
A kikelet hava

Kedves Olvasó!
Végre itt a tavasz! Csodálatosan furcsa idő van oda-

kinn: nem tudsz úgy felöltözni, hogy reggel ne fázz, dél-
után pedig ne fájjon a karod a ruhacipeléstől. Süt a nap,
fúj a szél, néha meleged van, néha fázol... Tiszta őrület!
DE legalább rügyeznek a fák. Szép fehér virágok süt-
kéreznek ágaikon. Ha kicsit odafigyelsz, érzed, ahogy
illatukkal, selymes, hullámzó illatukkal csalogatnak. Az
ég is gyönyörű kék, és már-már sokkal jobb kint, mint
bent. Nem tudom, Te hogy vagy vele, de én ezt vártam
egész télen. Innen már csak egy lépés a szabadság.

Szabadság...  Annyira várjuk, de annyira... És mégis
sírunk utána egy életen keresztül. Ez valószínűleg az
utolsó Csiky-Csuky, amit a jelenlegi szerkesztőség ké-
szít. Hiszen egy részünk elmegy. De egy részünk itt
marad! Szerettük ezt a munkát, jó volt kicsit beleavat-
kozni az iskola életébe, jó volt versengeni, érdekes volt
minden hónapban az az egy nap felfordulás az életünk-
ben. Mint minden más, ez is hiányozni fog. Talán job-
ban is egy kicsit, mint a többi.

Nagyon nagy örömmel jelentem be továbbá, hogy
végre lesz egy kis buli, lesz egy kis vakáció: a húsvéti
szünidő! Azért is jó ez, mert egy kitűnő alkalom arra,
hogy locsolkodás címszó alatt egész nap inni lehessen
(természetesen üdítőt J). De hát mikor, ha nem most?
Lényeg az, hogy lesz egy hét vakáció április közepén,
aminek mindenki örülni fog.

Ezekkel a sorokkal kívánok mindenkinek kellemes
húsvéti ünnepeket: a lányoknak sok locsolkodót, a fi-
úknak meg sok locsolnivalót, sok piros tojást!

Hevessy

Április 1.

Húsvétielőkészületek

Arad,
mozgósítsd

magad!

(részletek a
11. oldalon)
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Így művészkedtek ti!
A tópart élete

A tóparton sétálgattam. Hatalmas tó volt. Kék és zöld volt a világ. Táskámat boldogan dobtam a pad mellé, s a fűben fe-
küdve éreztem a partot nyaldosó lágy hullámokat, a föld szívének dobbanását, ereimben az erő lüktetését.

A tóparton sétálgattam. A messzeségben a hegyek csúcsa látszott. S én vágytam a messzire, a kéken túli ezüst tájra. Tö-
rökülésben ülve dobigáltam a kavicsokat a tóba, s figyeltem a kialakuló koncentrikus köröket. Az életre gondoltam. Még
csak egy középső kör vagyok...még nem sodródtam a szélre... most még erős vonalaim vannak, sötétkék kontúrom élesen
rajzolódik ki az égszínű tóban. A messzi szürke magasság vonz... Az ércesen csillogó hideg. A kihívás, a zöld hullámok és
lila fájdalom az agyagos parton. Vonz. Szükségem van rá, mint a nappalnak az éjszakára, a pozitívnak a negatívra, a napnak
a holdra, a jinnek a jangra. Hogy a koncentrikus körök anyaggá váljanak, sejtelmes vízgömbbé, mely az űr kavargó, szürke
misztikumához hasonlít. Hogy kezemben tarthassam. Érezzem ujjbegyeimen a hideg érintését, miközben égeti tenyerem.
Egy lánggömb, tele pirossal, bordóval, kékkel s halványsárgával...a szeretettel, szerelemmel, hűséggel, halállal. Majd váljon
agyaggömbbé, melyben ott a Föld, a por, a test, a világ! Csupán három gömb... csupán én. Egy vagyok a sokmillió hangya
közül, melyet egy ismeretlen parancs késztet építésre. Egy apró méh, mely rózsáról liliomra vágyik. Egy puha felhő, mely
új tájakról álmodik, s egy lágy hullám, mely sodorna. Remélő, törekvő, törtető ember.

A tóparton sétálgattam. Az ezüst hegyek fölött az eget csodáltam. A tisztát, érintetlent. Már nem feküdtem a fűben hevesen
dobogó szívvel, már nem dobigáltam kavicsokat. Csendben néztem a tavat, mely az eget tükrözte. A fehér felhők alatt ezüst
fényt vetett a nap hajamra, s halovány bőröm áttetszőnek tűnt a föld barna göröngyén. Tompa volt a napfény, és csendes
a tó. Megállt az idő, s én nyugodtan vágytam a fellegekre.

Ga. Zsó

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

Rovatszerkesztő: Björn
Irányító tanár: Siska-Szabó Hajnalka

Birta Andrea VI. B

Geyer Tímea X. A

Hudec Martina V. osztály

Mészár Zsófia V. osztály

Rudolf Anna VI. B Tapasztó Cyntia V. osztály

Rudolf Anna: Húsvét

Mint a rétről a madár,
Úgy a tél is elszáll.
Ahogy a tavasz visszajön,
Úgy a Húsvét vele jön.

– De a nyuszi hol marad?
– Piros tojást osztogat,
Ad ennek is, annak is,
Kicsinek is, nagynak is.

– És a parfüm hol marad?
– A fiúkkal locsolgat.
Meglocsolják a lányokat,
Meg is kapják jutalmukat.

A tavasz még itt marad,
De a Húsvét elhalad.
A nyuszi is megy vele,
Visszajön majd jövőr.
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Mérlegen a VIII. A
1 közösség, 2 oszi, 3 osztályterem, 4 év

A legfurább élményem az volt, amikor 5-dik osztályban be-
léptem a Csikybe. Másnap pedig az, hogy minden órán
más tanár lépett be az ajtón.

Morariu Marius

Már első héten olyan volt, mintha 100 éve ismernénk egy-
mást.

Zámbori Renáta

Eleinte nehéz volt a beilleszkedés, de idővel megbarátkoz-
tam az osztálytársaimmal, és megszoktam a tanárokat is.

Tinka Enikő

Emlékszem, mikor egy ötödikes matekóra kellős közepén,
golyóstollszerelés közben kipattant a rugó, és eltalálta Sza-
kács Ferenc tanár urat.
– Eltaláltak! – jelentette ki viccesen.
Nagyon megijedtem, de megnyugtatott mondván, hogy
anno, még mikor ő olyan idős volt, mint mi, vele is ugyanez
az eset megtörtént.

Péter Norbert

Ugyancsak matekórán történt, amikor a tanár bácsi kikül-
dött a táblához, hogy oldjak meg egy feladatot a törtekkel.
Az volt a feladat, hogy fordítsuk meg a törteket, a tanár úr
pedig azt mondta, hogy „forduljak fel”, nehogy felcseréljem
őket.

