
Környezetvédelmi vándorkiállítás

(folytatás a 11. oldalon)

Tavaszköszöntő

Minden kezdet szép, szokás mondani. A tavasz is
egy kezdet számunkra, a szépsége pedig kétségbe-
vonhatalan.

Mióta várjuk már azt, hogy kimondhassuk: „ITT A
TAVASZ!” És valóban, így március közepe fele kije-
lenthetjük, hogy a hormontombolás kezdetét veszi.
Előáshatjuk szekrényünk mélyéből a vékonyabb cuc-
cokat, amik nem takarnak olyan sokat, és sufniba a
nagykabáttal! Kék az ég, és zöld a fű – mintha egy
kedves kis dal sorai lennének, de ez most tényleg a
természet. Az a természet, ahol kellemes majálisokat
tölthetünk barátokkal, barátnőkkel vagy esetleg a
családdal. Mi lehet kellemesebb, mint egy klassz kis
sátorozás a haverokkal? S ez megspékelve egy kis
kedvcsinálóval (HP), maga a szabadság. Ilyenkor
születnek azok a történetek, amelyeken még évek
múlva is elszórakozunk. Ha van olyan ember, aki
nem kedveli a természetet, azt vigasztalhatja az a
tudat, hogy május 1-én nem kell dolgozni. Olyan
ember pedig nem hiszem, hogy létezik, akit ez a
tudat ne vidítana kicsit fel. 

Minden kizöldül, minden újra életre kel. Ha lehet
úgy fogalmazni, akkor a világ ilyenkor főnix madár
módjára újjászületik hamvaiból.

Ugye milyen jó érzés végre megmozgatni berozs-
dásodott ízületeinket? Egy kellemes séta a Maros-
parton erre tökéletes lehetőség, na és persze itt a
foci is. Felkutathatjuk a focilabdáinkat, és hajrá
FRADI! 

Bulizás szempontjából is örülhetünk a tavasz eljöt-
tének, mert jobb helyeken ilyenkor tartják a tavaszi
szezonnyitó bulikat. Szóval egy séta vagy foci után
vár titeket egy orbitális buli, csak keresni kell:P

Itt a tavasz kölykök, ki a szabadba!

PyroxXx Flamehead
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Így művészkedtek ti!

Rovatszerkesztő: Kajtor Brigitta

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen ra-
jzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Küldd el
őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy
add át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 12. A os-
ztályos tanulónak!

Könyvajánló
Libba Bray: Rettentő gyönyörűség

A regény nem a modern korban játszódik, de éppen ezért nagyon érdekes. A főhős Gemma Doyle,
aki Indiában él, és mindenáron Londonba akar menni. A nagyanyja ír leveleket Angliáról, és ezért is
vágyódik annyira oda. Makacsul viselkedik, összeveszik édesanyjával, elmenekül, utána pedig rájön,
hogy eltévedt. Előtte persze az édesanyját furcsa idegenek közelítik meg, és megemlítenek egy bizo-
nyos Kirkét. Gemma megsértődik, majd találkozik az egyik fiatalemberrel, aki az édesanyjára ráijesztett,
közben pedig látomása lesz arról, hogy anyját megölik. Persze, ez be is következik. Két hónappal ké-
sőbb pedig Gemmát elküldik a Spence-be, Angliába, hogy rendesen megneveljék.

Az iskola régimódi, és Gemma továbbra is látja a jövőt. Ráadásul egy rejtélyes fiatalember is állan-
dóan figyelmezteti, hogy hagyja abba a „hókuszpókuszt”. Dicsérendő az ötletes szójátékok beiktatása,
és az, hogy annyira könnyen olvasható a könyv. Kiemelhető még a regény humora is: jókat lehet derülni, főleg a főszereplő
megszólalásain.

Régebbi kor kerül bemutatásra, de Gemma küzd a kor „normái” ellen, mivel a nőknek alárendelt szerepük van, és valahogy
ezzel mi, mostani olvasók természetesen jobban tudunk azonosulni. A könyv tökéletesen bemutatja az akkori társadalmat
és a lányok egyáltalán nem egyszerű életét.

S habár a könyv befejezése lezártnak tűnik, azt is meg kell osztanom veletek, hogy a Rettentő gyönyörűség egy trilógia
része, s a második kötet már meg is jelent Lázadó angyalok címmel.

Kajtor Brigitta: Verses vallomás

I. A vereség napján kardélre hánytam
Minden elvemet, minden vágyamat.
Nemcsak kezem, de lelkem is beletört...
A háttérben hallani véltem a Bús Kört,
Amint könnyfakasztó balladámat
Megénekelve, lassan távoztak.

II. S a lebukó nap halálvörös függönye
Mögül csak én ballagtam kísértetként;
Néha egy-egy megkövesedett képzeletbe
Jól belerúgtam. A Sötét Éjbe
Észrevétlenül beleolvadtam. Árvaként,
Magamra számíthattam. Oh, de nagy e világ közönye!

III. Elutasítás volt a párnám, Fájdalom a takaróm,
A természet is súlyos teherré változott.
Kedves emlékeim szertefoszlottak,
Engem soha senki nem várt tárt karokkal...
A Reménytelenség hazájában személyem egyedül uralkodott,
A Nyomor madarai énekelték altatódalom.

IV. Azonban az égből, nesztelenül fény
Szállt le, olyan gyönyörű, olyan bársonyos.
Szívem belefájdult a szent látványba...
Angyal volt, s üzenetet kellett átadnia:
„El kell indulnod, ez a parancs fontos!”
Reményt hozott, majd elszállt az égi lény.

V. Hajnali derengésben ébredtem,
S nem tudtam, hogy igaz vagy csak álom volt
A látomásom. Úgy tettem, ahogy diktálta
Ily hevesen dobogó szívem, először évek óta.
Azúrkék tenger integetett, minden domb táncolt,
Míg a Szabadság Földjére rá nem léptem.

VI. Gátlásaim felszakadtak, s most már
Minden élőlény vígan énekelt.
Szivárvány tündökölt a friss égbolton,
S a Boldogság országába visszafogadott...
Kezemben a szívem kulcsa remegett,
S éreztem, hogy egy fergeteges kaland, az Élet vár.

Simó Gizella: Találmányom a
magány

Találmányom a magány,
Mert itt áll egy nagy vagány,
Akit senki nem ért meg,
Idióta a beteg,
Mondják, majd tovább mennek...
Nem tudják szegények,
Mit jelent egyeseknek
Egy kis csend és a magány,
Hisz sok a nagy pogány:
Íráshoz nem értenek,
A szép mellett elmennek.

