
„Itt van az ősz, itt van újra...”

Igen, itt van. Sajnos, vége a nyárnak, vége a jó idő-
nek – egyelőre legalábbis úgy tűnik –, és sajnos, vége
a vakációnak is. Elkezdődött a tanév, és mivel a szep-
temberi szám kimaradt, most már oda lehet írni, hogy
a feleltetés is. A tanárok újult erővel nyaggatják a diá-
kokat, akik pedig újult erővel, tudásra szomjazván, szi-
vacs módjára szívják magukba a sok friss információt.
:P 

No, de a nyár nem telt el élmények nélkül. Le
merem fogadni, hogy mindenki látott valami szépet,
legalább egy pár napra kiruccant a haverokkal vagy a
családdal, esetleg szépen lebarnult, már ha kifogta a
szép napsütést két esős időszak közepette. Emellett
sok minden történt a nagyvilágban, amikről beszámo-
lóval készültünk! A sportban izgalmas és érdekes ese-
mények zajlottak, a technika jelentős fejlődéseket ért
el, új játékokat adtak ki, és persze WOW!!!, most mind-
ezt megtaláljátok a Csiky- Csukyban! 

A fecskék pedig – az a kevés, ami idén eljött hoz-
zánk – visszatértek Afrikába. A Gólyák viszont itt van-
nak közöttünk, vegyülnek a tömegben. Ők még kicsit
meg vannak szeppenve, hiszen újak az osztálytársak,
új a környezet, és újak a tanárok is. Szeretném, ha sok
szeretettel fogadnánk őket. Mindenki nevében köszön-
telek tehát benneteket, Gólyák! Remélem, jól fogjátok
érezni magatokat közöttünk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek kel-
lemes új tanévet!

Hevessy

Az Osztrák Alpokban
Interjú Milka Zsolt tanár úrral

(részeletek a 4. oldalon)

Országos Mazsorett Kupa
Barbie Girls

(részletek a 11. oldalon)

A Neoton Família Aradon
(részletek a 10. oldalon)
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Így művészkedtek ti!

Könyvajánló
Ken Folett: Zérókód

Luke ismeretlen helyen riad fel gyötrő álmából: émelyítő hányinger kínozza, szaka-
dozott ruhája foszlányokban lóg rajta. Fogalma sincs, hogy hol van, és hogyan került
oda – egyáltalán azt sem tudja, hogy kicsoda valójában. Ráeszmél, hogy semmire
sem emlékszik addigi életéből. Végső kétségbeesésében nekivág az idegennek tűnő
világnak, hogy kiderítse, honnan jött, hogy hívják, és mi történt vele. Beléivódott ösz-
tönei hajtják, űzik előre, ám közben – könyörtelen leszámolások, titkosszolgálati for-
télyok, álnok cselszövések, érzelmi vívódások és szerelmi bonyodalmak hálójában
vergődve – ki kell bogoznia, hogy egykori diáktársai közül ki a barát, és ki a halálos
ellenség. A különböző idősíkokba helyezett, váratlan fordulatokban gazdag, rendkívül
izgalmas cselekmény hátteréül a ’40-es, ’50-es évek szolgálnak: a második világhá-
ború amerikai ifjúsága, a francia ellenállási mozgalom, majd a CIA és a KGB hideg-
háborús párharcának a beindulása, beleágyazva a világűr meghódításáért
kibontakozott szovjet – amerikai versenyfutásba.

Szűcs Dániel, 11. D

Björn: Szerelmem

Sötét órák, sötétebb percek,
Téged akkor is Szeretlek.
Sötét napok sötét évekbe burkolóznak,
Te akkor is szolgálója vagy hű szavamnak.

Nélküled a világ szenvedés,
Esős hajnalban keserű ébredés.
Ha a nap lemegy, hiányod érzem,
Szolgám nélkül legyengül létem.

Szolgám vagy? Vagy uralkodsz tán?
Uralkodsz szívem minden gondolatán.
Szolgád én voltam, vagyok s leszek,
Míg meg nem szakad vonala életemnek.

Te vagy az, kiben örökre bízok,
Kit feltétel nélkül szeretni bírok.
Te vagy az, ki örök reményem,
Te, kitől a megváltást remélem.

Csöndes éjnek egyedüllétében,
Kedves, te vagy csak a menedékem.
Míg ég a láng, míg remény lobog,
Én mindig szívből írni fogok.

Ez vagy te kedves, csupán egy toll...
Ha elvesztelek, megfosztanak földi javamtól.
Egy toll, egy barát, egy gondolat,
Csak te oszlatod minden gondomat.

Ő az enyém marad, e gyenge világban,
Habár nem látom arcát a fájó homályban.
Úgy szeretem, hogy nem is ismerem,
Akkor szeretem, mikor kezembe veszem.

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

Rovatszerkesztő: Berni

Molnár Brigitta: Az élet

Zuhanó tárgyak,
Rémes sikítások,
Vérfürdők,
Rémes kiáltások.

Keserű könnyek,
Haldokló szerelmek,
Összetört szívek,
Bilincselt emlékek.

Elvesztett álmok,
Hamis vallomások,
Tönkretett életek,
Veszélyes játékok.
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CC≈Creative Club

Vigil
By Hannelore

Habel

She was sitting under the willow tree, gazing into the
greenish river below, breathing that cold air of Fall...and yet
there was something else, surrounding her...she could feel
the smell of death.

It’s been years since she and her daughter lived alone and
things were only getting worse. Her husband was gone, fight-
ing in that meaningless war...it’s been years since they were
starving...since they were pretending to live. Just pretend-
ing...But this day she quit. She was sitting there, crying. This
was going to be her last night! The last!

She didn’t plan a glorious death...she sent the girl to a
friend for the night, she took some blankets, a knife, and
waited. The sky had that beautiful rose colour...but now it
seemed like blood. The river itself was turning darker and
darker, until it became an endless blood vessel. But she
wouldn’t move. That was the place where they last kissed.
And if he couldn’t keep his promise...if he couldn’t come
home, she had to get to him...one way or another. Thoughts
of him crushed on a battlefield mingled with the
memories...all his smiles, every touch, his kind voice, his
deep hazel eyes as he was looking at her, the way he used
to play with her hair, the way he used to caress her, the way
he used to embrace her, the way he used to love her…she
couldn’t imagine him not being alive!

And she was waiting. Through this unreal gloom she
started seeing and hearing more clearly. Neighbours  closing
doors. A cat springing up to a fence. The wind ripping the
leaves...ripping her flesh. But she wouldn’t move. She just
hugged the blankets tighter.

