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Sziasztok gimnazisták!
Furcsa, igaz? Nekem is szokat lan, hogy ezentúl Csiky Gergely Főgimnázium a 
hivatalos neve a sulinak, ugyanakkor előkelő és megtisztelő érzés.
Igen, jól tudjátok (remélem, azér t mindenki rájött ennyi 
idő alatt), elkezdődött a tanítás. Hangsúlyozom: a 
tanítás, mer t a tanulás, ahogy látom, még egy icipicit 
várat magára, de már alakulóban van, hiszen idén 
sok minden változott a tanévvel kapcsolatban. Itt 
vannak például a tudásfelmérő, ismét lő dolgozatok. 

Minden tanulónak meg kell írnia a maga felmérőit 
szinte minden tantárgyból. Október közepéig mindenki megtudja, hogy mennyire emlékszik a tavalyi 
anyagból (jobban mondva: mennyire NEM), majd miután szembesült a szomorú igazsággal, leül a 
hátsójára, és mindent belead, hogy év végén azér t ne legyen ekkora a leégés a szintén kötelező 
összefoglaló dolgozatok írásakor.
Mivel nem csak a suli, de a Csiky-Csuky szerkesztése is megkezdődött, azon gondolkodtam, hogyan 
is fogalmazzam meg diákköszöntőmet, hogy ne legyen ugyanolyan, mint minden év elején szokott. 

Hir telen eszembe jutott egy nem mindennapi hasonlat, mely gyönyörűen példázza szerepünket, teendőnket 
az iskolában: anyák vagyunk mind. Pontosabban várandós kismamák. Mondtam, hogy nem megszokott, 
de ha elemezzük a helyzetet, rájövünk, hogy tényleg szörnyű a hasonlóság. Az idei tanév 9 hónapot 
fog tar tani, ami pontosan ugyanannyi, mint egy normál terhesség. Ez a háromnegyed évnyi idő tele 
lesz kacagással, szomorkodással, ijedtséggel, kedvtelenséggel, várakozással, vágyakozással, izgalommal, 
szenvedéssel, és persze a végén eljön a vajúdás is, és bár igaz, hogy ez relatív keveset fog tar tani, 
de biztosan ez lesz a legizzasztóbb része... az az érzés, amikor úgy érzed, hogy sosem lesz vége... és 
aztán hopp!, el is múlt. Megszületik a csecsemő – a mi esetünkben a lezárások, érettségi eredmények 
– és el sem tudjuk hinni, hogy ez a mi munkánk. Nézünk rá, boldogan, hitet lenkedve, hogy ez csak nem 
lehet a miénk! És a legboldogabb a tanár, aki minden év végén világra hoz tanításával, nevelésével 
egy-egy újabb közösséget, tudásra vágyó szellemet, egy szorgalmas osztályt, és aztán négy év után 
szabadjára is ereszti, mint a fiókát a madár. Büszkén néz utána, és érzi, hogy ezér t érdemes volt 
megizzadni. Lehetnek nehéz szülések, komplikációk, de lehetnek egyszerűek is – a lényeg, hogy a végén 
jó legyen! Hiszen ugyebár minden jó, ha a vége jó!

Kívánok mindenkinek kellemes tanévet, minél több kétszámjegyű jegyet, sok új barátot és persze a 
régiekkel szép élményeket, kacagást és természetesen szerelmet is (aztán csak óvatosan, nehogy frontális csalódást szenvedjetek).
U.I.: Kilencedikesek! Vigyázzatok az írat lan szabályokra, tanuljatok a nagyobbaktól, és mindig minden körülmények között legyetek 

tisztességtudóak! Semmi sem okoz nagyobb örömet (kivéve, ha még matekból is remekeltek) a 
tanároknak, mint egy jól nevelt, kedves gyermek! 
Sok siker t nektek, és emlékezetes licista 
pillanatokat kíván a szerkesztőség minden tagja 
(én is!!) . :) 

Kezdődjön hát a varázslat! 
DustyDawn16.



Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Daniel Defoe az első angol regényíró. 
Több mint 500 könyvet írt. Legismertebb 
regénye a Robinson Crusoe, ami 1719. 
április 25-én jelent meg. A történet a hős 
vallásos neveltetésével és kalandos üzleteivel 
kezdődik. Megismerünk egy vállalkozó 
szellemű üzletembert, amolyan igazi 
kalandor kereskedőt, aki egy üzleti útja 
alkalmából viharba kerül. A hajótörésből 
egyedül menekül meg, kievickél egy puszta 
szigetre. Ami ettől kezdve történik, az a 
tulajdonképpeni Robinson-történet. De 
elég az ízelítőből! Ha szeretitek a kalandos 
regényeket, akkor ezt mindenképpen ajánlom 
nektek, ugyanis a könyv sokkal érdekesebb, 
mint a film. Ez a regény 10. osztályban ajánlott 
házi olvasmány lesz, szóval még javatokra is 
válik, ha elolvassátok!!:)

Könyvajánló Így művészkedtek ti!
Varga Iza: Fájdalmak között …
Fájdalmak között kell élnem az életem, 

Egy angyal vagyok, kit szenvedésre ítéltek 
odafent. 

Álmodnék éveken át, de nem akarok, 
Mert egyszer felkelnék, és abba belehalok. 

Miért fáj minden perc, amit leélek, 
Miért van, hogy minden este félek? 
Nincs semmi, ami nem félelmetes, 

Minek a jó, ha nem érdekes. 
Magányosan feküdni egyedül, 

Mellettem egy hős hegedül. 
Nincs az az erő, amivel újra lángra kapnék, 

Csak ha egy biztató szót hallanék. 
De elvesztem, nincs aki szeret. 
Álmodni is félek, nem merek. 

Csak egy dolog éltetett: 
Hogy egyszer boldog leszek, 
Nincs már remény, elveszek, 

Úgy érzem, hamarosan nem leszek.

Antonyus: Suli
Itt van az ősz itt van az iskola,

az igazgató a gólyák nevét mormogja,
sokan vannak, kb. ezren,

de én még mindig otthon az ágyban fekszem.
Hosszas készülődés után pedig mégiscsak elindulok,

oda érve egyből lehidalok,
mennyi új arc és mennyi új ember,

bárcsak a tanárok maradtak volna a tanteremben.
Olyan szép a látvány, sok boldog gyerek,

tanároktól zárkózottak ezek a lelkek.
Bár a boldogság nagy, de magukban tartják,

Nehogy megbántsanak egy tanárt, és azt mondja rájuk: rossz társaság.
Ünnepi beszéd után irány az osztály,

Semmi új nincs benne, de mindenki örül neki, mert három hónapig társa volt a 
magány.

Ahogy belépünk, máris megszólal az első, a vagány:
„Mi ez a  négy fal? Mi ez az osztály? Hogy én ide tanulni? Na, ne már!”

Osztályfőnökünk beszéde után együtt távozik a társaság,
az a kis társaság, ki együtt áll tanulásban, de néha mellénk áll a marhaság.

El is telt már az első nap, várunk téged focibajnokság.
Addig meg marad nekünk a tanulás meg a csajozás.

Bognár Tünde: Őrület
Pár kérdés. Számodra hasztalan.

Pár válasz. Néha hangtalan.
Pár jó tett. Többnyire értékes.
Pár hiba. A bocsánat kétséges.

Bocsánat. Néha megbocsát, néha nem.
Szeretet. Néha szeret, néha nem.

Gyűlölet. Van, hogy érzed, van, hogy nem.
Őrület? A szerelem is egy őrület, nem?

Juhász Kinga 9.C

Pálfi Mónika 8.A

Molnár Katalin 10.D

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a 
lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell mást tenned, mint eljuttatni 
őket Molnár Katalin 10. D osztályos tanulóhoz!!:)

Rovatszerkesztő: Kathy

Csiky-Csuky, 2011. október 2. oldal



Csiky-Csuky, 2011. október 3. oldal

8. ÁSZ
Interjú Wager Evelynnel
– Vártad a 8. osztályt?
– Igen vártam, mivel ez egy szakasz vége.
– Milyenek az első iskolai hetek?
– Az első pár hét nem tűnik olyan nehéznek, mivel csak ismételünk, 
és nem kezdünk még bele a 8.-os tananyagba, de biztos, hogy lesz 
nehezebb is.
– Várod a 9. osztályt?
– Igen, várom, mert új barátokat szeretnék szerezni, és lesz gólyabál is.
– Milyen szakra szeretnél menni?
– Még nem vagyok benne biztos, de valószínű, hogy közgázra megyek.

Besesek Richárd 8. A osztályos tanuló és a futball megszállottja. Egy éve űzi ezt a sportot, és örömét leli 
benne. Kérdésemre, hogy miért pont a foci mellett döntött, válasza az volt, hogy ez áll hozzá a legközelebb, s 
mindig is szerette a focit. Mostanra már versenyszinten futballozik,  bajnok ságokon vett részt,  és mindig szakít 
időt edzésre is.