Én, saját nemtetszésem
Könnyen kifejezhetem:
Megírom versbe, dalba,
Ha szívem menne harcba.
Aki ilyen nagy vagány,
Annak társa a magány.

Az alábbiakban az Irodalmi Kreativitás Verseny első helyezetteinek írásait olvashatjátok.

Siska-Szabó Lehel, 5. B

Buza Róbert, 5. A

Birta Gyöngyi, 5. B
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CC≈ Creative Club

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor

Assisted by Ildikó Ruja, teacher.

Phantom: Russian Roulette

In my imagination I know a man,
Who claims he may do anything,

Simply because he can.

In my imagination he stands high, 
As depicted by his creator, 

On the outside looking flawless,

On the inside? Zero morale…
In my imagination he’s your modern Gangster,

But nothing like Don Corleone or the late Al Capone,
No, he walks alone in the City of Sin

And savours every minute he spends within;
But notices not as the chambers spin,

Over and over again.

In my imagination he is a misogynist and selfish,
Illusive and irrational,

As he plays the same ol’ game day by day,
Elegantly wasted, if I may say.

Each time he sets out to conquer new mountains,
Succeeding of course, he’s never off course

When his sex-drive spins out of control,
As he slams the other against the nearest wall,

The chambers of the Revolver spin, as well.

But he cares not, his ears are shut
And his heart kept locked away,

To you, Mr. Gangster, this is all I can say:

“Even though you know what’s at stake,
Every opportunity you’re given, you take,

But one faithful day when you refuse to use your head
The Revolver might decide to choose you instead. 

Its bullet, however, will not pierce your head
Its bullet will pierce your most fragile part kept.

So this I must ask you, Mr. Gangster,
When that day comes, will you choose to play,

As you have been day by day?

You ought to remember, 
That Russian Roulette may take away,

Everything you bid in just a glance,
In turn, however, there will be

No second chance. 

Are you foolish enough to die…over…and over again?”

In my imagination he ignores my words
And carries on to live,

In the City of Sin
To savour every minute he spends within.

In my imagination I watch him go on,
As the Moon arises and the Sun sets to rest,

He continues the game 
And I hear the whispered bets,
Of people asking each other: 
Who will he take home next?
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un scop de atins (pentru
că ieşirea din limite vechi
înseamnă intrarea în li-
mite noi, nu?), doar că
scopul meu în acest mo-
ment nu e foarte clar defi-
nit. Aaa, vreau să vină
primăvara!

Ce importanţă are
Ziua Femeii pentru dum-
neavoastră?

Că tot am vorbit de pri-
măvară, probabil că eve-
nimentul cel mai important
din această perioadă este
Ziua Femeii. Pentru mine
e o zi frumoasă în care se sărbătoreşte femeia şi tot ceea ce
ţine de ea, o zi cu multe zâmbete şi flori. De 8 Martie sunt
importante toate femeile, indiferent că sunt mame, surori,
prietene sau colege.

Aveţi amintiri plăcute legate de această zi?
În fiecare an această zi este specială în felul ei. Îmi amin-

tesc serbările din clasele primare, felicitările pe care le fă-
ceam pentru mama la orele de lucru manual, cântecele
despre primăvară... 8 Martie din ultimii ani a fost altfel pentru
că, de vreo 6 ani sunt într-o altă postură... Trebuie să recu-
nosc că am presat prima floare primită de la elevi şi,  proba-
bil, o voi presa şi pe ultima...
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TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KÉREM!

GraDa Gina

Prezentare şi hobby-uri
Numele meu complet este Grada Gina-Flavia (pentru cei

care mă cunosc doar sub „denumirea” de doamna profe-
soară Gina). Predau limba şi literatura română şi am o ve-
chime de aproape 6 ani în învăţământ, toţi petrecuţi în liceul
nostru. Am absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universi-
tăţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea limba şi
literatura franceză-limba şi literatura română în anul 2004. În
acelaşi an am ajuns la „Csiky”, unde am întâlnit un colectiv
de excepţie şi o atmosferă colegială cum sunt sigură că rar
se întâlneşte.

Care sunt hobby-urile dumneavoastră?
M-aţi întrebat care sunt hobby-urile mele. Unul dintre ele

este, surprinzător poate, profesia mea. Nu m-aş vedea fă-
când altceva. Îmi place să lucrez cu copiii, cu adolescenţii,
să fiu aproape de ei şi vreau să cred că de cele mai multe
ori îmi şi reuşeşte. Ce-mi mai place? Să citesc, să văd un
film bun, să ascult o muzică bună, să îmi petrec timpul cu
nişte prieteni buni sau cu oamenii dragi. Lucruri absolut nor-
male, nu-i aşa?

Aveţi vreo dorinţă arzătoare care aţi vrea să se împli-
nească?

Dorinţe arzătoare... În momentul acesta trebuie să recu-
nosc că... nu am. Probabil că mă aflu într-un moment de re-
laxare în această privinţă. Normal, omul are în permanenţă

Pintér Mária-irén

Mit terveznek nőnap és
anyák napja alkalmára?

Minden évben megün-
nepeljük az anyákat, má-
jusban és márciusban is.
Májusban egy kis jelenetet
tanulunk meg, amely az
anya és gyermek közötti
szoros kapcsolatról szól.
Az idén a három nyúl tör-
ténetének egy modernebb
változatával készülünk,
amiben a kisfiúnak meséli
az édesanyja a mesét, to-
vábbá egy gyermekjáték

sorozattal népi ruhában tánclépésekkel kiegészítve, anyák
napi énekekkel és versekkel, s végül a szülőnek szóló tíz kí-
vánsággal a gyermek szemszögéből. A gyermekek nagy sze-
retettel készülnek az anyák megünneplésére, nagy
lelkesedéssel tanulják a szerepeket, és készítik az ajándé-
kaikat.

Mit jelent önnek az anyák napja?
Mindig is felemelő érzés volt számomra: amíg gyermek az

ember, addig az édesanya szeretete miatt, amikor felnő, a

saját gyermekei és tanítványai szeretete miatt. Édesanyám
idén márciusban (11-én) volt 88 éves. Úgy érzem, különleges
ajándék minden embernek, hogy még él az anyukája, hiszen
ameddig van, addig ő is gyermek. 

Vannak kedves emlékei ezzel a nappal kapcsolatban?
Legkedvesebb emékeim közé a saját gyermekeimtől ka-

pott ajándékok tartoznak: legyenek bárhol, mindig felköszön-
tenek, még ha telefonon keresztül is. De ha Aradon vannak,
akkor feltétlenül személyesen. Az ajándék általuk van elké-
szítve, s néha egy vers.

Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében?
A szabadidőmet a családomnak ajándékozom, próbálok

többet lenni velük, sokat beszélgetünk, közösen kirándulunk,
hisz oly kevés idő jut egymásra, és ritkán adatik alkalom az
együttlétre.

Van Önnek egy „nagy álma”, amelyet szeretne megva-
lósítani?

Nagy álom? Volt is, és van is. Fiatalabb koromban szeret-
tem volna, hogy a lányaimat nagynak lássam, sok barátjuk
legyen, s legyenek sikeresek és boldogok minden téren.
Most pedig „a sok gyermekemnek” a lelkében szeretnék ma-
radantót hagyni, olyan élményeket, amelyekre szívesen fog-
nak visszaemlékezni még felnőtt korukban is.

Köszönjük a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Brigi, Kinga

Bár a borús idő nem ezt mutatja, de eljött a tavasz, s erről sokaknak az a nap jut eszébe, amikor a nőket ünnepeljük. Erről
kérdeztük a tanárokat.
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!

Kos: márc. 21. – ápr. 20.

A meleg idő közeledtével igazán nem lehet okod
panaszra, hisz úgy tűnik, magánéleted jól műkö-
dik. Váratlan anyagi lehetőségekre bukkansz, használd ki
bátran, amit a sors felkínál! Szerelemben nincs hiány. Amit
most ne feledj: ne keverd a pénzügyeket a szerelmi kapcso-
latba, mert az gondokat okozhat!
Kedvező napjaid: 2., 4., 17., 18., 20., 29.

Bika: ápr. 21. – máj. 20.

Figyelj önmagadra, cselekedeteidre, környezeted
tagjaira! Barátaidra továbbra is számíthatsz. Légy
sokkal körültekintőbb a közlekedés terén! Kicsit
befele fordulóbb lehetsz, ezért nagyon jó időszak ez egy kis
lazításra. Szívügyek terén kellemes időszak várható, de ha
túl magasra csap a szenvedély, akkor szükség lehet némi
higgadtságra.
Kedvező napjaid: 10., 14., 16., 19., 20., 31.

Ikrek: máj. 21. – jún. 21.
Márciusban igen fontos az óvatosság és a kellő
körültekintés! Közérzeted lényegesen javul febru-
árhoz képest. Nyitott leszel új érzelmek befoga-
dására, és sokan kereshetik most a kegyeidet.
Használd ki a kínálkozó alkalmakat, mert önbizalmadnak jót
tesz minden kedves mosoly és dicséret.
Kedvező napjaid: 15., 19., 21., 26., 30.

Rák: jún. 22. – júl. 22.

Márciusban a napsütéses órák számának növe-
kedésével arányban egyre több és több tenniva-
lód akad, munkád teljesen lekötheti az idődet,
mégis jól tennéd, ha családodra, barátaidra is
odafigyelnél jobban, esetleg többet járnál társaságba. Itt az
ideje, hogy önmagaddal is foglalkozz! A magánéleteddel kap-
csolatos esetleges problémák a hónap végére rendeződhet-
nek.
Kedvező napjaid: 10., 12., 14., 20., 25.

Oroszlán: júl. 23. – aug. 23.

Hivatalos ügyeidnek intézését kénytelen leszel a
hónap végére vagy inkább áprilisra halasztani. A
hónap elején sajnos hiszékenyebb lehetsz a
megszokottnál, és emiatt könnyen csalódás érhet, a becsa-
pottság érzete lehet úrrá rajtad. Közvetlen környezeteddel
nézeteltérések alakulhatnak ki. Az utolsó napokban viszont
fellélegezhetsz, mert új lehetőségek nyílnak meg előtted.
Kedvező napjaid: 1., 12., 16., 18., 21., 24.

Szűz: aug. 24. – szept. 23.

Jelentős – anyagi ügyekkel összefüggő - dönté-
seket kell hoznod, ezért ne spórold el az időt, ala-
posan gondold át terveidet és lehetőségeidet! A
hónap első napjaiban inkább megy a pénz, de a hónap má-
sodik felétől könnyebb lesz a helyzet. Gyakran tapasztal-
hatsz akadályokat vagy belső gátlásokat is. Egészséged
általában stabil, de érdemes kerülni a stresszt és egészsé-
gesen táplálkozni.
Kedvező napjaid: 4., 7., 10., 15., 21., 27.

Mérleg: szept. 24. – okt. 23.

A hónap elején úgy érezheted, családi és munka-
helyi problémáid a szokottnál jobban nyomják a
válladat. A hónap második felében megkönnyeb-
bülhetsz, a terhek csökkennek. Március utolsó napjaiban
munka területén jöhetnek sikerek és elismerések, a szerelmi
életben viszont adódhatnak viták, nehézségek. A türelem és
kellő tolerancia átsegíthet a nehézségeken.
Kedvező napjaid: 10., 12., 13., 16., 18., 23.

Skorpió: okt. 24. – nov. 22.

A tavasz beköszöntével több váratlan, egyben
sürgősen megoldandó problémával kell szembe-
nézned, nehézséggel teli napok várnak rád
munka, tanulás és az anyagiak terén egyaránt. Ezek a szo-
kottnál jobban lekötik idődet. Társasági életed előtérbe ke-
rülhet, sok új ismeretségre tehetsz szert. Március végén
lendületet vesznek elintéznivaló ügyeid, és tele leszel újra
energiával.
Kedvező napjaid: 7., 20., 24., 25., 30.

Nyilas: nov. 23. – dec. 21.

Közlekedés, sportolás vagy más mozgással
együtt járó tevékenységek során legyél nagyon
körültekintő, mert kisebb balesetveszély áll fenn!
A hónap első felében sok szerencsés lehetőség adódik,
amelyeket inkább passzívan használsz fel, mint aktívan.
Néha nehezedre eshet nyíltan kiállni a saját érdekeidért, de
így is jól boldogulsz. Kollégáiddal a hónap közepére időzítsd
megbeszéléseidet!
Kedvező napjaid: 6., 10., 13., 18., 22., 26.

Bak: dec. 22. – jan. 20.

Itt az ideje az önértékelésnek, a rossz szokása-
idról való lemondásnak. Légy a szokottnál is tü-
relmesebb önmagaddal és környezeteddel
egyaránt! Családi kapcsolataidban sok vita, kellemetlenség
adódhat, így érzelmi életed nem lesz nyugodt. A hónap má-
sodik felében anyagi segítséget kaphatsz céljaid eléréséhez.
Problémás ügyeid megbeszélésére kedvező időszak a
hónap utolsó néhány napja.
Kedvező napjaid: 6., 9., 11., 15., 23., 28.