Maybe in the morning…maybe she should start running,
screaming his name, running through villages and fields, just
running, running to find him. Or maybe she’ll just end it with
a deep cut. At least that last feeling should be warm. She
could feel him holding her hand…maybe she just cut her fin-
ger, but who knows? Maybe he could already touch her…

The sky was clear. It was cold, but this night wasn’t foggy.
Ironically, the stars were shining with this sharp light, while
she had to decide what to do and couldn’t figure it out…or
maybe she was afraid she’d end up pretending for the rest
of her…life?

It seemed like everyone went to sleep…that was probably
true. The men who returned needed to rest. Some re-
turned…weak, broken, but still somehow they did.

The silence was broken by her own voice. She heard
someone coming. It was a bony dog with a bleeding paw,
wandering along the riverbank. ’Hey, come here, let me see
that wound, I won’t hurt you. At least you’re not shivering
alone’. The dog’s thankful eyes made her smile. ’I’m a lucky
woman, you know…I even used to be happy…I could even
be one…oh, you don’t even understand what I’m talking
about…just sleep’. But the animal didn’t stop watching her
from under the blanket. He was just as desperate as his new
friend.

‘Do you know where’s your home? You don’t have one…I
don’t have one. A few weeks ago it was in the papers…just
like that. Oh, we just decided it’s best this way-they say it like
they are in knowledge of so many things…but I don’t think
they’d have the courage to look into my eyes…if they are
human .But who knows? Who knows?’

Now it was completely dark. The Moon wasn’t up on the
sky…it was hiding from lovers or maybe just shining for oth-
ers on a happier planet.

And she was still there .Her pale skin was slowly turning
violet and every thing around her grew silent .But she was
still alive. Still breathing. Still waiting. Seeing him…their wed-
ding day…oh, that was a beautiful day! Many, many years
ago…but still…he was smiling, telling her he’s the happiest
man. He brought her roses. Red, red like love. He kissed her.
After all the struggling, he saved her. He should have never
gone away! Never! Never! Never!

But the Sun would still rise. It would still bring warm days
to all, not caring if they deserved it. She bitterly smiled at the
sky ,at that ignorantly rising Sun. She was almost frozen…
but holding on to the willow tree she got up to her feet and
gazed at that long, lonely road.

A crippled man was coming home. He must have been
walking all night…

Columnists: Lea Dubován and Andrea Milich
Assisted by Ildikó Ruja, teacher
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TANÁR ÚR / TANÁRNŐ KÉREM!

Ebben a számban iskolánk új földrajztanárát, Milka Zsoltot faggattuk ki.

1. Hol végezte tanulmányait?
Kolozsváron végeztem, a Babeş -

Bolyai Tudományegyetem Földrajz
Karán, meteorológia-hidrológia szako-
sodással. Utána ugyanott hasonló té-
mában mesteri tanulmányokat is
folytattam. 

Ja, és ki ne felejtsem, elõtte a
Csikybe jártam kémia – biosz szakra,
Chila Olga tanárnő volt az osztályfőnö-
köm.

2. Meséljen nekünk kicsit bővebben
hobbijáról!

Minden olyan sport vonz, amelyet
kint a természetben lehet űzni: a hosz-
szútávfutástól, a kenutúrákon keresztül
egészen a hegymászásig. Ez utóbbi a
kedvencem, bár az elmúlt egy-két
évben kevés idõm volt rá.

Egyetemi éveim alatt ismerkedtem
meg a köteles hegymászással. Kezdet-
ben a Föld legnagyobb csúcsairól álmo-
doztam, most sokkal inkább a
különleges és járatlan hegyek izgatják
a fantáziámat. A téli Fogaras ugyan-
olyan kemény lehet, mint a Himalája.

A hegyek nagyok, legyőzhetetlenek,
lélegzetelállítóak, és meghódítani,
igába hajtani nem lehet őket. Úgy szok-
tam mondani, hogy ha nagyon ügyesek
és kitartóak vagyunk, akkor talán kicse-
lezhetjük az akadályokat, és egy rövid
időre feljuthatunk a csúcsra. A hegymá-
szásban számomra az a csodás, hogy
az nem emberek egymás elleni verse-
nye, ott a kötéltársaim nélkül senki va-
gyok, az életveszély fantasztikus
barátságokat szül.

3. Eddig általános iskolás diákokat
tanított. Ehhez képest milyen a „li-
cista élet?” 

Régóta vágytam, hogy nagyokat is
taníthassak. Hiányzott, hogy egy- egy
témáról komolyabban, magasabb szin-
ten is el tudjak beszélgetni a diákokkal,
hiányzott, hogy az órákon olyan rafinált
kérdéseket tegyenek fel nekem, ame-
lyeken el kell gondolkodnom. Több mint
tízévnyi általános iskolai tanárkodás
után attól kezdtem tartani, hogy az ál-
talam tanultak egy részét elfelejtem,
mivel nem használom. Most látom,
hogy ez mennyire nem volt igaz.

Szóval nagyon is tetszik a licista élet.

4. Szeret tanár lenni?
Tanítani szeretek, de azt nagyon.

Amikor tanár lettem, nem mondták
előre, hogy az ennyi papírmunkával is
jár. Amikor volt tanítványaim kitörő
örömmel fogadnak a Csiky lépcsőin, az
minden pénzt megér.

5. Miért pont földrajztanár? :-)
A földrajzot a hegyek miatt választot-

tam, tanulni akartam róluk, érteni akar-
tam hozzájuk. A család inkább
„pénzesebb szakmák” irányába akart
terelni. Persze, én sem tanárnak ké-
szültem... Meteorológus szerettem
volna lenni. Szabad meteós állás nem
volt, így kikötöttem a tanügyben. Meg-
szerettem, ittragadtam.

Apropó pénzes szakma: pedagógus-
ként megértjük, de mindig elszomorít,
amikor tehetséges földrajzos, biológus,
magyaros vagy töris diákok családi
nyomásra az orvosit, jogot vagy köz-
gázt választják.

6. Mi okoz legnagyobb örömet az
életben?

A Nagy Titkot én sem tudom... Egy
finom kávé, mondjuk a Matterhorn csú-
csa alatt, mászás után, újra feleleve-
nítve a részleteket.

Köszönjük szépen a tanár úrnak a
részletes beszámolót!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

Futóbolond a Herkules Maratonon

A Dent du Geant csúcsán
Kínlódva a Fogarasban
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Kedves Kos!

Ez a hónap elsősorban a munkádban hoz sike-
reket. Azt határozd el, hogy soha nem rohansz,
hanem mindenre kellő időt szánsz! Akkor fan-
tasztikus dolgok várnak rád. Emellett az egész-
ségedre kell odafigyelned. Ne feledd, hogy a
tested addig szolgál téged, amíg mindent megadsz neki,
amire szüksége van! A hónap végén több konfliktus is vár
rád. Az egyik a pároddal lehet. Mielőtt hirtelen odamondanál
neki bármit, emlékezz rá, hogy egy csónakban eveztek!