Moldovan Rebeca

Örök élmény marad, amikor 7. osztályban Kladován vol-
tunk, és a fiúk halat akartak fogni – kisebb-nagyobb siker-
rel. Vagy amikor befogkrémeztük a kilincset. Soha nem
fogom megbánni, hogy ebbe az osztályba kerültem, mert itt
igaz és életre szóló barátságokat kötöttem.

Piros Vivienne

Nagyon sok szép emlékkel megyek tovább 9. osztályba.
Lucaci Adriana

A legemlékezetesebb számomra az volt, amikor tavaly áp-
rilis 1-jén szerettünk volna a biológia tanárnővel kitolni, ám
ennek nem lett jó vége, mert levettette velünk a felsőnket,
és kijelentette, hogy 12 óráig nem kapjuk vissza őket. Em-
lékszem, egyik osztálytársam atlétában maradt, párnak
pedig szerencséje volt, mert az asztal alá bújva nem találta
meg őket a tanárnő, így megúszták a „sztriptízt”.

Pap Miklós

Sok mindenben részt vett az osztály, és az évek során egy
összetartó közösséggé kovácsolódtunk össze. Szalontai ki-
rándulásunk igen jól sikerült, annak ellenére, hogy a végén

kicsit összeszólalkoztunk, aminek természetesen béke lett
a vége.

Pálfi Kinga

Egy említésre méltó emlékem van, amikor a 7. végén vélet-
lenül összetörtünk egy széket, minekután kiszaladtunk az
iskolából.

Csipkár Balázs

Nekem az elmúlt négy év legvidámabb napjai azok voltak,
amikor elmentünk a magyartanár nénivel Szebenbe. Haza-
jövet pedig betértünk a Szeben melletti Sóstóhoz. Felejthe-
tetlen élményekkel tértem onnan haza.

Molnár Andrea

Eszméletlen nevetés, hahotázás tört ki azon az órán is
(mint minden másikon), amikor mindenki a legjobb kedvé-
ben volt, és a helyzetkomikumot jó poénok követték. Per-
sze veszekedés is volt bőven, de mindig találtunk kiutat a
mélypontról.

Veres Bernadette

Sajnálom, hogy kilencediktől különválnak útjaink.
Molnár Eduárd

Végezetül pár híres beszólás:

Szilvi: Laci, szóljál be!
Laci: Mibe???

Timi: Mihai, magyar E-vel?

Tanár: Egyes szám, harmadik személy?
Lóri: ÉN!

Norbi: Rudi, te vagy a hunok királya, én meg a királynője!
Norbi: Iancu de la Hunedoara az János Vitéz?

Pálfi Kinga, Kis Zsuzsanna
Irányító tanár: Puskel Tünde Emese

A manók segítői

Egykori tavaszi történetet mesélek el.
Mi emberek, nem is tudjuk, hogy azoknak a kis manóknak

milyen fontos szerepük van ezen a világon, ezért gyakran fe-
ledésbe is merülnek.

Manóországban, miután elvégezték az ajándékok gyártá-
sát, újabb munka várt rájuk, mert közelgett a tavasz. Amit
nem tudtok még a manókról, hogy nekik köszönhetjük az év-
szakok váltakozását és minden szépet, ami ezzel jár. Hát
most is, mint máskor, elkezdték a tavaszi előkészületeket,
hogy időben végezzenek. Sok munka járt ezzel: volt, aki a
virágokat festette, és szórta meg friss és illatos virágillatok-
kal. Volt, aki a kis lepkéket tanította repülni, a katicabogara-
kat, és a nap erejének feltöltése is az ő dolguk volt, és még
sok más teendőjük akadt még. Mikor úgy tűnt, hogy minden
idejében elkészül, egyszer csak egy olyan hírt kapnak, hogy
a világon a téli készletek kifogyóban vannak, és előre kell
hozni a tavaszt, vagy minden növény és állat elpusztul. A
manók pánikba estek, és riadót fújtak, így egy nagy tölgynél

8. ÁSZ

Április 1. 
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Csak Csajok
Húsvéti fonott kalács

Hozzávalók:
60 dkg finomliszt
7 dkg RAMA sütőmargarin
3 dkg friss vagy 7 gramm száraz élesztő
1 kiskanál só
1 kiskanál kristálycukor
4 dl tej
2 tojássárgája
A nyújtáshoz:

finomliszt
A tepsi kikenéséhez:

diónyi RAMA sütőmargarin
A tetejére:

1 evőkanál tej
1 tojássárgája
Elkészítés:
A tésztához 3 evőkanálnyi lisztet a margarinnal egy mély
tálban elmorzsolunk. Ezután az élesztőt, a sót és a cukrot
beleszórjuk. A tejet kézmelegre langyosítjuk, és ráöntjük. A
maradék lisztet hozzáadjuk, és lágy, a fánkéhoz hasonló
tésztává dolgozzuk, közben a tojássárgákat is hozzáadjuk.
Akkor jó, ha hólyagosodni kezd. Ha túl lágy lenne, kevés
lisztet adunk hozzá. A tésztából cipót formálunk, egy mély,
belisztezett tálba vagy kelesztőtálba fektetjük, és 40 percig
hagyjuk kelni. Ezalatt duplájára nő.

Egy gyúrólapot belisztezünk, és a tésztát 3 egyenlő részre
osztjuk, majd egyenként kb. 30 centi hosszú rúddá henger-
getjük. Ezeket egymás mellé fektetjük, a végüket össze-
nyomjuk, s a szárakat, mint a copfot, befonjuk. A fonott
kalácsot margarinnal kikent tepsibe fektetjük, ruhával leta-
karjuk, és ismét 30 percig kelni hagyjuk. Ha megkelt újra,
tejjel simára kevert tojássárgájával megkenjük, és forróra
előmelegített sütőben (200 fok, 180 fok légkeveréses sütő-
ben) kb. 20 percig sütjük. Ezután a tejes tojássárgájával
újra átfényezzük, majd további 10 percig folytatjuk a sütést.
Eközben a kalácsnak szép aranybarna színt kell kapnia.
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e, végül rácsra fek-
tetve hagyjuk kihűlni.

Rovatszerkesztők: Helda, Kitty, Jenny

A manók segítői

Egykori tavaszi történetet mesélek el.
Mi emberek, nem is tudjuk, hogy azoknak a kis manóknak

milyen fontos szerepük van ezen a világon, ezért gyakran fe-
ledésbe is merülnek.