Vízöntő: jan. 21. – feb. 19.

Itt az ideje, hogy átértékeld a függetlenséghez
kapcsolódó viszonyodat! Nagyszerűen és fordu-
latosan alakulhat a szerelmi életed, különösen, ha
még keresed a párodat. Ez a hónap sok örömöt és szórako-
zási lehetőséget kínál számodra. Használd ki a lehetősége-
idet! Jól alakulnak pénzügyeid, talán nem is számítottál ilyen
sikerekre.
Kedvező napjaid: 5., 7., 10., 16., 24., 27., 30.

Halak: feb. 20. – márc. 20.

Szánj több időt családodra, barátaidra! Fontos
dolgok várhatóak szívügyek terén: ha még nincs
párod, akkor most megtalálhatod az igazit. Járj nyitott szem-
mel, ne utasíts vissza senkit! Március második felétől fellé-
legezhetsz a munka és egyéb kötelezettségek terhei alól,
ami még a februári hidegek során gyakran elvette a ked-
ved...
Kedvező napjaid: 3., 6., 8., 17., 20., 26.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)
Rovatszerkesztők: Betti, Adrienn



Találd meg a hozzád illőt!

Ha betévedsz egy parfümériába, a
látványtól és az illatok kavalkádjától biz-
tosan megszédülsz. Ma már a legtöbb
helyen találsz a polcokon kávészeme-
ket, és ha beleszagolsz, tudod közöm-
bösíteni az orrodban uralkodó előző
illatot.

A testhez álló parfüm kiválasztásánál
fontos figyelembe venned az adott év-
szakot, és esetleg tanulmányozd az al-
kotóelemeket, mert ha valaki allergiás
például valamilyen növényre, nem jó,
ha épp olyan illatot választ, melyben
koncentráltan jelen van.

Léteznek olyan jellegzetes illatok,
mint a kókusz vagy a sárgadinnye, me-
lyet a környezetünk nehezebben visel
el rajtunk, mint mi saját magunkon.

Jól és mértékkel használd!

Sokan olyan volumenben használják
a parfümjeiket, hogy szinte több méte-
res illatfelhőben úsznak. Saját orrunk
egy idő után közönnyel viseltetik a meg-
szokott illat iránt, ezért másokra is te-
kintettel kell lennünk egy illat
viselésekor, különösen, ha valamilyen
nagyon intenzívet választunk önkifeje-
zésünkre.

A test hajlataiban (csukló, könyök,
térdhajlat) illetve a fül mögötti területen
vékonyabb a bőröd, ezért könnyebben
párolog az illat. Zuhanyzás után a
bőröd melegebb és puhább, célszerű
ilyenkor locsolni magadat, mert az illat
tartósabb lesz. Soha ne dörzsöld a par-
fümöd, mert összeroncsolódnak a
benne lévő molekulák! Mielőtt megvá-
sárolsz egy parfümöt, ne csupán a
tesztercsíkra fújjál, hanem a bőrödre is,
mert kis idő elteltével az illat másképp
mutatkozhat meg rajtad!
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CSAK CSAJOK

Egy kis történelem

A parfüm szó a latin „per fumum” ki-
fejezésből ered, ami azt jelenti „a füstön
át”. Múltja nagyjából 5000 éves. A kez-
detekben növényi olajokat, a fák gyan-
táit, tömjént alkalmaztak a vallási
szertartásokhoz, majd később megje-
lent az igény arra is, hogy a különféle il-
latokat a saját testükön is használják.
Az alkoholt az arabok vezették be a
szépségiparba, majd az illatos vizek
használata az egész iszlám világban el-
terjedt. Babilonban folyt a régi időkben
a legélénkebb parfümkereskedelem.
Már akkor ismerték a mirtuszt, a boró-
kát, cédrust vagy a fenyőgyantát. A kü-
lönleges, egyedi illatok minden korban
az ápoltságot és az egyén ízlését tük-
rözték.

Az elmúlt évtizedekben hatalmas nö-
vekedést mutat a parfümgyártó cégek
száma, s már nem csupán a leghíre-
sebb tervezők egyedi illatai közül vá-
laszthatunk. Sok neves sztár, sportoló
rendelkezik saját kreációval. Napjaink-
ban nem csak maga az illat, hanem az
összetevők, és azok hatásai is különle-
ges jelentőséggel bírnak. Az alapanya-
gok gondos, sokszor hónapokig tartó
megválogatásának köszönhetően
számtalan illat közül választhatunk,
attól függően, hogy épp mire van szük-
ségünk: nyugtató, energetizáló, frissítő,
vadító, bódító hatást kelthetünk viselé-
sükkel.

Parfüm-személyiségteszt

Ha a vidám, üde, virágos illatokat
kedveled, romantikus alkat vagy. Sze-
retsz álmodozni, és vágysz a meleg,
balzsamos napfényre. Öltözékedben
szereted a lágy, kifinomult stílust, a
pasztellszíneket, a természetes alap-
anyagokat, divatos ékszereket. Odafi-
gyelsz a színekre, az összhatásra.
Szerelmi életedben is romantikus vagy,
várod az igazit, ám kedveled az igé-
nyes, tüzes pasikat. Virágos életkedved
másokra is átragad, ezért szeretik és
igénylik a társaságodat.

Kedvenc virágillataid: magnólia, li-
liom, frézia, rózsa, jázmin.

Ha a mediterrán gyümölcsök rabja
vagy, és imádod a citrusféléket szag-
lászni, nyitott és egyenes jellemmel
bírsz. Nem köntörfalazol, nem taktiká-
zol, ami szíveden, az a szádon. Sportos
alkatú vagy, a ruházkodásban is előny-
ben részesíted a kényelmes, laza öltö-
zetet. Lételemed a természet, a
mozgás, a kirándulás. Olyan férfire
vágysz, aki partnered lehet mindebben.

Kedves illataid: levendula, menta,
rozmaring, narancs, citrom, grépfruit.

Ha kedveled a vad és egzotikus illa-
tokat, buja, szenvedélyes nő lehetsz,
határozott, erős jellem. Ha megjelensz
valahol, nem maradsz észrevétlen, ezt
te is tudod, és nagyszerűen játszol eme
képességeddel. Lobbanékony, forró-
vérű természeted nem tűr ellentmon-
dást, veled nem érdemes vitába szállni.
A szerelemben is domináns és érzéki
vagy, az ellenállhatatlan nő. Állandó
újító és kísérletező kedved megjelenik
mindennapi ruházkodásodban, utazá-
said célpontjában és a munkádban
egyaránt.