Kedves Bika! 

Az egész hónap remek lesz számodra. A siker
kulcsa két dolog: 1. Engedd működni a kreati-
vitásodat, vagyis figyeld, milyen ötletek pattan-
nak ki a fejedből! 2. Legyél nyitott mindenre,
különösen az új lehetőségekre! Hidd el, megér-
demled, hogy előreléphess! A hónap közepén vigyázz, mert
egy agresszív ember jelenhet meg az életedben! Lehet, hogy
jó szándékkal, de elég erőszakosan akar rávenni valamire.
Ebből akár szerelem is lehet, ha nem siettet téged. 

Kedves Ikrek! 

Jó nagy jövés-menés lesz az otthonodban. Ké-
szülj fel rá, és akkor talán nem borulsz ki! Bármi
előfordulhat: valaki váratlanul betoppan, valami
elromlik, vagy költözés is történhet. Emellett tö-
rődj a szüleiddel! Szükségük lesz a segítsé-
gedre. Jó lenne, ha nem kellene kérniük, hanem rájönnél,
hogy mit tehetsz értük. A hónap végén szó szerint megszáll-
hat az ihlet. Írj le minden ötletet!

Kedves Rák!

Új szomszédokat kaphatsz, vagy a közeledben
lesz valami költözés. Igyekezz segítőkészen
hozzáállni! Meglátod, hálásak lesznek neked.
Emellett a testvéreddel is ideje lenne rendez-
ned a kapcsolatodat. Nem kell nagy kibékülős
jelenet A hónap közepén felfokozott lelki állapotban leszel.
Ennek oka lehet szerelem. Körültekintően nyilatkozz, és jól
nézd meg, hogy kit avatsz be a bizalmadba!

Kedves Oroszlán!

A pénzügyeid terén nagy hullámzás várható.
Lesznek bevételeid és új források is, de közben
több kiadásod lesz, mint szokott. Az egyensúlyt
akkor tudod fenntartani, ha írod, hogy mikor mit
veszel. Így talán elkerülheted a felesleges kia-
dásokat. A hónap vége jó lehetőséget hoz utazásra és/vagy
tanulásra. Egyiknél se gondolkozz túl sokat! 

Kedves Szűz! 

A hónap közepén hihetetlenül jó híreket kapsz,
és csupa kellemes meglepetés fog érni. Ne
hidd, hogy ez a véletlen műve! Sokat tettél
azért, hogy ez így legyen. Bebizonyosodik,
hogy jól csináltad eddig. A hónap végén plusz-
pénz érkezhet hozzád. Örülj neki, de ne költsd el azonnal!
Tartalékolj, mert pluszkiadásod is lehet még ebben a hónap-
ban! Jó lenne, ha saját erőforrásból megoldanád.

Csillagok, csillagok!

Kedves Mérleg!

A hónap csak akkor lesz sikeres, kellemes a
számodra, ha el tudod viselni, hogy nem min-
den esetben a te kezedben van az irányítás, va-
gyis egész hónapban legyél rugalmas és
megengedő! Soha semmit ne erőltess! Ameny-
nyiben ezt sikerül betartanod, rengeteg felesleges idegeske-
déstől megkímélheted magad. Becsüld meg azt, amid van,
és oszd be okosan a pénzedet! 

Kedves Skorpió!

Ebben a hónapban többször is olyan helyze-
tekbe csöppenhetsz, amikről határozottan az
lesz az érzésed, hogy már megtörténtek egy-
szer. Tegyél meg mindent, hogy a kapcsolataid
békések és harmonikusak legyenek. A plusz-
energiáidat valami építő jellegű dologgal vezesd le! A hónap
végén legyél diszkrét, és őrizd meg a rád bízott titkokat!

Kedves Nyilas!

Cseppet sem fogsz unatkozni. Közben a magá-
néletedben is nagy változások várhatóak. Va-
laki hozzád költözhet vagy elköltözhet, esetleg
te költözöl. De az sincs kizárva, hogy betoppan
hozzád egy régi, fontos ember. Minden esetben
fogadd a változást örömmel! A hónap közepén nagy meg-
könnyebbülést fogsz érezni anyagi téren. Valami megoldódni
látszik, és ez nem kis nyomástól szabadít meg.

Kedves Bak!

Hihetetlenül pozitív lesz a hónapod. Olyan dol-
gok érnek be, amikre évek vagy hónapok óta
vársz. Ezek a gyümölcsök akkor lesznek éde-
sek, ha nem kíméled magad, és hajlandó vagy
gyökeres változásokat eszközölni. Legyél nyi-
tott mindenre, ami új: kapcsolat, munka, szerelem, tanulás
stb.! Bizonyítsd be, hogy képes vagy hibátlanul teljesíteni!
Ne az elismerésért tedd, hanem azért, hogy tudja meg min-
denki! Közben ne hanyagold el a családodat sem! 

Kedves Vízöntő!

Számodra a hónap a tanulásban és a pénz-
ügyeidben fog változást hozni. Mindkét terüle-
ten legyél visszafogott! Ne siess el egyetlen
döntést sem! A hónap közepén nagy előrelé-
pést tehetsz azon a területen, ahol eddig el-
akadtál. A hónap vége felé egyre jobb passzba kerülsz,
emiatt mindent pozitívabban fogsz megítélni.

Kedves Halak! 

Több fantasztikus emberrel fogsz találkozni,
régi és új barátságok örömet fognak szerezni,
és akár új szerelem is berobbanhat az életedbe.
Ezért ha párt keresel, nyisd ki a szemedet és a
szívedet! Vegyél erőt magadon, és ülj le egy beszélgetésre!
Ne engedj teret az érzelmeknek, csak a tényeket figyeld! A
hónap végén engedd ki az irányítást a kezedből! Meglátod,
jobban jársz, ha semmit nem erőltetsz.

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

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka
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CSAK CSAJOK

Szépülj alvás közben!

Szakemberek szerint napi 8 óra alvásra van szüksége a szervezetünknek, hogy megfelelően
tudjon regenerálódni. Ha nem pihenjünk ki magunkat, az bőrünkön azonnal meglátszik.

Persze nem csak az alvás, de a sok napfény, a helytelen táplálkozás, a kevés folyadékbevitel
mind-mind a bőr korai elöregedéséhez vezethetnek. Mit tehetsz, hogy az alvás pihentető legyen,
és így a bőröd is megőrizze üdeségét?
1. Az illatok segíthetnek!
Csepegtess levendulaolajat a párnádra, máris pihentetőbb lesz az alvás. Az ibolya is nyugtatóan
hat a szervezetre, a jázmin viszont az érzéki álmokat csalja elő.