Manóországban, miután elvégezték az ajándékok gyártá-
sát, újabb munka várt rájuk, mert közelgett a tavasz. Amit
nem tudtok még a manókról, hogy nekik köszönhetjük az év-
szakok váltakozását és minden szépet, ami ezzel jár. Hát
most is, mint máskor, elkezdték a tavaszi előkészületeket,
hogy időben végezzenek. Sok munka járt ezzel: volt, aki a
virágokat festette, és szórta meg friss és illatos virágillatok-
kal. Volt, aki a kis lepkéket tanította repülni, a katicabogara-
kat, és a nap erejének feltöltése is az ő dolguk volt, és még
sok más teendőjük akadt még. Mikor úgy tűnt, hogy minden
idejében elkészül, egyszer csak egy olyan hírt kapnak, hogy
a világon a téli készletek kifogyóban vannak, és előre kell

hozni a tavaszt, vagy minden növény és állat elpusztul. A
manók pánikba estek, és riadót fújtak, így egy nagy tölgynél
összegyűlt minden kis manó izgulva, hogy mi lehet a baj. A
manók királynője lépett ki a tölgy aljáról, és elmondta, hogy
mi történt. Ezért javaslatokat kért, hogy mit tehetnének. Min-
denki csak hallgatott, de ekkor egy kéz a magasba lendült,
és azzal a tervvel állt elő, hogy talán a gyerekek a világból
segíthetnének, mert ők épp elférnek itt ebben a kis ország-
ban. A királynőnek tetszett ez az ötlet, de tudta, hogy nem
fedheti fel a manók létezését és helyét. De a kismanó erre is
talált megoldást, mert nagyapjától egyetlen öröksége egy kis
zsák felejtőpor volt. Így rögtön elmentek a gyerekekért, akik
örömmel segítettek nekik, mert számukra ez a világ mesés
volt és olyan, mint egy játszótér. Örömmel festettek, és sokat
segítettek a manók-
nak. A munka végezté-
vel megköszönték,
majd hazavitték őket,
és felejtőport szórtak
rájuk.

Ezt mindenki elfelej-
tette, de egykor a gye-
rekek és a manók
összefogása mentette
meg a világot.

Varga Klaudi, VIII. B

Húsvéti
előkészületek a

VI. A-ban
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KOS: Az április anyagi gondokkal indulhat a
számodra. Úgy tűnhet, hogy hiába spórolsz,
nem jutsz egyről a kettőre. Folyton jön valami
extra kiadás. Bosszankodás helyett legyél tü-
relmes, mert hamarosan jobbra fordulnak a
dolgaid. Aztán az egészséged kerül a figyelmed középpont-
jába. Lehet, hogy egy régi betegséged tér vissza, vagy olyan
tünetek, amiket már egyszer leküzdöttél. Ez azt jelzi, hogy
nem lehet kampányszerűen egészségesen táplálkozni.
Emellett a közlekedésben is óvatosnak kell lenned.

BIKA: Az április a te hónapod lesz. Minden a
kezedre játszik. És szinte minden a terveid
szerint alakul. Ennek két előfeltétele van: le-
gyél kitartó, és bizakodóan nézz előre! A
hónap elejére eső Húsvétot is a korábbi évek-

nél jobban fogod megélni. Szebbnek és derűsebbnek fogod
látni az ünnepet. Vigyáznod kell erre a békére, mert törékeny.
Lehet, hogy ki akarnak oktatni, hogy mit csinálj. Ne hagyd,
hogy beleszóljanak, hiszen a te életedet csak te élheted.

IKREK: Április számodra a türelemről fog
szólni. Most jobban jársz, ha nem kezdemé-
nyezel, hanem csendben teszed a dolgod, és
vársz. Hamarosan eljön a te időd. Ha utazás
lehetősége adódik, akkor ragadd meg! Menjél,
mert olyan dolgokat láthatsz, és olyan kapcsolatokat épít-
hetsz ki, amikre nem is gondolsz előre! Egész hónapban két
dologra kell vigyáznod: a közlekedésre, és arra, hogy kinek
mit mondasz.

RÁK: Rögtön április elején anyagi zűrzavar tá-
madhat. Ne idegeskedj! Ez csak átmeneti.
Gyorsan megoldódik. Lehet, hogy a húsvéti
költekezés miatt lesz. Jobb lenne, ha nem te
akarnád az egész utcát megetetni. De ha már

úgy bevásároltál, akkor a következő napokban oszd be azt,
ami maradt! Eközben egy barátoddal gyökeres változáson
mehet át a kapcsolatotok. Vagy közelebb kerültök egymás-
hoz, vagy teljesen eltávolodtok egymástól. Bármelyik is tör-
ténjen, arra figyelj, hogy csak olyasmit mondj, amit később
is vállalni tudsz!

OROSZLÁN: Úgy indul az április számodra,
hogy több változás is várható. Ezek közül lesz,
ami bosszantani fog. Ne hidd, hogy ellened irá-
nyulnak ezek az átszervezések! Igyekezz po-
zitívan állni mindenhez! Ha le tudod győzni a
méltatlankodásodat, akkor hamarabb megtalálod a helyed
az új felállásban. Ha keresed a párod, akkor ez egy kedvező
időszak lesz. De ha párkapcsolatban élsz, akkor maradj hű!

SZŰZ: Több olyan visszajelzést is kapsz, ami
azt igazolja, hogy jó az, amit és ahogy csinálsz.
Ez lendületet ad a folytatáshoz. Az a lényeg,
hogy továbbra is „játssz nyílt lapokkal”! Vagyis
mindig egyenesen, és korrektül nyilatkozz!

Mondd meg, ha másképp gondolod, mint a többiek! Hidd el,
fontos, és előre mutató a te véleményed is! Ebben a hónap-
ban visszatérhetnek régi, nyomasztó feladatok.

MÉRLEG: Mozgalmas, kalandos és szenvedé-
lyes lesz számodra az április. Észnél kell len-
ned, ha nem akarsz meggondolatlanul
beleugrani szerelmi kapcsolatba, vagy elköte-
lezni magad olyan társaságban, akiket nem is-

mersz eléggé. Szóval, legyél megfontolt, és ne siess el sem-
milyen döntést! Ha sürgetnek, akkor azt vedd figyelmeztető
jelnek, hogy most kell „behúznod a kéziféket”! A hónap vé-
gére lecsillapodnak a kedélyek.

SKORPIÓ: Áprilisban népszerűséged napról
napra fog nőni. Azt láthatod, hogy mindenki
veled akar találkozni, beszélgetni és szóra-
kozni. Ez igazán hízelgő. Csak arra ügyelj, ha
van párod, őt ne tedd se akarva, se akaratlanul
féltékennyé! Vidd magaddal mindenhova, vagy

ha nem lehet, akkor részletesen mesélj el neki mindent! Ettől
meg fog nyugodni. De a szerelem mellett más dolgod is lesz.
Mégpedig az egészséged megőrzése.

NYILAS: Egész áprilisban ügyelned kell a táp-
lálkozásodra! Kerüld a zsíros, nehéz, és túl
édes ételeket! Ezek elnehezítenek, és ahe-
lyett, hogy energikusabb lennél, csak fárad-
tabb leszel Visszatér az életkedved. Így
könnyebb lesz rászánnod magad a rendszeres mozgásra.
Emellett készülj fel, hogy az iskolában egy régi ember vagy
feladat tér vissza. Nem lesz felhőtlen ez az egész.

BAK: Egyre több örömödet leled a hétközna-
pokban. És egyáltalán az életkedved sokkal
jobb lesz. Ettől a kiegyensúlyozott és derűlátó
éned fog felülkerekedni. Egy külföldi tanulmány

lehetősége is felbukkanhat. Nem kizárt, hogy volt már ilyen
vagy ehhez hasonló. Ha azzal nem éltél, akkor a mostanival
mindenképpen élj! Sorsfordító hatású lesz, ha bevállalod.