Áttérve az iskolára, bevallása szerint nem sokkal nehezebb a 8. osztály, 
mint a 7., és pozitívan gondol az előttük álló év végi vizsgára is. 
Legkedvesebb tantárgya a román. Véleménye szerint még össze kell 
rázódniuk az újonnan jöttekkel, de idővel ez is kialakul. Bevallása szerint 
sok kedves, vicces pillanatra került sor az osztályon belül, s kedvence 
nincs is, hiszen mind emlékezetes vicces eset. Legemlékezetesebb 
vakációs élményének felejthetetlen párizsi utazását vallja: gyönyörű 
város, fantasztikus emberek, lélegzetelállító látnivalók.

Sok sikert kívánunk neki úgy a suli, mint a sport terén.

Mi köze van az ujjal játszásnak az irodalomhoz???

ALAPVETŐEN SEMMI, DE 
MÉGIS MEGTÖRTENT. ÉS 
PONT VELEM.
Na, de kezdjem is el valahol!!!! 
Magyarórán beszélgettünk arról, 
hogy mi irodalom és mi nem 
irodalom. Szokásos feladatok: 
magyarázd meg, miért ez, miért 
az!… Hmmm… 
Na, de úgy az óra felénél unatkozni 
kezdtem, és hülyeségeken járt az 
eszem, mint mindig. Tudniillik 
az a rossz szokásom, hogy 
mindig kitalálok valamit, hogyha 
unatkozom. Elkezdtem játszani 
mindennel …, ami a kezembe 
jutott, vagy ami a kezemhez nőtt. 

Az utolsó a jobbik. Az ujjammal.
Erre felfigyelt az egyik 
osztálytársam, s megmutattam 
neki is. Kicsit, jobban mondva 
nagyon magasra emeltem a 
kezemet, de ezt már a tanárnő is 
meglátta. Ekkor a szokásos beszéd:
– Fiam, gyere ki a táblához!!!
Szerencsém volt, hogy nem volt 
miből felelni, mert akkor 3-ast 
kaptam volna.
– Na, szóval – folytatja a tanárnő, 
s hagyom is beszélni – holnapra 
3 oldalas esszét írsz arról, hogy 
mi köze van az ujjal játszásnak az 
irodalomhoz!
Hát, töröm a fejem, de nem jut 

eszembe semmi. Na, de azért a 
büntetést megpróbáltam megírni, 
és szeretnék bocsánatot is kérni, 
hogy mindig máson jár az eszem.
De balszerencsés nap volt az, mert 
más órán is megbüntettek, vagy 
„önkéntes” munkára ítéltek.
Tanulság: figyelj oda órán, mert 
másképp büntetést kapsz!!!!
És ha a tanárnő nem haragszik 
meg érte: akkor az a köze az ujjal 
játszásnak az irodalomhoz, hogy 
egy jó kis fogalmazást össze lehet 
belőle hozni.

Wittmann Rudolf
(9. A osztály)
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Csak Csajok: Őszi körömlakk-körkép
A szezon igazán szexi körömlakkpalettával csábít minket arra, hogy valami újat 
próbáljunk ki a manikűr terén. Most megmutatjuk neked a legtrendibb színeket 
egyenesen a kifutókról. Lakkozásra fel!

 Szexi nude-ok
Dögös vadmacskából 
változz vissza bújós cicává a 
varázslatos nude árnyalatok 
segítségével. Lehet akár 
csábos francia manikűr, 

pasztellrózsaszínben pompázó hegyes körmök vagy 
lágy barackos tónus, amit a kacsóidon viselsz, az őszi 
szezonban biztos sikerre számíthatsz, ha hasonló 
manikűrre bólintasz rá. Az idei ősz a végletekről, 
illetve a látványos kontrasztok megmutatásáról szól, 
úgyhogy nem lepődtünk meg azon sem, hogy az 
egyik divatház kifutóján visszafogott körmöket, a 
másiknál pedig művészi ábrákkal tarkított csodákat 
láthattunk. Csak a hangulatodtól függ, melyik verziót 
választod.

 Vagány metálok
Chanel, D&G, Alexander McQueen: ezek a nagy 
divatházak is metálfényben pompázó, sötét körmöket 
álmodtak meg a szezonra. Te se légy rest kipróbálni 
valamilyen árnyalatban ezt a variációt, hogy az 
éjszaka királynőjeként tündökölhess az esti partin! 
Ha menő színt szeretnél, fesd csillámló grafitszürkére 
a körmeid, mely tónusban különböző, drágafémeket 

idéző apró csillámok találhatók. A királykék, a 
sötétlila, a fekete és az ezüst is megtalálható ebben 
a nagyon glamúros lakkpalettában, úgyhogy csapj le 
rájuk minél hamarabb!