2. Meleg tej elalvás előtt!
Ahhoz, hogy pihentető és egészséges legyen az éjszakai alvás, el kell hagynunk a nehéz éte-
leket és az alkoholt is lefekvés előtt. Fogyassz el egy pohár meleg tejet vagy gyógyteát elalvás előtt – mindkettő jó hatással
van a szervezetre.

3. Hidratálj!
A bőrt lefekvés előtt kend be hidratáló krémmel! Ha szeretnéd a hatást fokozni, perme-
tezz az arcodra ásványvizet/forrásvizet! A kezedet és a lábadat se hagyd ki: előbbire
húzhatsz kesztyűt, utóbbira pamut zoknit a hatékonyabb hidratálás érdekében.

4. Feküdj háton!
Ha szeretnéd elkerülni a dekoltázson és az arcodon a korai ráncokat, aludj háton! Érde-
mes az ékszerektől is megszabadulnod, a gyűrű például gátolja a vérkeringést. Elalvás
előtt a lábaidat felemelve nyomd a falnak, és maradj így legalább öt percig, így a vér a
testbe áramlik – ez szintén javítja a vérkeringést.

5. Iktasd ki a zavaró tényezőket!
Ha úgy döntesz, hogy aludni mész, kapcsold ki a tévét – a legjobb, ha az nem is a hálószobában van. Gondoskodj róla,
hogy sötét legyen a szobában, és nem árt, ha előtte kiszellőztetsz. Ha jó idő van, akkor aludj nyitott ablaknál, ha nem zajos
a környék – meglátod, a friss levegő csodákra képes!

Nyilván mindenki szeret kitűnni valami POZITÍV tulajdon-
ságával. De akinek ez nem sikerül, az megpróbálkozik a kül-
sejével, öltözködésével magára hívni a figyelmet.
Leggyakrabban azok a lányok/fiúk öltözködnek kihívóan,
akik kevésbé érzik népszerűnek magukat, akár a suliban is!!!
Az, ahogyan öltözködünk, sokat elárul személyiségünkről.

Tudnunk kell azonban, hogy nem az öltözködésünkkel kell

kitűnnünk társaink közül, hanem inkább a belső tulajdonsá-
gaink a fontosak, s ezt a környezetünk is így gondolja.

Lehet valaki gyönyörű szép, márkás ruhákban, de ez csak
a külső! Nagyobb hangsúlyt kellene, hogy fektessünk a bel-
sőre. Vannak, akik csak a csomagolást nézik (vagyis a kül-
sőt). Ok, VANNAK KIVÉTELEK IS, de ez nagyon ritka!

A személyiség

Aranyköpések
TANÁROK

– 3. a harmadik. De miért tanár úr?
– Ez azért az, mert azt mondtam.:))

– Tanár bácsi, maga milyen zenét hallgat?
– Rockot.
– Melyik a kedvenc zenekara?
– Majd múltórán elmondom! :D:D:D

– A biológiában, amikor az állatok táplálkozásáról beszélünk, akkor az emberre gondolunk,
mivel az ember is egy nagy ÁLLAT……..:D:D:D

– A patkány és az ember között igen sok hasonlóság van. :D:D:D

DIÁKOK

– Szulimán haragszik a magyarokra, mivel neki köszönhetik, hogy most ott lehetnek, ahol vannak, és még nem köszönték
meg.

– Az eposz részei: propozíció, invokáció, enumeráció, permutáció.

– Balassi verseire jellemző a bástya szerkezet.

– A tragédidia cselekményre épül.

Rovatszerkesztők: Chill és Jennifer

Rovatszerkesztők: Helda és Jenny
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Forma 1
Kimi visszatér?

Egyre több pletyka kering Kimi Räikkönen jövőjével kapcsolatban.
A finn pilóta a McLaren csapatnál versenyzett 2006 végéig, majd 2007-ben csatlakozott a Ferrárihoz, ahol rögtön az első

évben világbajnok lett. 2008-ban és 2009-ben nem volt a csapat igazán versenyképes, és Massa
balesete miatt nem tőle, hanem a Jégembertől kellett megválniuk ahhoz, hogy Alonsonak hely
jusson. Kimi ezután a WRC-ben folytatta tovább karrierjét a Citröen Junior csapatnál.

Räikkönen augusztusra ígért híreket arról, hogy visszajön-e a Forma 1-be, de eddig semmi
konkrétat nem tudunk, pedig már október van. A menedzsere azonban megerősítette, hogy fel-
vették a kapcsolatot a Renault-val, bár Gerard Lopez szerint Räikkönen nem biztos, hogy többet
ér a mostani Renault pilótánál, Petrovnál. A napokban viszont napvilágot látott az a hír, hogy Mas-
sának elege lett, és az év végen elhagyja a Ferrárit, noha 2012-ig szól a szerződése. A helyére a
lengyel Kubicát szerették volna, de ő nem vállalja, amíg barátja, Alonsó is a csapatnál vezet. Ezért
most az a hír járja, hogy az olasz csapat és Kimi már több tárgyaláson is túlvan, és Alonso is beleegyezett a finn visszaté-
résébe, akivel jóban van.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Rovatszerkesztő: Cleo

Sportiram

Elkezdődött az 2010–2011-es idény! Sok baj-
nokságban történt meglepetés, mint az angol, spa-
nyol, német vagy akár a román élvonalban! Így
történt az idei Bajnokok Ligájában is, mivel sok
olyan csapat található a csoportkörökben, amelyek
nem megszokottak a BL légkörében, mint például
a Sporting Braga, Auxerre, Basel stb. De ahhoz,
hogy ezek a „meglepetés csapatok” bejussanak, a
selejtezőkön is meglepetésnek kellett történnie, mint például
a Sevilla-Braga mérkőzésen, amelyen a sokkal gyengébb

Braga fölülmúlta a nála sokkal erősebb Sevillát!
Ugyanúgy, mint az előző években, most sem lehet
megjósolni, hogy ki emeli majd a magasba a BL
serleget az angol Wembley stadionban, mivel
akárki lehet, nincs kis csapat vagy nagy csapat a
mai fociban. Tehát a serleget megnyerheti akár a
spanyol gárda FC Barcelona, vagy akár a román
élvonal mostani bajnoka, a CFR Kolozsvár is.

Rovatszerkesztők: Zsoca, Oli

Foci
Bajnokok Ligája

Tenisz

Augusztus 29-én mindenki türel-
metlenül várta az év utolsó, negyedik
Grand Slam-tenisztornáját, a US
Opent.

A Big Apple-ben, New Yorkban ját-
szódott a torna, a Flushing Meadows
teniszcentrumban. A fontos mecs-
csekre már hónapokkal korábban el-
keltek a jegyek.

Mindenki türelmetlenül várta az
álomdöntőt, és ha titeket is érdekel,
vagy jártasak vagytok a teniszben,
tudjátok, hogy mire vártak: a Nadal
és Federer nevek elárulják az egész
teniszév várva várt csúcspontját.