VÍZÖNTŐ: Ha vannak megoldatlan ügyeid,
akkor az április kedvező fordulatot hozhat szá-
modra. De muszáj kitartónak és türelmesnek
lenned. Meglátod, meglesz az eredménye. Ha
van testvéred, akkor vele is foglalkoznod kel-
lene. Ne feledd, hogy egymásra bármikor számíthattok! A
hónap végén az otthonodat szépítgetheted. Rendezd át, ve-
gyél pár új kiegészítőt! Varázsolj a lakásból meghitt otthont!
Így sokkal kellemesebb lesz hazatérned.

HALAK: Az április utazásra és tanulásra is al-
kalmas. Bármelyiket vagy akár mindkettőt is
szorgalmazhatod. De ha a lehetőség rád talál,
ragadd meg! Ne feledd, hogy sose jön semmi

sem az életedbe korábban, mint arra felkészültél volna. Szá-
míts rá, hogy még ebben a hónapban egy régi ismerősöd
vagy szerelmed visszatérhet az életedbe! Tudd, hogy az ő
szerepe most annyi, hogy tesztelje, sikerült-e mindent béké-
sen elrendezned vele! Ha azóta van új kapcsolatod, akkor
ne kezdj el nosztalgiázni, és ne tedd féltékennyé a jelenlegi
párodat!

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

Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka



Nagyon boldog 18. születésnapot kívánok drága „lakhelya-
dómnak”! Sok puszi! Bettina

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Kiss Anabella osztálytár-
sainak.

Boldog születésnapot Lucaci Adrianának
a VIII. A osztálytól sok szeretettel!

Jó utat a Lengyelországba utazóknak!
Főleg a X. D-nek. M. Noémi

Kellemes ünnepeket az egész iskolának!
Back Annamária

Üdv a felnőttek világában! Puszi. Bigi

Boldog szülinapot!!! Ceci és Jenny 

Sok sikert a focibajnoksághoz a X. D-nek!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok min-
den barátnőmnek! Blanka

Boldog 18. szülinapot Molnár Brigittának! Várjuk a (tudod,
melyik) napot, hogy egy jót szórakozzunk veled!

Csiky-Csuky, 2011. április 6. oldal

Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
Az író a történetet bemutatja az elejétől a végéig
A Beszterce ostroma főszereplője Pongrác Péter.
Cristierna elvált Báthoritól, de már nem fogta ki Abafit.
A törökök vezére Sámán basa volt.
Abafi nem kapott rendes nevelést, mivel apja sokat volt az
úton.

Aranyköpések

1. Hol végezte tanulmányait?
Tanulmányaimat a Temesvári Nyugati Egyetemen végeztem
matematika szakon.

2. Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya?
Mindent szerettem tanulni, furcsa módon gyermekkoromban
a művészeteket kedveltem, a zenét és a képzőművészete-
ket. V-VIII. osztályban képzőművészetet tanultam, a festé-
szetet és a szobrászatot. A matematikát IX.-től kedveltem
meg.

3. Iskolában részt vett matematikaversenyeken?
Középiskolásként minden évben részt vettem matematika-
versenyeken ... megyei szakaszig jutottam el.

4. Hány éve tanít?
Elég régóta tanítok, 38 éve, először V-VIII. osztályban, majd
1989-től líceumban. A Csikyben 1992-től tanítok.

5. Melyik a kedvenc sportága?
A sport nagyon fontos és szükséges az egészséges élethez,
de különösen kedvenc sportágam nincs. A sportórákat nemi-
gen kedveltem.

6. Miért pont ezt a szakmát választotta?
Mindig szerettem tanítani, s a célom az volt, hogy az osztály-
ban a lehető legtöbben megértsék a magyarázatokat és a
példák megoldását, és remélem, hogy ez részben sikerült is.
Amúgy már X. osztályban a matematika mellett döntöttem.

7. Melyik volt eddig a legrosszabb élménye vagy osz-
tálya, ebben az iskolában?
Volt egy pár evvel ezelőtt egy 12.-es osztály, amit „nagy örö-
mömre” utolsó évben kaptam. Az elején nagyon sok gond
volt, de úgy tapasztaltam, hogy nyugalommal minden meg-
oldható. A mostani osztályom – őszintén szólva – nem az is-
kola legjobbjai közé tartozik. De talán az utóbbi időben
pozitív változás észlelhető, talán lassan megértik, hogy miért
is kell iskolába járniuk.

Köszönjük a tanár úrnak a válaszokat.

Rovatszerkesztők: Björn & Danny

„A nap az égen is neked ragyog, hisz ma van születésnapod!
Rövid ez pár sor, de benne van a lényeg. Senki se szeret
úgy, ahogy mi szeretünk Téged!” Csók, Tüncimünci és

ZuuZZ

Boldog szülinapot kívánok Mészáros Annának a
II. osztályba. Mészáros Zsófia V. A

Boldog ünnepeket Heldának és a X. osztálynak!
Gál Gabriella Noémi (Köszönöm, és viszont kívá-
nom! Hellda)

Boldog születésnapot kíván Gál Zoli Víg Ediná-
nak és Godó Istvánnak!

Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy Rád kacsint,
kicsi kendőből csillámot hint,
így adja át üzenetemet:

Boldog szülinapot Neked! Sátánkámnak! Nagyon szeretlek!
Dyta

Rovatszerkesztő: Hellda

Tanár úr / tanárnő kérem!
Áprilisi számunkban Kiss László matematikatanárral készítettünk interjút.

Kívánságkosár

Timár Mihálynak lelki fordulása volt.
Krisztyán Tódort gólyarabságra ítélték.
A hajó jéghegynek ütközött, és elsüllyedt a Duna közepén.
Innen gyalog folytatták útjukat.
Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

Rovatszerkesztő: Chill
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Sportiram

Forma 1

Foci

Tenisz

McLaren: Le tudjuk győzni a Red Bullt

Martin Whitmarsh, a McLaren-Merce-
des csapatfőnöke elégedett az Ausztrál
GP-n elért eredménnyel, mi több, előre-
lépést ígér.

A téli tesztek után úgy tűnt, hogy a
McLaren nemhogy a Red Bullokkal és a
Ferrarikkal, de még a Mercedesekkel
sem lesz képes felvenni a versenyt. A
téli formájukra alaposan rácáfoltak a wo-
kingiak, ugyanis egyedül ők voltak képe-
sek tartani a lépést az ausztrál GP-n domináló Red Bull-lal.
Hamilton révén Sebastian Vettel mögött megszerezték a má-
sodik helyet.

Whitmarsh elárulta, hogy a közeljövőben nem csak meg-
szorongatni, de legyőzni is képesek lesznek a címvédőt.