 Cosmo-tipp:
• Az idei szezonban sem kell lemondanod a 

félhold manikűrről, ám most elég vagány köntösbe 
bújtatták ezt a technikát a trendek megálmodói, 
ugyanis pont fordítva, a sötétebbik alapon jelentkezik 
a világos félhold motívum.

• A párducmintás körömmatricákat elteheted 
jövő tavaszig. Most inkább próbálkozz a grafiti 
mintával, melyet speciális fedőlakk használatával 
érhetsz el!

• Dobj rá még egy lapáttal a csillogásra: metálos 
lakkodra ragassz ragyogó kis köveket! Csak rajtad áll, 
hogy egy vagy akár több is pompázzon egyszerre a 
körmödön.

• Frissítsd fel a már sablonnak számító francia 
manikűrödet egy egyszerű lépéssel: a köröm felső 
ívét ne fehérre, hanem feketére fesd!

Rovatszerkesztők: Hellda, Kitty, Jenny

Humorzsák

– Miért járnak a fák iskolába?
– Azért, hogy ne legyen belőlük tuskó.

Egy gyerek órán kirakja a lábát a 
padból. Arra megy a tanár:
– Kisfiam, téged hogy hívnak?
– Pataki.
– Na, Pataki, akkor pata be!

– Mi a bajod, fiacskám? – kérdezi a 
vasutas a kisfiát az első nap után a 
suliban.
– Ez az iskola borzasztó szegény: az 
van írva az ajtóra, hogy 1. osztály, 
bent mégis fapadok vannak.

A kislány örvendezve megy haza az 
évzáróról. Mondja az apjának:
– Apa, jó hírem van.

– Na, mesélj!
– Jövőre nem kell új tankönyveket 
venned.

Pistike megy haza az iskolából nagy 
örömmel. Amikor belép az ajtón, 
odarohan az anyukájához, és mondja 
neki: 
– Anya, anya, képzeld, ma kaptam két 
piros pontot és egy feketét!
– Jól van kisfiam! A jó munkádért 
kapsz egy százast.
Pistike megy az apukájához, és 
ugyanezt elmondja. 
Az apa ad neki egy ötvenest.
Pistike megy a mamájához, és 
mondja:

– Képzeld, mama, ma kaptam kettő 
piros pontot és egy feketét!
– Jól van, unokám, kapsz egy húszast. 
De mondd csak, miért kaptad a 
feketét?
– Azért, mert beírtam magamnak két 
piros pontot.

– Pistike, mondd meg, mi történt 
1802-ben!
– Kossuth Lajos megszületett.
– Nagyon jó!
– És 1805-ben?
– Akkor lett három éves!

Rovatszerkesztő: Ying
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Csillagok, Csillagok!
KOS (március 21. – április 19.)

A meglévő kapcsolatok megszilárdulnak, s 
mindehhez talán hozzájárul, hogy rádöbbensz, 
talán újra szerelmes vagy a párodba, aki mellett ki 
akarsz tartani jóban és rosszban. Ne keseregj azon, 
hogy egy barátságod, amely fontos volt a számodra, 
megszűnik, mert nem volt ő igaz barát, csak addig 
kellettél neki, amíg segítségeddel elérte a célját. 
Az egészségedre vigyázz jobban, nehogy a sok 
tanulásban kidőlj!

BIKA (április 20. – május 19.)
Ha tartós kapcsolatban élsz, ez a hónap szakítópróbát 
hozhat. Hiába tettél meg mindent, és hiába mentél 
bele olyan dolgokba is, amelyekre talán évek óta nem 
voltál képes. A család azonban kiáll melletted, és a 
partnerednek nem tud más jövőképet mutatni, mint 
a veled való életet. És ezt talán fontolóra is veszi…

IKREK (május 20. – június 20.)
Óriási felfordulás várható a szerelmi életedben. A 
munkában alattomos helyzet alakulhat ki, még az 
is megtörténhet, hogy egy igazán utált kolléga, akit 
nyugodtan nevezhetsz akár az ellenségednek is, 
olyan dolgot állít rólad, ami valótlan. Ám ennek a 
kollégának pechje lesz, mert a simlissége kiderül, és 
te ismét ragyogó fényben tündökölsz.