Az első körökben mindegyik esélyes
játékos sima győzelmekkel nyert. Az
egyetlen meglepetés Andy Roddick ki-
esése volt. Nadal egy nagyon erős já-
tékot mutatott, miközben Federer is
látványosan teniszezett az első körök-
ben. Mindenki megfeledkezett a másik
két esélyesnek tekintett játékosról, Djo-
kovicról és Andy Murray-ről. Murray
hamar csalódást okozott, hiszen a ne-
gyedik körben búcsúzott. A másik
három esélyes gond nélkül bejutott a

negyeddöntőbe. A torna első hete után
két játékos volt elvesztett szett nélkül,
Nadal és Federer. Ez egy komoly alá-
támasztása volt annak a ténynek, hogy
az idén tényleg álomdöntő lesz. Az elő-
döntők így néztek ki: Rafael Nadal –
Mikhail Youzny és Roger Federer –
Novak Djokovic. Az első elődöntőből
Nadal gondok nélkül jutott be az első
US Open döntőjébe. A második elő-
döntő egy felejthetetlen meccs volt. N.
Djokovic – R. Federer: 5-7, 6-1, 5-7, 6-
2, 7-5. Az álomdöntő egyik megjósolt
résztvevőjének, Roger Federernek el

kellett búcsúznia.
Eljött a döntő napja. A döntőnek va-

sárnap, szeptember 12-én kellett
volna lennie, de az esős idő miatt a
meccset elhalasztották hétfőre. Nadal
volt az esélyesebb játékos, és nem
okozott csalódást szurkolóinak. Az
első szettet Nadal könnyen nyerte. A
második szettben Djokovic össze-
szedte magát, és 5-7-re verte ellenfe-
lét. De ez csak múló fellángolás volt.
Így a majdnem négy órás meccs vég-
eredménye a következő volt: Nadal –

Djokovic: 6-4, 5-7, 6-4, 6-2. Így hát
Nadal lett a hetedik férfi játékos, aki
megnyerte mind a négy Grand Slam-et,
de ő a legfiatalabb közülük.

Djokovicnak és Federernek sok sze-
rencsét, Nadalnak pedig gratulálunk, és
tudjuk, hogy neki szerencse nélkül is fé-
nyes eredményei lesznek. De egy biz-
tos: a Nadal – Federer sportháború
még nem ért  véget.

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

Eötvös Loránd ingája
A Csiky Gergely Iskolaközpontban október

5-én előadást tartottak Eötvös Loránd munkás-
ságáról. Eötvös Loránd 1909-ben olyan készü-
léket állított össze, amellyel ki lehetett mutatni
a gravitációs erő értékében rendkívül kis kü-
lönbséget. Azt találta, hogy készülékének pon-
tosságán belül az azonos tehetetlen tömegű
testekre azonos gravitációs erők hatnak. A gra-
vitációs gyorsulás helyi értékének nagy pon-
tosságú mérésére ma is a báró Eötvös Loránd

Nem arra születtek, hogy mások
példáját kövessék...

Nem tudom, hogy közületek hányan
szeretik a rockot, de egyet biztosan ál-
líthatok: valószínűleg mindnyájan tán-
coltatok már az It’s My Life-ra. Ami
pedig azt jelenti, hogy van legalább egy
Bon Jovi szám, amit majdnem mindenki
ismer, és jobbik esetben szeret is. Re-
mélem, a cikk elolvasása segíthet
abban, hogy egyeseknek egy újabb,
másoknak talán egy teljesen ismeretlen
oldaláról mutassuk be röviden a 80-as
évek egyik legsikeresebb, máig össze-
tartó bandáját: a Bon Jovit.

Az amerikai zenekar 1983-ban ala-
kult meg New Jerseyben. Az együttes
eredeti felállása: Richie Sambora (gitár,
háttérének, talkbox), David Bryan (bil-
lentyűs, háttérvokál), Tico Torres
(dobok), Alec John Such (basszusgitár)
és Jon Bon Jovi (énekes, gitár) 1994-
ig, amikor a basszusgitáros szerepét át-
vette Hugh McDonald.

Első albumuk 1984-ben jelent meg
az együttes nevét viselve. Az államok-
ban aranylemez lett belőle. Ezt követte
1985-ös albumuk a 7800° Fahrenheit,
majd 1986-ban jött az igazi áttörés a
Slippery When Wet albummal. A sikert
többek között az hozta, hogy a 30 új dal
közül New York-i tinédzserek vélemé-
nye alapján válogatták össze a nyerő
listát. Az album első kislemeze a You
Give Love a Bad Name lett, az együttes
első dala a Billboard listán. Ezt követte
a Livin’ On a Prayer, amely szintén első
helyen debütált, és egy teljesen új
szintre emelte a rock&roll akkori fogal-
mát. A lemez megjelenése óta 26 millió
példányban kelt el, ami felér egyes ese-
tekben egy előadó pályafutása alatt
összes eladott lemeze számával. A 80-
as évek utolsó Bon Jovi albuma New
Jersey néven látta meg a napvilágot. Az
új kislemezek Bad Medicine, Born to Be
My Baby és az I’ll Be There for You
mind a toplisták élén landoltak.

A kilencvenes évek eleje az együt-

tes minden tagjának a szólókarrier
egyengetését jelentette. 1992-ben
megjelent egy újabb közös albumuk, a
Keep The Faith, amely egy teljesen új
stílust hozott úgy zeneileg, mint arcula-
tilag is a rajongók legnagyobb megle-
petésére. A megkomolyodott Bon Jovi
továbbra is tarolt a listákon. Két emlí-
tésre méltó szám a Bed of Roses és a
Keep The Faith.

(Folytatás a következő számban.)

Rovatszerkesztő: DustyDawn16.

KívánságKosár

Boldog születésnapot kívánunk Helldytának a XI. D-ből! Szeretünk! xoxo :*:)
Boldog szülinapot kívánok Dyta! Szeretlek, te kis démon! A te kis Sátánkád!
Boldog születésnapot kívánunk Bubinak a XI. C-ből! Ceci, Jenny, Bella és Dóri.
Boldog névnapot kívánok Molnár Brigittának a XI. D-ből! Sok-sok puszi, Iza!
Boldog születésnapot kívánok Heldának a XI. D-ből és boldog névnapot Briginek!
Bettina, XI. D.
Boldog névnapot barátnőimnek, Briginek és Sátánkának! Hell
Boldog születésnapot Molnár Melinek! Baranyi Bianka, IX. C
Boldog születésnapot Kovács Márknak. Mészár Józsi, IX. C
Boldog születésnapot kívánok Rohács Renáta Orsolyának, a legjobb barátnőm-
nek, aki okt. 25-én született, és      14. évét tölti. Sok szeretettel, legjobb barátnőd-
től, Zámbori Renátától, VIII. A
Boldog születésnapot kívánok Gáspár Bernadettnek, a legjobb barátnőnek, aki okt. 2-án született és 16 éves. Barabás
Andrea, VIII. A
Köszönöm a XI. D osztálynak, hogy megválasztottak vezérigazgatónak, és hogy bíznak bennem és képességeimben!
Nagy ölelés a legjobb osztálynak! Dyta

Rovatszerkesztő: Helda

által szerkesztett torziós (csavarási) ingát
használják. Az előadás nagyon érdekes volt,
közelebb hozta a diákokhoz a híres magyar fi-
zikus eredményeit, mindezt rendkívül érthető
és élvezetes formában. Az előadás után be-
mutatásra került egy valódi Eötvös-inga,
amely valósággal lenyűgözte a diákokat.