Illataid: fahéj, mandarin, cédrus és a
gyümölcsös illatok.

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi és

Angyalka

Hódíts az illatoddal!

Te is rajongsz a különféle parfümök iránt, és mindent elkövetsz, hogy a leginkább hozzád illő illattal borítsd be a testedet?
Tudj meg kicsit többet arról, hogy miből is készülnek ezek az andalító aromák!
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SPORTIRAM
forma 1

Elkezdődött a Forma 1-es világbajnokság 2010-es évada.
Ezúttal Bahrein biztosította az első futam helyszínét.

A jóslásoknak és a várakozásoknak megfelelően a Ferrari,
azon belül Alonso tűnik az idei év favoritjának. Több mint 16
másodperccel csapattársa előtt ért célba, és aratta első Fer-
raris győzelmét. Az új pontozásnak megfelelően 7 egységgel
többet kapott Massanál, és az első tíz befutó kapott pontot.
Nos, megvolt az első tankolás nélküli verseny 1993 óta, és
sokak véleménye szerint, habár új iz-
galmakat hozott, kissé rontott az ed-
digieken. Ugyanis egyértelműen
nehezebb előzni, mert, ha kicsit job-
ban erőltetik a pilóták, a nehéz autó
miatt túlmelegednek a gumik, és le-
lassulnak. Az extra rövid boxkiállások-
nál nem lehet jelentős előnyre szert
tenni, annak ellenére sem, hogy a
mostani futamon mindkét McLaren-
nek sikerült, csak ha nagyon közel
vannak egymáshoz. Minden esetre Vettelnek balszerencséje
volt a kipufogó meghibásodásával, és át kellett adnia a Fer-
rarinak a diadalmat, valamint Hamiltonnak a dobogó legalsó
fokát.

A McLarennél már a hétvége elején felmerült a hátsó ve-
zetőszárny és a fejkupola közti aerodinamikai megoldás sza-
bályossága. De hosszas vizsgálat után szabályosnak
mondták az ötletes megoldást, minek köszönhetően egye-
nesekben a fejkupolában átvezetett levegő csökkenti a hátsó
vezetőszárny leszorító erejét, míg kanyarokban rendesen
funkcionál.

A mezőny hátsó felére figyelve találkozhatunk egy másik
versenykategóriával, az újonc csapatok versengésével. Ez
a három csapat körülbelül 7 másodperccel lassúbb az élcsa-

patokhoz képest egyetlen körön belül.
Sőt, ezek közül kevés autó tudta
egyáltalán befejezni a versenyt.

Szóval a Ferrari diadalmaskodása, a
Red-Bull gyorsasága, a McLaren
gyors fejlesztőképessége és a Merce-
des esetleges tartaléka eredményez-
heti a következő lehetséges győztest.
Továbbra is szurkoljunk a királykategó-
riában versenyző kedvencünknek, és

győzzön a jobbik!

Rovatszerkeztő: norbeVort

foci

AC Milan

Az AC Milan 7-2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától, miután a nyolcaddöntő
visszavágóján 4-0-ra kikapott a Manchetser United vendégeként. Az olaszok ügyvezetője, Ad-
riano Galliani a hiányzókkal magyarázta a kudarcot.

„Éreztem, hogy nem fog menni a játék, mert Alexandre Patóra, Alessandro Nestára és Luca
Antoninire sem számíthattunk sérülés miatt, és ez óriási érvágás a Manchetser United ellen."
– mondta a 4-0-ás vereséget követően az AC Milan ügyvezetője, Adriano Galliani. „Nem hi-
szem, hogy ez a vereség kihat a bajnoki formánkra, Leonardo képes hatni a játékosokra, meg
fogja oldani a feladatot" – fogalmazott a sportvezető.

Galliani hozzátette, ha 100 millió euróval nagyobb összegből gazdálkodhatnának szezonon-
ként, ők is képesek lennének olyan keretet építeni, mint a Manchester United.

Rovatszerkesztők: Nitro, Edy

tenisz

WTA Tour Championships

A nőknél a WTA Tour Championships egy évente megrendezett tenisztorna, ahol az aktuális WTA világranglista legjobb
helyezettjei vehetnek részt. Mivel a sorozat neve egybeforrt a főszponzor nevével, így számtalan névvel illették az idők
során eme rangos eseményt. 1971 és 1978 között a legelső szponzor neve fémjelezte a sorozatot, amit akkor Virginia Slims
Championshipsnek hívtak, de 2005-től a Sony Ericsson cég vette kézbe a szponzori feladatokat, így a sorozat új névhez
jutott: Sony Ericsson Championships. Az ötödik legfontosabb tornává nőtte ki magát: rang tekintetében közvetlenül a négy
Grand Slam-torna mögött helyezkedik el.

A bajnokságot először 1971 augusztusában, a texasi Houstonban rendezték meg a Virginia Slims által szponzorált baj-
nokság részeként. 1974-től 1976-ig a tornának Los Angeles adott helyet, amit
1977-től egy év kivételével egészen 2000-ig a New York-i Madison Square Gar-
den vett át. 2001-ben a torna elhagyta az Egyesült Államokat, és Münchenben
tartották meg, majd 2005-ig ismét Los Angeles volt a helyszín. 2006 és 2007 Eu-
rópa éve lett, mivel ezekben az években a spanyol főváros, Madrid rendezhette
meg a tornát. 2008 ismét változást hozott a bajnokság életében, mert ekkor 3
évre egy új helyszín, egy új ország kapta a megrendezés lehetőségét: Katar fő-
városa, Doha. Tőle a zászlót 2011-ben Törökország legnagyobb városa, Isztam-
bul veszi majd át, ahol szintén 3 évig rendezhetik meg a WTA Championships
versenysorozatát. Tavaly a két Williams testvér vívta a döntőt.

Rovatszerkesztő: B. Attila
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Jetpack

A korai képregényhősök, illetve a levegőben 30 másodpercet sem bíró
1961-es Bell Rocket Belt óta a Jetpack biznisz sokat fejlődött. Glenn Mar-
tin, az újzélandi Martin Aircraft vezetője 1998 óta ügyködik egy polgári
használatra is alkalmas jetpack kifejlesztésén. A 12 éve tartó projekt befutni
látszik, ugyanis megszültetett a hatóságok által is engedélyezett, minősí-
tett, polgári használatra is alkalmas bárki által megvásárolható és hasz-
nálható jetpack.

