátogattak 
a helyi tűzoltóságra, hogy közelebbről is megismerkedjenek egy mentőautóval, 
jelen esetben egy SMURD-os mentővel, és belülről is tanulmányozhassák annak 
felszerelését.
Bár a csapatnak nem sikerült eljutni Budapestre a döntőbe, mégis nagyon szép 
helyezést értek el: 197 résztvevő csapat közül a 74-dik helyezést, külföldi iskolák közül 
pedig a 3-dik helyezést érték el. „Nagyon hasznos dolog volt részt venni a versenyen, 
és reméljük, jövőre is lesz rá alkalmunk. Mindenkinek ajánlanánk, mivel sok érdekes 
dologgal megismerkedhetnek a diákok, amik később hasznukra válnak. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Páll Mária tanárnőnek, hogy felkészített bennünket.” – 
mondták a csapattagok.
Gratulálunk a csapatnak, és reméljük, jövőre több buzgó diák is úgy dönt, hogy részt 
vesz ezen a megmérettetésen! :)

Shila

Pillepalack prés alatt
Mint tudjátok, a környezet nagyon fontos az emberiség számára. De tennünk 
kell azért, hogy egy szebb, szemétmentes világban éljünk. Mit tud tenni ezért az 
iskolánk? Elindult egy palackpréselő pályázat, amely megtanítja a diákokat, hogyan 
kell szelektíven gyűjteni szemetet és a fölösleges pillepalackokat összepréselni. 
Iskolánk kapott egy olyan gépet, amely hő segítségével palackokat „nyomorít". Az 
így összepréselt palackok 5-ször kisebbek, mint egy normális méretű palack, tehát 
5 pillepalack-szállító teherautó helyett 1 fogja elszállítani ugyanazt a mennyiségű 
palackot, evvel időt, üzemanyagot, ugyanakkor pénzt is spórolunk. Az iskola 
főbejáratánál és Duffy néni bódéja mellett található egy-egy szemetes, ahova fölösleges 
palackjaitokat bedobhatjátok. Reméljük, használni is fogjátok ezeket.

Demeter Márk-Christopher és Péter Norbert, 9.A

Kívánságkosár
•	 Boldog születésnapot Mónikának! 

Kitty:*
•	 Sok szerencsét kíván Mónika tanárnő 

az érettségizőknek!
•	 Boldog születésnapot Varga Márk! 

Melánia:*
•	 Boldog születésnapot kíván Móni 

Ásztridnak a VIII. osztályból.
•	 Boldog születésnapot Schmidt 

Timinek!
•	 Boldog szülinapot Örsnek és 

Evelinnek! A 12. D
•	 Gratulálunk Bettinek és Briginek a 

jogosítványhoz! Vezessetek óvatosan! 
12. D

Rovatszerkesztők: Hellda, Melánia



11. oldal

Kurutty
Amióta az Arad megyei iskolák bekapcsolódtak 
a Kurutty nevű általános műveltségi versenybe, 
azóta megyénket a döntőben Pintér Mária 
csapata képviseli. Évek óta ők bizonyulnak 
a legjobbaknak. Az idei döntő Aradon kerül 
megrendezésre. Mivel iskolánk kisdiákjairól van 
szó, ezért úgy gondoltuk, kicsit kifaggatjuk őket, 
lássuk, miben rejlik titkuk. Íme a Tigris csapat pár 
tagjának véleménye:

Először kuruttyolsz a többiekkel?
Nem, most másodjára veszek részt az országoson. 
A testvérem is többször részt vett, de nekem is 
nagyon tetszett, és magamtól jelentkeztem. Az 
idén tanult állatok közül a vízisikló, a mocsári 
teknős, a jégmadár és a csuka volt a kedvencem. 
Mindent megtudtunk róluk.

Back István - Levente, II. osztály

Mit élveztél a legjobban? Volt kedvenc részed?
Igen, a legjobban az angol szerep tetszett meg a 
sok feladat (matek, állatvilág), és az is jó volt, hogy 
segíthettem a többieknek.

Spir Attila - Ádám, I. osztály 

Mi volt a te részed a versenyen?
Segítettem a matek példák megoldásában és 
rajzolni is.