A résztvevő diákok elmondása szerint a jö-
vőben is szeretnének ilyen előadásokat hall-
gatni. Reméljük, lesz rá lehetőség.

Rovatszerkesztő: Robi

Hangszóró
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AGYKROBATA

50 lejes Bel-Ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet,
hogy te leszel az októberi számunk győztese! Várjuk megfejtésedet!
Határidő: 2010. okt. 28.
A sorsolás időpontja: 2010. okt. 29. nagyszünet

Szókereső

Szederné két hónapra Amerikába utazik a rokonaihoz. Előtte gon-
dosan elzárja ékszereit, de – ami biztos, az biztos! – még egy leve-
let is tesz a gyűjtemény mellé:
Ezek a gyöngyök nem valódiak. Az igazi ékszerek egy bank széfjé-
ben vannak!
Amikor hazaér, rémülten tapasztalja, hogy ékszereit elrabolták. He-
lyükön egy levélkét hagyott a betörő ezzel a szöveggel:
......................................

Keressétek meg az alábbi szavakat a szókereső rejtvényünkben, majd
a megmaradt betűket felhasználva megtudhatjátok, hogy mi állt a levél-
ben!

Szavak: ÁRUBŐSÉG, ÁSZKARÁK, ASZTAG, BEÁLLÍT, BÉLPOKOL,
DOKTOR, ELBŰVÖL, ELLUSKA, ÉRTETLEN, FEHÉR, FELCSÍP, FEL-
DUZZAD, FÉLREHÚZ, GITTIKE, GYEPŰ, HORTOBÁGY, ILLEM, JÉG-
HOKI, KŐKRÉTA, KÖLES, MINKET, MINTÁZ, NYIFOG, ÖREGANYA, ÖSSZESZID, RÍKAT, SZEKÉRRÚD, TIMUR,T OLNA,
VÉNÁS 

Előző rejtvényünk megoldása:
KERESZTREJTVÉNY SZERKESZTÉSÉBEN
A májusi keresztrejtvényünk szerencsés győztese Varga Beatrice, XII. B osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Egy borongós őszi napon az öreg in-
dián elmegy a varázslóhoz, és megkér-
dezi:
– Milyen lesz a tél?
– Kemény, hideg tél lesz.
– Biztos?
– Biztos.
– Gyűjtsek fát?
– Még kérded? Gyűjts!
– A családom is gyűjtsön?
– A családod is.
– Az egész törzs gyűjtsön?

– Az egész törzs... persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig
kezd rossz lelkiismerete lenni. Mi van,
ha felesleges munkát adott az öreg-
nek? Hát bemegy a városba, a meteo-
rológiai intézetbe, és megkérdezi:
– Milyen lesz a tél?
– Kemény, hideg tél lesz.
– Biztos?
– Biztos. A szatellitfelvételeken remekül
látszik, hogy az indiánok már minden-
felé gyűjtik a fát...

Csengettek – úgy a nagyoknak, mint a ki-
csiknek. Az iskola legfrissebb, Khell Jolán ta-
nítónő I. A osztályos diákjait kérdezgettük
érdekes válaszok reményében.

1. Hova tűnik a nap, miután lemegy?
– A felhők mögé. (Weiss Gabriella)
– Elmegy egy másik városba.(Mezei Dávid )

2. Hogyan tűntek el a dínók?
– Megölték egymást, mert összeverekedtek.
(Szilágyi Tímea )

3. Mit jelent a tolerancia?
– Életemben nem is hallottam erről. (Vida
Norbert )

4. Szerintetek mit jelent, hogy antipa-
tikus?
– A patikus bácsi :-D (Szabó Ágnes )

5. Ki volt Ceausescu?
– A „primár” régen, akit lelőttek, mert
háború volt. (Szabó Ágnes )

6. Mi a gazdasági válság?
– Olyan emberek, akiknek sok-sok
pénzük van, és sok mindent tudnak
vásárolni. :D (a csoport válasza)

Köszönjük szépen a kicsiknek!

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

Gyerekszááááááj :)

Őszi humorzsák

– Mikor űzte ki Ádámot és Évát az an-
gyal a Paradicsomból?
– Ősszel.
– Miért pont ősszel?
– Mert az alma ősszel érik.

Két bogár ül a fán. Miért nem fociznak?
– Mert cserebogarak.

Két alma beszélget.
– Birs?? mondja az egyik.
– Sőt, seretlek - mondta a másik.
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Közhírré tétetik

KOCKA SAROK
Üdvözöllek titeket kedves kocka tár-

saim! Az e havi számban arról lesz egy
rövidke beszámoló, hogy milyen új já-
tékok jelentek meg a nyár folyamán.
Akik szeretik a közelharc típusú játéko-
kat, ahol még gondolkodni is kell (in-
game puzzle), azoknak melegen
ajánlom az egyik kedvencemet, a Dark-
siders survival-action-rpg-t. Habár na-
gyon izgalmas a játék, nekem az tűnt
fel, hogy egy idő után egyhangú kezd
lenni, és még egy kis hibácskát talál-
tam, amit elkerülhettek volna a játék ké-
szítői: a játék semmiképpen se RPG,
hanem 13,5 GB kőkemény Survival-Ac-
tion.

Ugyancsak az elmúlt nyár egyik híres
Action-játéka az új Prince of Persia volt,
The Forgotten Sands, ami tapasztala-
tom szerint egy elég jó, nem túl nehéz,
de nem is túl könnyű játék volt. Az
egyetlen ok, ami miatt csalódtam ebben
a játékban, az, hogy nincsen semmi
köze az előző PoP történetéhez.

Aki versenyezni szeret, annak mele-
gen ajánlom a Blur című játékot, ami
nem csak arról szól, hogy milyen gyors
vagy, és hogy veszed a kanyarokat,
hanem arról is, hogy tudod felhasználni
a körülötted lévő dolgokat, hogy meg-

nyerd a versenyt. Nagyon szórakoztató
játék, a multiplayerről nem is beszélve.