„Most már tudjuk, hogy mik az erősségeink, és hol kell ja-
vulnunk. A Red Bull Ausztráliában KERS nélkül ment, aminek

használatával akár körönként 3-4 tized-
másodperces gyorsulást érhetnek el.
Ami nem kevés. Ám ha azt nézzük, hogy
mi 10 nap alatt mennyit fejlődtünk, akkor
könnyedén nyerhetünk Malajziában. Ke-
mény munka vár ránk, nem vitás, mind-
két autóval jobban szerepelhettünk
volna. Lewis a sérült fenéklemez nélkül
harcolhatott volna Vettel ellen, ugyanis
ő valamivel jobban tudott spórolni a gu-
mikkal, mint a Red Bull vagy a Ferrari.

És ez nem jelentéktelen előny a számunkra. A Red Bull fan-
tasztikus munkát végzett, Vettel hibátlanul versenyzett. A
Ferrari és a Mercedes nem volt valami gyors, de biztos va-
gyok benne, hogy újra ott lesznek az élen.”

Rovatszerkesztő: Cleo

Út Lengyelországba és Ukrajnába

Újból eljöttek a 2012-es EB selejtezők! A remények, álmok nem mindenki számára valósultak
meg. Magyarország oda- vissza mérkőzést játszott a hollandokkal, ám itthon 4-0, idegenben meg
5-3-as vereséget szenvedett. Románia, bár vereséget szenvedett Bosnia – Hercegovina ellen 2-
1-gyel, de győzelmet aratott Luxemburggal 3-1-gyel, mégsem volt okuk örömre! De április 1-én,
bár mindenki viccnek hitte, de igaz ténynek nyilvánította az UEFA, illetve a FIFA szövetség, hogy
Bosnia ki van zárva az EB-ről. Ez a hír reménysugarat jelent Romániának, mert így van még re-
mény a továbbjutásra.

Más meglepetés nincs: Spanyolország tovább folytatja menetelését az EB felé, ugyanúgy Né-
metország is! Tény, hogy úgy Romániának, mint Magyarországnak van esélye ott lenni a 2012-es
EB-n! Reménykedjünk, hogy mindkét válogatott ott lesz a jövő nyári tornán!

Rovatszerkesztő: Zsoca

Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro 1988. szep-
tember 22-én született a 110 ezer la-
kosú Tandilban, ugyanott, ahol a
szintén profi teniszező Juan Monaco,
Mariano Zabaleta és Maximo Gonza-
lez. Kisgyerekként elsősorban a futball
vonzotta, a tandili Club Independente-
be járt edzésekre. A teniszbe akkor
szeretett bele, amikor, az egyik edzés
előtt ütőt ragadott, és elkezdett a fallal
ütögetni. Hét éves korában végleg a te-
nisz mellett döntött. Kezdetben Marcelo Gomez edzette.
Gyerekkori példaképe Pete Sampras volt, de csodálta Marat
Safin játékát is. Magassága ellenére sosem kosárlabdázott
vagy röplabdázott, de a futballt a mai napig kedveli: fanatikus
Boca Juniors szurkoló, kedvenc európai csapata pedig a Ju-
ventus. Saját bevallása szerint, ha nem profi sportoló lenne,
építészetet tanulna, és azt tervezi, hogy sportpályafutása
után ezzel fog majd foglalkozni.

Már 8 éves korában játszhatott hazája bajnokságában, 9
évesen pedig már a Dél-amerikai Teniszbajnokságon is elin-
dult. 2002-ben megnyerte a nagy presztízsű Orange Bowlt
a 14 évesek korosztályában. 2004-ben újabb tornát nyert a
juniorok között, a chilei 26th International Junior Tournament-
et. Utolsó mérkőzését juniorként a 2005-ös Roland Garroson
játszotta, ahol Andy Murray győzte le a negyeddöntőben.

2006 volt profi pályafutásának első teljes
éve. Az év nagyobbik részében elsősorban
még Challenger–tornákon versenyzett, me-
lyek közül kettőt meg is nyert, Aguascalien-
tes-ben és Segoviaban. Az ilyen kategóriájú
versenyeken 17–10-es győzelem-vereség
mutatót ért el. A 2008-as évben Del Potro
egymással teljesen ellentétes két félévet
produkált. Míg az esztendő első felében
gyakorlatilag a második fordulón is csak el-
vétve tudott továbbjutni, addig az év máso-

dik felében egy parádés győzelmi sorozatot mutatott be,
melynek köszönhetően bekerült a mezőny 10 legjobb teni-
szezője közé. A wimbledoni vereséget követően 21 meccsen
és négy egymást követő tornán maradt veretlen: sorozatban
megnyerte a stuttgarti, a kitzbuheli, a Los Angeles-i és a was-
hingtoni tornát. 2009 volt Del Potro pályafutásának eddigi
legsikeresebb éve. Az esztendő során három tornagyőzelmet
aratott, és megszerezte élete első Grand Slam-győzelmét a
US Openen. Az évet a világranglista 5. helyén zárta. 2010
második felében térdsérülést szenvedett, így az egész 2010-
es évet ki kellett hagynia. Felépülése óta nem ért el megem-
lítendő eredményt.

Kívánjuk neki a legjobbakat, újra a legjobb formában akar-
juk látni, mert a világ egyik legtehetségesebb játékosa.

Rovatszerkesztő: Drake
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Technika

Kocka Sarok

Építsünk sugárhajtású kerékpárt

A II. világháború leglényegesebb találmánya a sugárhajtómű. Hatalmas teljesítmé-
nye lehetővé tette nagyobb sebességek elérését! Manapság széles körben elterjedt
mind harcászati, mind polgári célú felhasználása.

Ezt a szerkezetet az idők folyamán sok járműbe beépítették már, úgy mint repü-
lőbe, helikopterbe, autóba, motorkerékpárba stb. A sugárhajtású kerékpár első lá-
tásra csodálatot és megdöbbenést vált ki az emberből! Képes elérni akár a 100 km/h
sebességet! A használatához hosszú, kihalt útra van szükség, amiből sok található
Amerikában. Nem csoda, hogy innen indult hódító útjára ez a nem hétköznapi ke-
rékpár. Hétköznapi felhasználásra nem alkalmas, mivel megvannak a veszélyei a
környezetünkre nézve. A sugárhajtómű nagyon hangos, és sok hőt termel, ezért a
közelben tartózkodók halláskárosodást és égési sérüléseket szenvedhetnek. Ugyanakkor rengeteg üzemanyagot használ,
szóval költséges szerkezet. Nem tartom valószínűnek, hogy széles körben el fog terjedni, de mindenképp szellemes gon-
dolat, hogy a zöld lámpánál biciklivel megelőzhetnénk egy BMW-t. A jövő közelebb van, mint gondolnánk. A tudomány ex-
ponenciálisan fejlődik, és azért kell tanulnunk, hogy lépést tartsunk ezzel a fejlődéssel, vagy talán mi magunk vegyünk részt
a fejlesztésekben.