Spir Attila - Ádám I. osztály

Szerinted mi a legfontosabb azon dolgok közül, 
amiket itt, a Kuruttyon tanultál?
Nekem úgy tűnt, hogy a csapatmunka volt a 
legfontosabb, mivel mindent közösen csináltunk, 
és az eredményt is együtt értük el. Szerettem 
csapatban dolgozni, és nagyon bánom, hogy 
jövőre már nem mehetek.

Spir Rebeka – Petra, IV. osztály 

Miért szeretnéd, ha megnyernétek a versenyt?
Azért örülnék neki, mert a nyeremény egy nagyon 
jó tábor lesz.

Back István- Levente, II. osztály 

Gratulálunk a Tigriseknek az elért eredményekhez!
DustyDawn16.

Let’s Do It, Romania!
Az aradi csikysek ismét példát mutattak, ugyanis a Let’s Do It, Romania! szlogen alatt 
zajló takarítási akcióban mintegy 100 csikys diák vett részt 5 kísérő tanárral. Arad megye 
összes iskolája közül a Csikyből voltak a legtöbben, ezért Dan Paicu ezredestől, aki az 
akció egyik szervezője volt, külön dicséretet is kaptunk. Nagy felbuzdultságunknak 
köszönhetően sikerült 200 zsák szemetet összegyűjtenünk, amelyek nem csupán 
megszokott hulladékokkal voltak tele, hanem itt-ott akadt néhány extrém darab is, úgy 
mint: kirakati baba, traktorgumi, ruhaneműk vagy akár állati csontok is. A visszajelzések 
pozitívak voltak, a diákok többsége azt nyilatkozta, hogy szívesen vesz részt takarítási 
akciókban, példát mutatva azoknak, akik még arra sem hajlandóak, hogy a szemetüket 
kukába dobják, habár mellette mennek el.
A megérdemelt jutalom sem maradhatott el, ugyanis akik az akcióban részt vettek, 
ingyenes strandbelépőben részesültek, ahova sokan pihenésre vágyva érkeztek.
Mindnyájan szívvel-lélekkel vettünk részt az akcióban, és bármikor készen állunk rá, hogy 
újra részt vehessünk akár takarítási, akár más környezetvédelmi akcióban.

Kis Zsuzsanna, 9. A

Tabon jártunk
Tab egy Siófok melletti kisváros Magyarországon. Itt emlékeznek meg évente a 2006-ban 
elhunyt Faludy Györgyről, a Kossuth-díjas magyar költőről, műfordítóról, íróról. Idén 
szerencsénk volt részt venni ezen az országos szavalóversenyen. Ketten képviseltük a 
Csikyt: Hanko Thália és jómagam. Puskel Tünde Emese tanárnő kísért el bennünket.
A verseny előtti napon érkeztünk a kisvárosba. A Rudnay Gyula Középiskola küldöttsége 
fogadott bennünket, és helyezett el egy szállónak is beillő kollégiumban.
Másnap 10-kor a Zichy Miklós Művelődési Központban ünnepélyesen megnyitották 
a rendezvényt. Összesen 22 versenyző indult. A zsűriben jelen voltak Koltai Róbert és 
Kubik Anna színművészek, valamint Faludy-Kovács Fanny, a költő özvegye. Nagy volt az 
izgalom, ugyanis ilyen nagynevű emberek előtt szavalni nagy kihívás.
Mi, hál’istennek, megbirkóztunk a feladattal. Hanko Thália az Egyesült Európa című 
szonettet adta elő sikeresen, én pedig a III. helyen végeztem az 1956, te csillag című verssel.
A verseny végén személyesen is találkoztunk a pesti színészekkel, külön-külön kiértékelték 
az előadásunkat. Záróakkordként Gerendás Péter kiskoncertjét hallgathattuk meg, aki 
Faludy és saját megzenésített verseit adta elő.
Ebéd és eredményhirdetés után egy rövid siófoki kitérővel hazaindultunk. A Balaton-
parton sétálva pihentük ki a verseny fáradalmait. Rengetek élménnyel és tanulsággal 
tértünk haza, és reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk e neves és rangos versenyen.