Az akár fél órára is szuperhős képességet biztosító repülő szerkezet
szénszálötvözetből készült, 112 kg, kb. 150 cm magas, ugyanilyen széles.
A vészesen a fejünk mellett üvöltő két centrifuga méretű 50 cm átmérőjű
rotorokat magában foglaló hajtómű 7000-es fordulaton 200 lóerőt képes
leadni, ami súly/lóerő arányait tekintve egy ugyancsak izmos motornak felel meg.

A repkedés, különösen egy jetpackkel számos veszélyt rejt magában, így a Martin Aircraft mérnökei nagy hangsúlyt fek-
tettek a biztonságra. A számos redundáns kialakítású rendszer valamelyike gyorsan akcióba lép, ha hibáznánk. Minden re-

pülő szerkezet esetében a legnehezebb feladat a landolás. A kézikönyv
szerint a jetpack elméletben 2400 méterre is fel tudja repíteni utasát, bár
ezt még nem próbálta senki. Ha több száz méteres magasságban fel-
adná a motor, vagy a repülés örömeibe feledkezve elégetnénk a kb. fél
óra utazásra elégséges 20 liter üzemanyagot, úgy automatikusan kilö-
vésre kerül egy kis ejtőernyő, ami akár kis magasságból is biztonságos
földet érést tesz lehetővé.

Mivel a jetpack az ultrakönnyű repülő jármű kategóriába tartozik, így
az FAA által akkreditált pilótajogsira sincs szükség. Irányítása lényege-
sen könnyebb, mint egy helikopter vezérlése, de azért egy „B” jogsival
nem adják oda még tesztvezetésre sem. Minden vásárlónak át kell esnie
a Martin Aircraft speciális tréningjén, illetve a pilóta testsúlyának 60 és
110 kg közé kell esnie a biztonságos repüléshez.

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, Tihamér

tECHniKa

A Pink Floyd pert nyert az EMI ellen

A legendás Pink Floyd együttes és a kiadójuk (EMI) közötti,
szerzői jogokkal kapcsolatos per véget ért. A per
az együttes dalainak az online értékesítéséről
szólt.

A jogi vita lényege az, hogy az EMI (az új, in-
terneten jelentkező vásárlói igények kielégítése
érdekében) az albumokon szereplő számokat el-
kezdte számonként is árusítani, és ezt az együt-
tes nem nézte jó szemmel.

A Pink Floyd ezt az üzleti modellt vitatta, és
megkérdőjelezte, hogy a kiadónak egyáltalán
van-e joga ahhoz, hogy ilyen döntéseket egyedül hozzon
meg.

Az együttes szerint az EMI-vel még 1999-ben aláírt szer-
ződés nem jogosítja fel a kiadót arra, hogy „szétszedje” az
albumokat.

KÍVánSáGKOSár

Boldog születésnapot kíván Geyer Tímeának, Szöcs
Karinak, Kiss Norbertnek és Miklós Zoltánnak a IX. A
osztály.

Geyer Timinek és Miklós Zoltánnak kíván boldog szü-
letésnapot a IX. D.

Boldog születésnapot kíván Hoffmann Helennek a XII.
D.

Gyógyulást kíván Sandru Andreának és csicsinderellá-

nak a XII. A.

Boldog tavaszvárást Krisztának, a nap sugarai simogas-
sák az arcát! Berni

A per tárgyalása során az EMI ügyvédje hangsúlyozta,
hogy a megállapodás a fizikai formában megjelenő albu-
mokra vonatkozik: a CD-kre és a bakelit lemezekre. Ugyanis

a digitális formátumú zenékről az 1999-es szer-
ződésben még nem esett szó.

A bíróság azt az ítéletet hozta, hogy jogi szem-
pontból nem lényeges, hogy az albumok milyen
formátumban kerülnek értékesítésre – magyarul
a Pink Floyd albumokat kizárólag egységesen
szabad értékesíteni. Az indoklás szerint azért,
mert meg kell védeni az albumoknak a művé-
szeti egységét.

Az EMI kifizette a Pink Floyd immár 90 000
dollárra rúgó perköltségét is, de nem értett egyet a bírósági
ítélettel.

Rovatszerkesztők: Sync, Ruben, Tihamér

Boldog születésnapot kíván Varga Beának és Lobotka
Józsefnek a XI. B.

Boldog születésnapot kíván Hódi Editnek unokatestvére,
csicsinderella.

Neon és Noss boldog születésnapot kíván Szűcs Nor-
bert, XI.C osztályos tanulónak és Lobotka József, XI. B
osztályos tanulónak.

Boldog szülinapot kíván Bartók Enikőnek, Buta Eleonó-
rának és Göcző Gabriellának a IX. D osztály.

Rovatszerkesztő: Betti

HanGSZÓrÓ



aranYKÖPéSEK

Diákoktól
– Szent Margit feltámasztott egy
kisfiút, akire rázuhant a me-
nyegző teteje.
– A középkori templomok fala
vastag volt a jó hőszigetelés
miatt.
– A lovagok mindig előkelő szár-
mazású, férjes asszonyok lehet-
tek.
– Boccaccio életrajzi adatainak forrása: A világbirodalom tör-
ténete.
– Boccaccio apja megismerkedett egy francia özveggyel, és
tőle született a többi író.
– Giovannanak meghalt a fia, és ebbe az anya nagyon bele-
szomorodott.
– A drámai költeményben bibliai alakzatok jelennek meg.
– A költő a „nagy mezei jószág” kifejezéssel önmagára utal.

Tanároktól
– (Diák fújja az orrát) Nah mi van , bedugult a karburátor?
– 0 az eredmény ? az te vagy nem az eredmény.
– Most akkor az van , hogy és.
– A legjobb zöldség a disznóhús.

Rovatszerkesztők: SOADY és TŰZIFA
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aGYKrOBata
50 RON Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvények egyi-
kének helyes megfejtését.
Határidő: 2010. 03. 31.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a márciusi számunk győztese! Várjuk megfej-
tésedet!
A sorsolás időpontja: 2010. 04. 01. nagyszünet

TEKEREGVE KERESD!

Indulj el a megjelölt bal oldali négyzetből, és keresd meg a szavak kanyargós útját! Min-
den szó utolsó betűje egyúttal a következő szó első betűje is. A többi betűt csak egyszer
használhatod. Ha már minden szót megtaláltál, marad még néhány betű, amelyre nem volt
szükség. Ezekből állíthatod elő a megfejtést adó szót.