Rovatszerkesztő: Lestyán

Üdv kedves kocka társaim! Úgy döntöt-
tem ebben a hónapban, hogy nem a játé-
kokról fogok nektek írni, hanem egy kicsit
bemutatom nektek a kocka kultúrát. A koc-
kák nyelvezetét fogom bemutatni, mivel
ezek a kifejezések gyakran előfordulnak,
de sokan félreértetik őket ( vagy egyáltalán

nem értik).
Lol (laughing out loud) – ez közismert lett a messenger hasz-
nálata által, igazából kocka eredetű, és nevetést jelent.
Rofl (rolling on the floor laughing) – ez a lolnak az egyik to-
vábbfejlesztése, ugyancsak nevetést jelent, de az illető mon-
danivalója olyannyira humoros volt, hogy már a földön
fetrengünk a röhögéstől.
Wtf (what on earth!?) – akkor használjuk, mikor nem értést
vagy sokkolt állapotot kiváltó ténnyel kerülünk szembe, de
meglepettséget is kifejezhet. (pl. wtf, hova tűnt a radírom?!)
Noob (newbie) – kezdőt jelent, de inkább megalázás céljából
használatos, amikor az illető nem érti, hogy mennek a dol-
gok, és hibát követ el, ami bosszanthatja a többieket. (pl.
Nem tudod bekötni a cipődet ? mekkora noob vagy.)
Pwnd (owned) – azt jelenti, hogy jobb vagy valakinél, vagy
egyszerűen megaláztál valakit. Ez a szó gyakran használa-
tos a noobbal együtt. (pl. I pwnd that noob, vagy: Háh! Fejbe
találtalak egy papírgalacsinnal! PWND!)
w00t (oh good) – örömöt fejez ki, 1337 speakkel a hatás ked-
véért (pl. w00t 10-est kaptam a dolgozatra!)

Ftw (for the win) – örömöt és tetszést jelent (pl. Vajas kenyér
szalámival uzsonnára FTW!)
Ftl (for the loss) – a ftw ellentéte. (pl. Spenót ebédre FTL!)
Omg (oh my gosh) – kifejezetten sokkolt helyzetet fejez ki.
(pl. OMG, ezt nem tudom elhinni, hogy kaptam csak ötöst a
dolgozatomra?!)
Zomg (zoh my gosh) – az omg egyik változata, legtöbbször
szarkasztikusan használva (pl. ZOMG! Hogy kaphattál ötöst,
hisz egész nap ezt tanultad!)
Asd ( ... ) – ennek a szónak, nincsen semmi jelentése, mégis
a legtöbbször használt. Nagyon rugalmas szó, és mivel je-
lentése nincsen, mindenre fel lehet használni. Olyan helyzet-
ben használható, amikor egyszerűen nincs mit mondani, és
nem akarunk hallgatni, azért, mert mi nagyon szókimondó,
társaságkedvelő emberek vagyunk. Na, és miért pont asd?
Azért, mert egymás mellett van a 3 billentyű, és a kockáknak
reflexből ott található a bal kezük, tehát gyors és hamar leír-
ható, valamint unalom ellen is használható. (pl. – Mi az ab-
szolút favicc ? ... Reccs. – Asd...)

Remélem, ezzel segítettem pár embernek megérteni a koc-
kák nyelvét, és sok álmatlan éjszakától mentettelek meg ti-
teket. Sok sikert, és jó szórakozást kívánok nektek a kis
szótárral.

Javaslataitokat, kérdéseiteket továbbra is szívesen foga-
dom a teszterkocka@yahoo.com-ra

Rovatszerkesztő: Anthemius

Humorzsák

A nyuszi részegen sétál az erdőben, és találkozik a róká-
val.
– Szia vöröske!
– Hogy mersz te engem „levöröskézni”? – kérdezi a róka.
– Ha akarod, le is rókázhatlak!

A nyuszika megy az erdőben, s találkozik az öszvérrel:
– Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy?
– Én vagyok az öszvér.
– Az meg mi?
– Apám ló volt, anyám szamár.
Megy tovább a nyuszika, találkozik a farkaskutyával:
– Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy?
– Én vagyok a farkaskutya.
– Az meg mi?

– Apám farkas volt, anyám kutya.
Megint megy tovább a nyuszika, zümmögést hall a feje fe-
lett:
– Én vagyok a nyuszi, hát te ki vagy?
– Én vagyok a lódarázs.
A nyuszi eltöpreng, majd megszólal:
– Na, menj a fenébe!

Nyuszika felhívja telefonon a hentest
– Van disznófüled?
– Van.
– Hát marhanyelved?
– Van.
– És csirkelábad?
– Az is van.
– Hát akkor rohadt ocsmány lehetsz... 

Rovatszerkesztő: Chill
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Intrijó

AGYKROBATA
50 lejes Bel- Ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet,
hogy te leszel a áprilisi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. április 28.
A sorsolás időpontja: 2011. április 28. nagyszünet

Szókereső

A bíró a tetten ért zsebmetszőhöz:
– Szóval azt állítja, hogy tévedésből tette el a más pénztárcáját?
Nem vette észre, hogy a tárca idegen?
– ...

Keressétek meg az alábbi szavakat a szókereső rejtvényünkben, majd a
megmaradt betűket felhasználva megtudhatjátok, hogy mit mondott a zseb-
metsző a bírónak!
Szavak: AKADÁS, MESZELŐ, ATTITŰD, NANYI, BERKENYE, NAPI-
REND, BÓDULAT, POGÁCSA, DODÓKA, PÜSPÖK, DÚCOL, ROMLIK,
ELBORONÁL, STONES, ELBOTLIK, SZAKEMBER, EMÉSZTÕDIK,
TÁPLÁLÓ, ERDEIZSOLT, TÉPKED, ÉRZÉSTELEN, VENDÉG, FAN-
DANGÓ, GYULU, HARCÁSZAT, INDIANA, IZGÕMOZGÓ, JÓZAN, LE-
HÚZÁS, LILIOM

Előző rejtvényünk megoldása:

A márciusi számunk szerencsés győztese Vámos Tímea, XI. A osztályos
tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

Húúú… már megint házi olvas-
mány… és én kaptam a Fekete gyé-

mántokat. Halogattam az olvasást,
végül mégis betévedtem a könyvtárba.
Mikor bementem, láttam, hogy milyen
rendezettek a könyvek. Most már meg
lehet találni, amit keresünk. Megkér-
deztem Takács-Máthé Mónika tanárnőt,
hogy milyen elvek alapján rendeződnek
el a könyvtárban a könyvek.

– Nagyon jól kérdezted, hogy mi-
lyen elvek szerint, mert igenis elvek
alapján rendeződnek a könyvek. Itt is-
kolai könyvtárról lévén szó, a könyveket
témakörök szerint helyezzük el a
polcra.

– Mit jelentenek a témakörök?
– Az emberi ismeretek 10 nagy

osztályba vannak besorolva: 0 – kul-
túra, civilizáció és informatika; 1 – filo-
zófia, logika; 2 – keresztény és nem
keresztény vallás, Biblia, egyház; 3 –
politika, közgazdaság, jog, életmód,
néprajz; 4-5 – matematika, fizika,
kémia, biológia; 6 – orvostudomány, al-
kalmazott tudományok; 7– művészetek;
8 – nyelv és irodalom; 9 – földrajz, tör-
ténelem, életrajzok. A 4-es osztály tar-
talékban van fenntartva a még fel nem
ismert tudományoknak.