Egy jó/rossz hír a Need for Speed ra-
jongóknak: igen, az új NfS megjelent,
nagyon szép és jó... DE ... nincs single
player játékbeállítása, szigorúan on-
line... (egyelőre ;D). Blizzard ismét arat
a játékok terén. Hihetetlen, hogy ez az
öreg cég még mindig meg tudja lepni a
mai játékosokat egy olyan játékkal, ami-
től csak ámulnak és bámulnak. Ha min-
den igaz, akkor Blizzardtól 2011 elejéig

egy olyan játéksorozatot várhatunk, ami
el fog minket szórakoztatni legalább 2-
3 évig. Aki még mindig nem érti, miről
beszélek, annak bejelentem: piacra ke-
rült a Starcraft 2 - Wings of Liberty,
ami a Starcraft 2 trilógiájának első
része. Igen, jól olvastátok, trilógia.
Ugyanis Blizzard tudomásunkra hozta,
hogy három részből lesz felállítva a tel-
jes játék: Human Campaign, Zerg Cam-
paign valamint Protoss Campaign. Ha
ezt a hármat összeragasztjuk egy kis
ragasztószalaggal, akkor megkapjuk a
teljes Starcaft 2-őt. Blizzard még két já-
tékot jelentett be, a Diablo 3-at, ami ál-
lítólag meg fogja változtatni az egész
Diablo játék stílusát, valamint a játékot,
amit már olyannyira várunk, és nemso-
kára itt lesz (kb. november közepén): a
World of Warcraft - Cataclysm.

Akit érdekelnek új játékok vagy eset-
leg más típusúak, ezen a site-on meg-
találhatja majdnem mindegyiket:
http://pc.gamezone.com/products/new_
releases/P0/.

Akit több információ érdekel, esetleg
ajánlani szeretne nekem egy jó játékot,
az elér a: teszterkocka@yahoo.com id-
n/ e-mailen.

Rovatszerkesztő: Anthemius

Koncert
Itt voltak! A Neoton Família ismét sikert aratott mind az idő-

sebbek, mind a fiatalok körében. Október 1-én, az aradi go-
kartpályán zenéjükkel felidézték bennünk a 70-es évekbeli
popzenét, ami igencsak nagy befolyással volt a modern
zenei kultúrára is. Az idősebbek nosztalgiázva hallgatták
azokat a számokat, amiket egykor magnón hallgattak, de a
mai fiatalság is ráhangolódott a zenére. „Nem volt épp a mi
stílusunk – jegyezte meg Szőcs Karina, 10. A osztályos ta-
nuló –, de nagyon jó hangulatot teremtettek. A koncert elején

hátul álltunk meg, de aztán egészen előre mentünk a szín-
pad mellé.” A koncert végig jó hangulatú volt, és miután vége
lett, a rajongók (a szerencsésebbek) megragadták az alkal-
mat, hogy egy pár szót váltsanak az együttes tagjaival. „Kon-
cert után megkerestük az énekesnőt, s aláírást és képet
kaptunk, meg elkértük a nyakkendőjét, és azt is ideadta alá-
írással.” – nyilatkozta Kari.

Tehát magabiztosan kijelenthetem, hogy a Neoton Família
koncertjére megérte elmenni.

Anthemius

Projekt
Kedves diákok! Gondolom sokan hallottatok a Green Your

Eye környezetvédelmi projektről, amely 2007-ben indult az
Európai Unió támogatásával. Ez egy fiataloknak rendezett
projekt volt, ami a környezetvédelemre oktatja és biztatja
őket. A „verseny” abból állt, hogy a megalakult csapatoknak
le kellett nyűgözniük a zsűrit kreativitásukkal, találékonysá-
gukkal és környezetvédelmi ötleteikkel. Egy videót kellett ké-
szíteni, amely bizonyította a felsorolt képességeket. A
csapatok közül egy országból, egy korosztályból csak 32
csapat juthatott tovább jutalomtáborba.

A jutalomtábor egy sporttábor volt, ami fantasztikus élmé-
nyekkel szolgált. Rendkívül barátságosak voltak a szerve-
zők, jó programok vártak ránk, és nem utolsó sorban a friss
levegőért és a tiszta környezetért érdemes volt harcolni. A
táborban a sok mulatáson kívül kreatív, ill. művészi progra-
mok is voltak azoknak, akik tehetségesek ezeken a területe-

ken. Mindezek mellett nagy hangsúly volt a környezetvédel-
men, valamint gyakorlatba ültettük azt, amit elméletben már
tudtunk, és csoportokra osztva elmentünk hulladékot gyűj-
teni.

Sokan lenézik a környezetvédőket, de szerintem ez volt
az egyik legjobb tábor, amelyben részt vettem. 

Aki nem hiszi, járjon utána! Egy életváltoztató tapasztalat.
www.greenyoureye.hu
www.greenyoureye.ro

Anthemius



jobban töltsem be ezt a munkakört, és
a feladataimat ellássam.
Szeretnék kellemes légkört az alkalma-
zottaimmal. Megfelelő körülményeket
fogok biztosítani a tevékenységek za-
vartalan lebonyolításához. Mindenképp
számítok a aligazgató, Mester Bettina
segítségére és támogatására.
Mit tennél a vállalat profitabilitása ér-
dekében?
Újításokat vezetnék be, megfelelő
árban próbálnám felkínálni termékein-
ket és megfelelő minőségben.
Mibe fektetné a nyereséget?
A nyereséget újításokra fordítanám.
Mit tennél csőd esetén?
Minden erőmmel azon dolgoznék, hogy
a vállalatot megmentsem, és kellő meg-
oldást találjak.

Annabella és Blanka

Csiky-Csuky, 2010. október 11. oldal

Idén ismét megrendezésre
került – immár ötödik alkalom-
mal – az Országos Mazsorett
Kupa és Fesztivál. Az ese-
ményre szeptember 4. és 5.
között került sor Aradon, a Vik-
tória sportcsarnokban.

A fesztiválon 150, az orszá-
gos bajnokságon pedig 250
sportoló vett részt az ország
különböző helységeiből. Isko-
lánk mazsorett csoportjai is
részt vettek, és igen szép
eredményeket értek el. A legki-
sebbekből álló mazsorett cso-
portunk, a Barbie Girls, három

tánccal is részt vett, három különböző kategóriában. Mind-
egyik kategóriában ügyeskedtek, így mind a három díjazásra
került: pompon és menet tánccal III., kellék kategóriában II.
helyezést értek el.

Az V-VIII. osztályos diáklányok csoportja, a Dream Team,
szintén említésre méltó helyezést ért el. Menet táncukkal el-
vitték az ezüstérmet!