ERŐSÍTÉS, GÁZTŰZHELY, INTELLEKTUEL, KARDIGÁN, KÖRÖMNYI, LETÖRDELŐZIK,
NÉPVÁNDORLÁS, SEJTÜREG, SZÓZAT, SZÜRKÉS, TEACSERJE

SZÓKERESŐ HALADÓKNAK

Nyolc irányból (balról jobbra és fordítva, fentről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban) keresheted az alábbi
szavakat az ábrában. Némelyik betű több szónak is alkotóeleme. Húzd át a megtalált szavakat! A rejtvény megfejtése a
megmaradt betűkből összeállítható szó.

APRÓRA, DOLOGTALAN, DÖDÖLLE, DUGASZOLÓ, DZSESSZZENEKAR, ISTENLOVA, KATONALÁDA, KÁZSMÍR, KEL-
KÁPOSZTA, KETTŐSZÁZ, KILÚGOZ, OROSZLÁNSZÍVŰ, ÖNAKARAT, ÖSSZERAK, RÉSZESÍT, SPAZMUS, SZÉTPUK-
KAD, SZÖVEGKÖRNYEZET, SZUBKONTRA, VÍZICSIBE, ZENEKARI, ZSUZSKA

Előző rejtvényeink megoldásai:

A szókeresőnk megoldása: PALÁNK
A tekeregve keresd megoldása: BETŰEJ-
TÉS
A februári keresztrejtvényünk szerencsés
győztese Víg Edina XI. A osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Réka, Vica

HUMOrZSáK

Férj a feleségnek:
– Drágám, én sosem szeretnék egy géptől függni, vegetatí-
van, szóval kérlek, ha arra kerül sor, kapcsold ki.
Erre a feleség kikapcsolja a TV-t.

Férj a feleségéhez:
– Drágám, a drágább lakásról való álmod végre valóra válik!
– Valóban? Ez csodálatos!
– Igen, hétfőtől emelik a lakbért.

Férj a feleségének:
– Te, játsszunk Big Brotherest!
– Jó, de azt hogy kell?
– 2 perced van, hogy elhagyd a házat.

Férj s feleségéhez:
– Ma jó kedvem van, szeretnék kérdezni valami? Hat gyere-
künk van, ezekből öt nagyon hasonlít egymásra, de a hatodik
egyáltalán nem. Magyarázd el, hogy hogyan lehetséges ez,
nem haragszom meg, csak légy őszinte!
– Az az egy tőled van.

Drágám, szeretnél egy hatalmas, soklóerős autóban utazni,
amit egyenruhás sofőr vezet?
– Persze, szívem!
– Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!

Rovatszerkesztők: DeadslayerX, TBC 
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Egy hideg, fagyos tél után megérkezett a tavasz. A levegő
felmelegedett, a madarak énekelnek, elérkezett a jókedv is.

Tavasz elején van a szebbik nem ünnepe, vagyis a nőnap.
Igaz, eredetileg a nőnap a nők egyenjogúságával, munka-
vállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. És ahogy
nemzetközileg ez az ünnep mára már elvesztette eredeti
hangulatát, és a virágajándékozás dominál, így Laci bácsi és
a bentlakó fiúk sem feledkeztek meg rólunk, bentlakó lányok-
ról. Március 8-án este, a vacsoránál minden lányt megleptek
egy szál szekfűvel, hogy érezzük, igenis tisztelnek minket,
és hogy törődnek velünk.

A Zrínyi Ilona matematikaverseny február
19-én volt megszervezve iskolánkban. Hu-
nyadról, Déváról, Lupényból is érkeztek diá-
kok, hogy összemérjék tudásukat. Összesen
330 diák versenyzett, s idén először licisták is
részt vehettek, iskolánkból 17-en. Az első
négy helyezett volt jutalmazva mindegyik osz-
tályból. Íme a végeredmény (a csikysek
közül):

III. osztály: I. Kurunczi Viktória
IV. osztály: IV. Hegyi Boglárka
V. osztály: I. Gyűjtő Ervin

II. Adjudeanu Patrik
III. Ilona Judit
VI. Buza Róbert

VII. osztály: IV. Kiss Zsuzsanna
VIII. osztály: IV. Higyed Arnold

V. Varga Márk
VI. Boda Melánia

A IX-XII. osztályosok közül egy összesített
eredmény született:

I. Murvai Dávid (IX. A)
II. Smeu Júlia (IX. A)
III. Kurunczi Papp Dávid (IX. A)
IV. Szabó Endre (IX. A)
V. Spier Anita (XI. A)

Mesevetélkedő

A mesevetélkedő három fordulóból állt: megkezdődött tavaly novemberben (I. forduló),
majd folytatódott decemberben (II. forduló), és ebben az évben is, februárban (III. for-

duló, helyi szakasz). A versenyben iskolánkból a II., III., IV. osztályosok vehettek részt.
Mindegyik fordulóban 4-4 népmesével kellett készülni, tehát összesen 12 népmesét kellett be-

mutatniuk a gyerekeknek. Iskolánkból és más helyekről is jöttek csapatok, vidékről is. Az első fordulóban
30-32 csapat kezdte el a versenyt, a másodikban 22 csapat, majd a harmadikban 10 csapat folytatta a versenyt.

Az országos versenyre pedig két csapat jutott tovább: a zimándújfalui csapat és az Aurel Vlaicu (21-es iskola) iskola
csapata. Ők Nagyváradon fogják bizonyítani tehetségüket ezen a területen. Gratulálunk minden csapatnak!

lösleges volt. Én nehezebbnek gondoltam, de mikor már bent
voltam a teremben, akkor már nem tűnt annak. A tizenegye-
dikeseknek pedig azt üzenem, hogy ne féljenek előre, mert
lehet, hogy jövőre megváltozhat a vizsgáztatás menete, de
ha marad is ez, akkor sem érdemes félni. Csak bátran!” (Me-
lics Andrea, XII. B)

„Nagyon izgultam a vizsga miatt, sokkal nehezebbnek gon-
doltam, mint amilyen valójában volt. Felsőfokú minősítést
kaptam, aminek nagyon örülök!” (Szabados Orsolya, XII. C)

„A román és a magyar szóbeli érettségi nem volt nehéz.
Nagyobb volt az izgalom, a félelem attól, hogy nehéz lesz,
vagy épp attól, hogy nem kapjuk meg az általunk elvárt fo-
kozatot. Ha valaki rosszabb fokozatot kapott, szerintem az
csak az izgalom miatt volt. A mi osztályunk eléggé jól szere-
pelt, s remélem, ez így is marad.” (Tesler Noémi, XII. D)

Iskolánkban február második és harmadik hetében sor ke-
rült a szóbeli vizsgákra is, románból és magyarból. Iskolánk
4 diákját kértük meg arra, hogy két három mondatban szá-
moljanak be arról, hogyan élték meg ezeket a vizsgákat.