– És a mi kis könyvtárunkban is így
van ez?

– Fejlődőfélben van ez az elrende-
zés, már témakörönként csoportosítot-
tuk a könyveket, s most következik az,
hogy témakörön belül is rendszerezzük,
természetesen betűrendben.

Elmondta, hogy ma már egy cím-
szó beírásával is meg lehet találni a ne-
künk megfelelő könyveket, ha egy
dolgozatot kell összeállítanunk. Csak
ezt a fajta tanulást nem sokan használ-
ják, kényelmesebb copy-paste-elni,
nem?

Köszönjük a tanárnőnek ezeket a
hasznos információkat!

Rovatszerkesztő: Dóri

A Csiky Gergely Iskolaközpont a legjobb!

● Tágas udvara van az iskolánknak focipályával és kosár-
labdapályával.

● Idén felavatták az iskola új szárnyát, ahova a régi épü-
letből egy „hídon” keresztül lehet átjutni.

● Díszterem található az új épületszárny földszintjén, ahol
különböző rendezvényekre kerül majd sor.

● Iskolánknak van diáklapja, a Csiky Csuky, amelyben ér-
dekes cikkeket lehet olvasni a diákokról és a tanárokról, il-
letve vicceket, verseket, egyszóval mindenről, ami az
iskolában történik.

● A diákok év közben kirándulásokon, nyáron és télen is
táborokban vesznek részt az országban, de külföldön is, pl.
Svájcban, Lengyelországban, Magyarországon.

● Iskolánknak van egy mazsorett csoportja, amelynek én

is tagja vagyok. Már 7-8 éve működik. Bottal, pomponokkal,
kiwidóval és más kiegészítőkkel gyakorolunk, nem beszélve
a tánclépésekről meg a menetelésről, ami a legfontosabb
eleme a menettáncnak. Versenyeken, fesztiválokon és más
eseményeken lépünk fel.

● Színjátszó kör is működik a Minorita teremben Faragó
Zénó vezetésével. Sokan részt vesznek az iskolából, és min-
den nap próbálnak a Kölcsey Diáktársulatnál.

● Az énektanárnő irányításával énekelni és furulyázni lehet
tanulni.

● Iskolánknak készült egy weblapja még a tavalyi évben,
Ilona tanár úr és néhány diák közreműködésével. A követ-
kező a címe: www.csikygergelyarad.ro

Kozma Andrea, VIII. B
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Közhírré tétetik!

Április 1-2. között a Csiky Gergely Is-
kolaközpont három diákja (Murvai
Dávid, Simó Gizella és Spir Anita) részt
vett a Tóth Árpád országos középisko-
lai versmondó versenyen, amelyet idén
Debrecenben rendeztek meg.

Kísérő tanárainkkal (Gerebenics Mi-
hály és Ruja Ildikó) együtt részt vettünk
az ünnepi megnyitón, melynek fény-
pontja a TÁG (Tóth Árpád Gimnázium)
Színjátszó Kör előadása volt. Ezt köve-
tően a költő unokájával, Hollós Mátéval
és a költő unokaöccsével, Tóth Árpád-
dal folyó beszélgetést hallgattuk meg,

Waka Waka tábortánc

Iskolánk részt vett egy projektben, melynek célja egy rekord
megdöntése. Az ötletet egy olyan ember videója adta, aki a
világot járva 42 országban felvételt készített egy kis „ugra-
bugra” tánccal, amiben az adott városból a járókelők is részt
vehettek. Az ötletet adó videó megtekinthető az alábbi web-
címen: http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY .

Az általunk előadott tánc azonban egy betanult koreográ-
fián alapult Shakira: Waka waka című zeneszámára. Az I –

mely során sok érdekességet tudtunk
meg a költőről: pl annyira nem akart
másoknak csalódást okozni, hogy nem
ment végig a bérkocsisok utcáján, ne-
hogy reményt keltsen bennük, hogy fu-
varjuk lesz, illetve hét nyelven is tudott.

Másnap a két korcsoport (9-10. osz-
tály és 11-12. osztály) kötelező és sza-
badon választott verseit hallhattuk,
majd az iskola udvarán megkoszorúz-
tuk Tóth Árpád szobrát. Ezután az ered-
ményhirdetés következett, mely az
aradi csapat számára nem hozott díja-
kat, de útravalót igen: a zsűri elnökének

szavai és tanácsai a versmondóknak
nagy hasznukra lehetnek soron követ-
kező versenyeiken.

Ez a verseny számomra nem csak a
megmérettetés miatt volt hasznos,
hanem abban is segített, hogy jobban
megismerjem a költőt, ugyanis a ver-
senyhez tartozott egy feladatlap is, me-
lyet Tóth Árpád lányának, Tóth
Eszternek Apu című műve alapján kel-
lett kitölteni. Ajánlom mindenkinek, aki
egy kicsit közelebb akar kerülni a költő-
höz, és jobban meg akarja érteni a ver-
seit.

Spir Anita

Tóth Árpád Szavalóverseny

XII. osztályokból majdnem az összes lány részt vett. A felké-
szülés több mint 2 hetet igényelt. Csütörtökön, március 31-
én 14 órakor került sor a tánc videofelvételére. A látvány
szenzációs volt: kb. 150 lány összehangoltan táncolt a nagy-
udvaron, amire (információim szerint) nem volt még példa
Aradon. Az elkészült „kollázs” megtekinthető lesz majd a vi-
lághálón, ahol nem csak iskolánk diáklányai, hanem más is-
kolák tanulói is táncolni fognak. :)

Shila

Bolondozás

Április 1-jén iskolánk diákjai számos tréfával készültek.
Ezek nagy része a tanárokat célozta. Volt fogkrémes kilincs,
teremcsere, osztálycsere,  álcsapda, bohóckodás, hagymás-
szalonnás parasztkodás, és még sorolhatnám. A lényeg az,
hogy mindenki jól szórakozott.



Utána szabad programot kaptunk egész napra, amit a
város bevásárlóközpontjában töltött mindenki, hiszen ilyet
egyikünk sem látott még. Nem a megszokott pláza látványa
tárult elénk, hanem egy egész városnegyed (nézzetek utána
neten, nem bánjátok meg: Manufaktura, Łódź). Minden ér-
dekességet megnéztünk, kipróbáltunk – többek között falat
is másztak egyesek –, megkóstoltunk. Végül egy bowling-
versennyel zártuk a közös programot. Mindenki hazatért,
ugyanis holnap indulunk Varsóba, és illik kipihenni magunkat,
hiszen hosszú nap vár ránk. A beszámoló folytatása a követ-
kező számban. Viszlát, avagy: pożegnanie!

DustyDawn 16.
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Arad, mozgósítsd magad!