Kis Zsuzsanna, IX. A

Csiky-Csuky, 2012. április - május



A szerkesztőség tagjai: Bella Réka, Bella Zoltán, Boda Melánia, Durkó Edina, Gáspár Bernadett, Geyer 
Tímea, Gulyás Beatrix, Gyarmati Jennifer, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, Mátyás Enikő, 
Mihály Bernadett, Mogyorósi Tünde, Molnár Andreea, Molnár Katalin, Molnár Melinda, Pálfi Kinga, Papp 
Tímea, Péter Lídia, Schmidt Tímea, Simó Gizella, Szilágyi Dóra, Szűcs Dániel, Tóth Helda, Veres Bernadett, 
Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Weisz Tibor, Zsóri Blanka

Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés, képszerkesztés: Kakasi Róbert
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület,Bel- Ami, Tulipán, Farmec, a Csiky Gergely Iskolaközpont Szülői 
Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig
Májusi lapszámunkban a 9. D tanulóit faggattuk a 
következőkről: milyen tevékenységet folytattak 
az „Iskola másként” héten, részt vettek-e az 
iskolánkban megrendezett focibajnokságon, 
illetve locsolóversüket is elmondattuk velük, 
s persze arról is faggatóztunk, hogy miként 
töltötték a május elsejét.

Mészár Gergő: Az „Iskola másként” héten 
filmet néztünk, illetve a focibajnokságon 
vettünk részt. Én középpályás voltam. A 
csapatunk az V. helyezést érte el.

Húsvétkor voltam locsolkodni, és ezt a verset mondtam: „Gergő vagyok, nagyon laza, locsoljak vagy húzzak haza?” :) Május 1-én sátorozni voltam 
az erdőben.

Kerekes Szabolcs: Május 1-én a pécskai erdőben sátoroztam a barátaimmal. Utána pizzázni voltam. A focibajnokságon a csapatban csatár voltam. 
Húsvéti locsolóversem a következő volt: „Én még kicsi vagyok, verset nem tudok, jönnek a nagyok, mondanak majd azok.”

Milák Rémusz: A május 1-jét halászással és sátorozással töltöttem. A focibajnokságon én is játszottam az osztály csapatában, ahol hátvéd voltam. 
Húsvétkor én is voltam locsolkodni, és ezt a verset mondtam: „Biciklivel érkeztem, bazi nagyot fékeztem. Ügyes vagyok, szép és laza, locsoljak vagy 
húzzak haza ”

Rovatkszerkesztők: Kinga, Blanka.

A HÓNAP ARCA
Idei utolsó lapszámunkban a 8. osztályos tanulókat kérdeztük meg, milyen érzésekkel hagyják maguk mögött a 8. osztályt, s milyen 
tervekkel lépnek be líceumi éveikbe.

Cara Alessio
– Mi a terved 8. osztály után, a suliban maradsz-e? Milyen szakot választasz?
– Igen, ebben a suliban szeretnék maradni, és a matek-infó felé hajlok.
– Miért pont ezt a szakot választod?
– A matek és az informatika iránti érdeklődésem miatt és természetesen a jó társaság miatt is!
– Mi ösztönöz a tanulásban évfolyamelsőként?
– Mivel orvosnak készülök, ezért keményen dolgozom ügyem érdekében.”
– Mit vársz a líceumi évektől?
– Jó társaság legyen, akikkel jókat lehet szórakozni, mert ugyebár az egész 
líceumnak a szórakozás a lényege, majd az egyetemen ráérünk tanulni.

Ilona Eszter
– Hogyan készülsz a vizsgára?
– Többet tanulok, mint máskor, de legfőképpen románból.
– Mit vársz a líceumi évektől?
– Azt szeretném, hogy a líceum érdekes legyen, de ne legyen nagyon nehéz.
– Milyen benyomást hagyott benned az utolsó év a gimnáziumban?
– Főképpen azt, hogy egy jó társaság része lehettem, egy jó osztály voltunk, sokat 
szórakoztunk, bolondoztunk! ”

Rovatszerkesztők: Berni és Meli