„Amikor megtudtam, hogy szóbeliznem kell, kicsit megijed-
tem, mert nem tudtam, mi vár rám. De aztán rájöttem, hogy
nem lesz nehéz, és amikor megláttam a tételeimet, elszállt
minden izgalmam. Volt elég időm gondolkozni, és elég jól si-
került. Nagyon örültem a felsőfokú szintnek, amit románból
és magyarból is elértem.

A mostani 11.-eseknek azt üzenem, hogy ne féljenek a
szóbeliktől, mert nem érdemes. Ha tudsz beszélni, fogal-
mazni, és kifejteni a véleményedet, könnyen átjuthatsz ezen
a nehézségen is.” (Biber Evelin, XII. A)

„A szóbeli vizsgák nem voltak nehezek, habár én egy kicsit
izgultam és féltem tőlük, de végül rájöttem, hogy ez mind fö-

KÖZHÍrré tétEtiK!

intriJÓ
Eléggé meglepődtünk, mivel egész nap semmi jele sem

volt annak, hogy ők erre készülnek. Láttuk, hogy ebédnél
nem kapunk virágot, így hát lassan kezdtünk beletörődni a
gondolatba, hogy már nem fognak minket megajándékozni.
De persze a fiúk nagyon aranyosak voltak, és szeretném
megköszönni nekik minden bentlakó lány nevében ezt a
szép gesztust. Remélem, megtartjátok a jó szokásotokat, és
jövőre is ugyanígy fogtok cselekedni!

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin

Szóbeli érettségi a tizenkettedikeseknek

Zrínyi matekverseny
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Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta

11-12. osztályos kategóriában:
1. helyezett: Kajtor Brigitta (XII.A)
2. helyezett: Gál Zoltán (XI.A),

Orădan Claudia (XI.B)
3. helyezett: Boros Zoltán (XII. A)

Íme az egyik nyertestől néhány mondat a versenyről:
„Sok izgalommal vártam az idei kreativitási versenyt, mivel

ez nem egy tipikus verseny, hanem az ötletesség is számít.
A tételek furcsák voltak. Én főleg verseket szeretek írni, de
kevés ilyen jellegű feladat volt. Igazán örülök, hogy nyertem,
mert ez azt jelenti, hogy a zsűrinek is tetszettek a műveim, s
ez a legfontosabb.” (Kajtor Brigitta)

Kreatív verseny iskolánkban
Ebben az évben újból megszervezték iskolánkban az Iro-

dalmi Kreativitási Versenyt, amelyen a csikys diákok közül
a legkreatívabbak vehettek részt. A versenyre 2010. február
24-én került sor. A diákoknak három óra állt rendelkezésükre,
hogy papírra vessék gondolataikat a feladatok kapcsán.

A zsűri iskolánk három tanárából állt: Juhász Béla igazgató
úr és fizikatanár, Ruja Ildikó magyartanár és Ilona János in-
formatikatanár. Az ő megítélésük alapján a következő ered-
mény született:

9-10. osztályos kategóriában:
1. helyezett: Simó Gizella (IX. A)
2. helyezett: Becsi Anita (IX. A)
3. helyezett: Gyulai Noémi (IX. D)

Környezetvédelem

A Kerek Világ Alapítvány által meghirdetett Székely Kapuk-
Zöld Kapuk pályázat környezetvédelemmel kapcsolatos ván-
dorkiállításának néhány mozzanata látható a képeken. A
tablók különböző témák alapján készültek: éghajlatváltozás,
veszélyben az élővilág, egy régi környezetbarát ház felépí-
tése, háztartásunk környezetbarát működtetése, miként lesz
környezetbarát az életünk, alkalmazkodó építészet.

Józsa Emese, osztályfőnök

Gyulai Noémi, Simó Gizella, Becsi Anita, Gál Zoltán

Kajtor Brigitta, Boros Zoltán, Orădan Claudia
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Szerkesztők: a XII. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelők:Kovács Márk, Matanie Ruben, Zsóri Zoltán
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók:Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami,
Tulipán, Farmec, a Csiky Gergely Iskolaközpont Szülői Bi-
zottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

a HÓnaP arCai

Becsi Anita

A te családodban hogyan ünneplitek március 8-át?
Nálunk, mivel nagytatám az egyetlen férfi, ő szokott meglepni minket
egy-egy virággal.
Minek örülsz jobban nőnapra: egy ajándéknak vagy egy virágnak?
A virágnak örülök jobban, mert szeretem a virágokat, és ennek a napnak
a szimbólumai is.
Melyik a kedvenc virágod?
A fekete rózsa.

Csipkár Renáta

A te családodban hogyan ünneplitek március 8-át?
Ilyenkor nálunk mindenki virágot kap, és egymással töltjük az időt.
Minek örülsz jobban nőnapra: egy ajándéknak vagy egy virágnak?
Egy virágnak, hiszen ez a március 8. jelképe.
Melyik a kedvenc virágod?
A tulipán.

Rovatszerkesztők: Edi, Attila, Imi

Csipkár Renáta Becsi Anita

Mákszemtől Mákvirágig
Márciusi számunkban a 9. B osztályt kérdeztük meg arról, hogy milyen licisnek lenni. 

Dragán Dóra: Elég hamar beilleszked-
tem az új osztályba. Ilyesmire számí-
tottam, nem is olyan nehéz a 9-dik. Bár
a régi osztályom is nagyon hiányzik.

Bojtos Anita: Eddig is ilyennek képzel-
tem a 9-diket, semmi meglepetés nem
ért. Az osztályba könnyen beilleszked-
tem. Kedvenc tantárgyam a román.

Mester Roland: Pécskáról jöttem be
Aradra. Hiányzik nagyon a régi osztály,
de az újat is nagyon megszerettem.
Kedvenc tantárgyam a földrajz, ked-
venc tanárom pedig Erdei Emese.

Molnár István: Kisperegről jöttem, de
hamar beilleszkedtem. Sokkal nehe-
zebbre számítottam. Az oszit nagyon
szeretjük, nagyon jó fej. Kedvenc tan-
tárgyam a rajz.

Rovatszerkesztők: Réka és Vica