Arad, mozgósítsd magad! Ez a neve
annak a versenynek, amelyen iskolánk is
rész vett, s amely április 2-án került megren-
dezésre a Delfinul sportuszodában. A ver-
seny nagyon hasonlít a TV2-n sugárzott
Nagy Vagy! vetélkedőre. A verseny két
napot tartott. A 8 iskolát A, illetve B cso-
portba osztották be. Az A csoport a Dimitrie
Ţichindeal Pedagógiai Líceumból, a Vasile

Goldis Líceumból, a 21-es Általános Iskolából és az 5-ös Ál-
talános Iskolából állt. A győztes az 5-ös iskola lett. Szomba-
ton pedig 11 órai kezdettel a B csoport, a Csiky, az Adam
Müller Guttenbrunn Iskolacsoport, az Elena Ghiba Birta
Nemzetközi Kollégium és a 18-as Általános Iskola mérte
össze úszótu-
dását.

A piros szín-
ben ver-
s e n y z ő
csapatunknak
54 pontot si-
került össze-
gyűjtenie, s
ezzel meg is
nyerte a ver-
senyt, és to-

Csikysek Lengyelországban

Megérkeztünk! Csütörtök este gurult be buszunk a lodzi
testvériskolánk kapuja elé, ahol sok lelkes gyermek és tanár
várt már ránk. Útközben megálltunk pár órára Krakkóban. A
Visztula menti város az első pillanattól kezdve szimpatikus
volt számunkra, de beérve a város szívébe, az óváros utcáit
járva és épületeit, lakóit látva, rájöttünk, hogy ez a város talán
az egyik legszebb az összes eddig látottak közül. Képeket
készítettünk, nevettünk, szuvenírt vásároltunk, összehango-
lódtunk.

Körülbelül húsz óra utazás után eléggé morcosan, de tele
izgalommal szállt le a buszról a 16 gyerek és a két pedagó-
gus, várva az elszállásolást. Miután mindenki megtudta, kinél
fog lakni majdnem egy hétig, megkaptuk a programot az el-
következendő napokra, és indultunk is haza aludni.

Első reggel korán értünk az iskolába, ahol már vártak ránk
az itteni angoltanárnők, hogy egy érdekes játékra indítsanak
minket. Łódź belvárosában kellett elrejtett jeleket megtalál-
nunk, amik a magyar-lengyel barátságot jelképezték. Isme-
retlen embereket szólítottunk le az utcán véleményekért,
puzzle-t raktunk ki a főutcán, kvízjátékot töltöttünk ki, és még
sorolhatnám. Ezek után ebédeltünk: egy jellegzetes magyar
paprikást, amit speciálisan nekünk készítettek az intézmény-
ben dolgozó szakács nénik.

vábbjutott a következő fordulóba, amit május 1-én rendeznek
meg a Neptun strandon.

A csapatunk tagjai: Mészár Anna (II. A), Spir Petra (III. A),
Szalai Sólyom (II. A), Balogh Fábián (IV. A), Mészár Zsófia
(V. A), Kolbert Dóra (VIII. B), ifj. Lipták Márton (VIII. B) Adju-
deanu Patrick (VI. A), Id. Lipták Márton, Mészár Gabriella,
Mészáros Mónika, Khell Csaba. Tartalékok: Wager Evelin.

Köszönjük lelkes szurkolótáborunknak a részvételt, és
nem utolsó sorban köszönet Erdei Emese tanárnőnek. Le-
gyünk büszkék iskolánkra, mert bebizonyította, hogy nem-
csak a szárazföldön állja meg a helyét.

Blanka

Zelk Zoltán nyulai

Csütörtökön, március 31-én a nagyszünetben az I-IV. osztályos tanulók közül
négyen egy közös nyuszis produkciót adtak elő, amelyet Zelk Zoltán meséiből
állítottak össze a tanítók közreműködésével.

Az előadásra az iskola dísztermében került sor. A mesék, melyek összeállítá-
sából létrejött a 3 perces előadás, szerepeltek az idei Mesevetélkedőn, amelyen
iskolánk kis csapata is részt vett. Gratulálunk nekik!

Rovatszerkesztő: Shila
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Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés: Major Zsolt 
Képszerkesztés: Kakasi Róbert
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Tuli-
pán, Farmec
Nyomtatás: Trinom nyomda

A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella,
Csipkár Renáte, Gál Zoltán, Geyer Tímea, Gyarmati Jennifer,
Gyarmati Olivér, Komlódi Krisztina, Lestyán Róbert, Lezsák
Csilla, Major Zsolt, Mogyorósi Tünde, Orădan Claudia, Papp
Tímea, Simó Gizella, Simon Bernadett, Szabó Zsolt, Szűcs
Dániel, Tóth Helda, Vastag Vilmos,Viszhányó Boglárka, Visz-
hányó Botond, Zsóri Blanka

Mákszemtől Mákvirágig
Áprilisi számunkban a 9. E osztály kerül bemutatásra. Megkérdeztük tőlük, hogy terveznek-e valamilyen tréfát április 1-je
alkalmából, van-e valamilyen tervük a vakációra, hogyan és kivel fogják megünnepelni a Húsvétot, elmennek-e meglocsolni
a lányokat.

Fútó Zsolt: „Április 1-je az év legjobb napja. Ezen a napon a tanárokat sze-
retném megviccelni. Vakációban elmegyek valahova bulizni. A Húsvétot a
családommal vagy a barátaimmal töltöm, és másnap megöntözöm a her-
vadó leánykákat.”

Ambrus György: „Meg szeretnék viccelni minél több embert. A vakációban
szeretnék kirándulni. A Húsvétot természetesen a családommal töltöm, s
minden lányt meg szeretnék locsolni.”

Jackó Pál: „Nem tervezek semmit április 1-je alkalmából. A vakációban
szeretnék bulizni és sétálni a parkban. A ünnepeket a családommal és a
barátaimmal fogom eltölteni. Minden lányhoz el szeretnék menni, hogy el
ne hervadjanak.”

Mészár Tamás- Barnabás: „ Az április 1-je tréfákkal teli nap lesz, ha min-
den jól megy. Vakációs tervem nagyon egyszerű: egész nap lustálkodni
fogok. A Húsvétot a családommal fogom megünnepelni, és majd bulizunk egy jót. A locsolás nem maradhat ki, mert szép
és jó szokás.”

Pap István: „Meg szeretném viccelni pár barátomat. A vakációt Budapesten töltöm, barátnőmmel leszek, és buliba járok. A
Húsvétot a családommal és a barátnőmmel fogom megünnepelni. Persze, hogy meglocsolom a lányokat.”

Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka

A hónap kis nyuszijai

Jakab Fanni-Dóra, I. osztály
1. Hogyan készültök a Húsvétra?
Festek húsvéti rajzokat az anyukámnak.

2. Mit kértél a Nyuszitól?
Játékokat, cukorkákat és egy kosár tojást kértem.

3. Sok locsolkodód lesz Húsvét hétfőjén?
Szoktak locsolkodók jönni hozzám. Az oviban is meglocsol-
tak tavaly.

Hagya-Knall Márk, I. osztály
1. Hogyan készültök a Húsvétra?
Festünk tojást anyucival.

2. Mit kértél a Nyuszitól?
Egy játékot a play-station-on.

3. Meglocsolod a lányokat Húsvét hétfőjén?
Minden lányt meglocsolok, akit ismerek.

Rovatszerkesztő: Dóri