Szakács Tímea egyéniben, kellék kategóriában verseny-
zett elkápráztatva a bírákat. Megérte a fáradságot, mivel
aranyéremmel térhetett haza.

A példás eredmények díja nem csak az érem volt. Szakács
Tímea és a Dream Team részt vehetnek a svájci Európa Baj-
nokságon, melyre október 8. és 10. között kerül sor, Neuch-
telben.

Gratulálunk a sok szép éremhez, valamint további sok si-
kert kívánunk nekik a svájci bajnokságon!

Shila

2010. október 4-én került sor a XI. D
gyakorlócége, a MAGIC HOUSE veze-
tőségének megválasztására. Az AGA
tagjai (Albert Dóra, Bartha Annabella,
Dvorák Bettina, Zsóri Blanka) összeál-
lították az interjú kérdéssorozatát, mely-
nek alapján kinevezték a

MAGIC HOUSE
vezérigazgatót és aligazgatót. A fő
szempontok a következők voltak: kom-
munikációs képesség, családi állapot,
érdeklődési kör, helyzetmegoldó képes-
ség, magabiztosság, kreativitás, meg-
jelenés, aritmetikai képesség és logikai
gondolkodás. A három jelentkező közül
a legmegfelelőbbet, Tóth Heldát vezér-
igazgatónak, aligazgatónak pedig Mes-
ter Bettinát nevezték ki.

A választás után feltettünk pár kér-
dést a vezérigazgatónak.
Hogyan fogadtad az AGA tagok dön-
tését?
Nagyon meglepődtem. Először számí-
tottam rá, de mikor megláttam, hogy
vannak vetélytársak, akkor egy kicsit el-
bizonytalanodtam.
Hogyan képzeled el magad vezér-
igazgatóként?
Megteszek mindent, hogy a lehető leg-

Október 6.
Október 6. Amikor egy aradi meghallja ezt a dátumot, biztos, hogy

először a tizenhárom vértanú, a vesztőhely és a Szabadság-szobor jut
eszébe. Aradon évek óta rendezvénysorozattal emlékszünk meg az
1848-49-es eseményekről, s ez idén is így történt. A diákok koszorúz-
tak, megemlékeztek a vértanúkról, a csikysek és a vendégek egyaránt.
Vendégeink a Puskás Tivadar Távközlési Technikumból fizikai kísérle-
teket mutattak be, s egy új emléktáblát is felavathattunk testvérisko-
lánkkal.

Az Aradi Magyar Napok alkalmával lendvai vendégeket is köszönt-
hettünk városunkban. A Zala György szülővárosából érkezett művé-
szek alkotásait a Clio teremben állították ki, s a szombati megnyitón iskolánk néhány diákja is jelen volt.

A számos vendég, aki eljött velünk emlékezni, azt bizonyítja, hogy a szabadság és az eszmék, amelyekért az aradi tizen-
három meghalt, ma is élnek, és ma is fontosak számunkra, ugyanúgy, mint számukra voltak.

Rovatszerkesztő: Gizi

V. Országos Mazsorett Kupa és Fesztivál

INTRIJÓ
A ez e havi számunkban a kilencedikeseket kérdeztük meg,
hogy érzik magukat a bentlakásban.
„Nagyon jó a bentlakásban, és szerencsés vagyok, mert pe-
regiekkel kerültem egy szobába. Az első nap nagyon furcsa
volt ,de napról-napra megszoktam, és most már derűsen
gondolok a jövőre.” Veres Ádám

„Nagyon jó, hogy simonyifalviakkal kerültem egy szobába.
A bentlakást meg lehet szokni, de a kaját nem. Amúgy az is-
kola nagyon jó, és jófejek a tanárok is.” Farkas Emil

Rovatszerkesztők: Annabella és Dóri



Csiky-Csuky, 2010. október 12. oldal

A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella, Csipkár
Renáte, Dubován Lea, Gál Zoltán, Geyer Tímea, Gyarmati Jennifer,
Gyarmati Olivér, Lestyán Róbert, Lezsák Csilla, Major Zsolt, Milich
Andrea, Mogyorósi Tünde, Orădan Claudia, Papp Tímea, Simó Gi-
zella, Simon Bernadett, Szabó Zsolt, Szűcs Dániel, Tóth Helda,
Vastag Vilmos, Viszhányó Boglárak, Viszhányó Botond, Zsóri
Blanka

E havi számunkban kivételesen két osztályt mutatunk be.
Kérdéseinkre az I. A és a X. E tanulói feleltek.
Az I. A osztály néhány diákját megkérdeztük arról, hogy hogyan
érzik magukat az iskolában, mit játszanak a szünetekben, me-
lyik a kedvenc órájuk, és merre jártak a vakációban.

Bella Eliza: „Azonnal megszerettem az iskolát. Kedvenc órám
lett a rajz. Az óvoda se hiányzik már annyira.”
Hagya-Knáll Márk: „Azért szeretem az iskolát, mert sok új ba-
rátot szereztem, de azért néha visszagondolok az óvodára is.
A vakációban sokat úsztam és játszottam.”
Back István Levente: „Szünetekben sokat játszunk, a kedven-
cünk a fogócska, és a rablós. Kedvencem a vallásóra.”
Naschauer Claudia Karina: „Szeretem az iskolát, és még a
korán kelés se zavar. Kedvenc tantárgyam a matematika. Szü-
netekben pedig ugrókötelezünk a lányokkal.”

A X. E osztály tanulóit is a nyári élményeikről kérdeztük.

Bogosi Odila-Mária: „Jól telt a vakációm, amelynek nagy
részét Kisperegen töltöttem táborozással. Ott újra összeta-
lálkoztam a régi barátaimmal, és a tábortűz mellett jól érez-
tük magunkat.”
Ferencz Rómeó: „A kisiratosi népi tánccsoport tagjaként a
vakációban körbejártam a környező falvakat.”
Zsóri Zsolt: „A vakációt sportolással, szórakozással töltöt-
tem. Részt vettem a simonyifalvi napokon is.”

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka

Benő Alexandra

– Milyen a 8. osztály?
– Eddig még elég jó, de biztos lesz még nehezebb is.
– Hol töltötted a nyarat?
– Időm nagy részét a barátaimmal töltöttem, de a Balatonon
is voltam.

Péter Norbert

– Milyen a 8. osztály?
– Valamivel nehezebb, mint az előző, többet kell tanulni, bár
eddig elég elfogadható…
– Hol töltötted a nyarat?
– Voltam a Velencei táborban, Horvátországban Rogoz ta-
nárnővel, ahonnan sok szép emlékkel tértem vissza.

Mákszemtől Mákvirágig

A HÓNAP NYOLCADIKOSAI

Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés: Major Zsolt
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Rovatszerkesztő: Dóri