RÁK (június 21. – július 21.)
Kicsit lazíthatsz, és ráakadsz olyan dolgokra is, 
amelyek örömet szereznek neked. A suliban új 
dolgokkal ismerkedhetsz meg, és előfordulhat, 
hogy itt találkozol azzal a valakivel, akivel közösen 
végre tudjátok hajtani mindazt, amit te korábban 
elterveztél. Ha szerelmes vagy, előfordulhat, hogy 
a külvilág másként reagál a kapcsolatodra, mint 
várod, de te ezzel egy cseppet se törődj!

OROSZLÁN (július 22. – augusztus 21.)
Előfordulhat, hogy ebben a hónapban a jövőt 
tervezgeted, és erről beszélsz több emberrel. A 
családban feszültséget okoz mindaz, ami veled, illetve 
a magánéletedben történt, és ha zavarosak voltak 
eddig a dolgok, akkor most tisztulni látszik a kép, 
és pontosan tudod, hogy ki az, akire számíthatsz, és 
ki az, akire nem. Persze jó lenne, ha nem felejtenéd 
el, hogy az elmúlt időszakban nem úgy viselkedtél, 
ahogy kellett volna, és van, aki nemigazán akarja 
élvezni a társaságod.

SZŰZ (július 22. – szeptember 22.)
Furcsa hónap következik, mert előfordulhat, hogy 
az életed az anyagiak körül fog forogni, és arról fog 
szólni, hogy minden tökéletes legyen, és legyenek 
megtakarításaid. Ha suliba jársz, magas röptű 
vitákat folytathatsz egy olyan személlyel, aki olyan 
dolgok tudója, ismerője, hogy csak tátod a szád. És 
közben rájössz, hogy ezzel a vitával te is milyen sokat 
fejlődsz. A testvéri kapcsolatodat pedig – bármilyen 
volt eddig – sokkal jobban megbecsülöd.

MÉRLEG (szeptember 23. – október 22.)
Protektori támogatást kapsz ahhoz, hogy el tudj 
helyezkedni, ha esetleg nincs munkád. Ha szerelmes 
vagy, akkor a kapcsolatod ebben a hónapban 
elmélyülhet, és elképzelhető, hogy a sok keresgélés 
vagy csalódás után mégis csak ő lesz az igazi. Hiszen 
vannak olyan dolgok, amikben nagyon hasonlítotok 
egymásra, és ilyen tulajdonképpen még eddig egyik 
partnereddel sem fordult elő.

SKORPIÓ (október 23. – november 21.) 
Vonzó leszel ebben a hónapban, ehhez semmi 
kétség sem férhet. Ha szingli vagy, akkor kellemes 
találkozásokban lesz részed, és előfordulhat, 
hogy beleszeretsz valakibe, akivel hosszú távú 
kapcsolatot tervezhetsz. A meglévő kapcsolatokban, 
régi ismeretségekben is ragyogónak nevezhető 
ez a hónap. A rokonaidból egy icipicit eleged van, 
különösen hogy állandóan mindent tudni és látni 
akarnak, ami veletek történik.

NYILAS (október 23. – november 21.) 
Kőkemény hónap előtt állsz, amikor a suliban 
nagyon oda kell tenni magad, de ehhez lesz erőd 
és energiád. Ha tartós kapcsolatban élsz, akkor 
a partnered családjában bekövetkező esemény 
sajnos téged is érint, és nem tölt el kitörő örömmel, 
mert érzed, hogy partnered majd emiatt elkezd 
titkolódzni, és már csak ez hiányzik.

BAK (december 20. – január 19.)
Még az is megtörténhet, hogy egy barátnőd fogja 
bemutatni neked azt a pasit, akibe végzetesen 
beleszeretsz. Vagy egy buliban szúrod ki az illetőt, 
aki nem viselkedik egyértelműen, sőt előfordulhat, 
hogy nem is tud arról, hogy éppen az ő hatására 
mi játszódik le benned. Ám a sors a legnagyobb 
kerítő, mert tulajdonképpen nem kell semmit 
tenned, a helyzet úgy alakul, hogy végül egymásba 
gabalyodtok. 

VÍZÖNTŐ (január 20. – február 17.)
Ez nem a magányos farkasok hónapja. Ez azt 
is jelenti, hogy szükséged van a másokkal való 
együttműködésre, mert egyrészt jobban érzed 
magad, másrészt elkerülhetsz egy kellemetlen 
helyzetet, harmadrészt sokkal hatékonyabban 
tudsz tanulni, mint egyedül. Ha párkapcsolatban 
élsz, és a viszonyotok megromlott, úgy érzed, hogy 
helyrehozhatatlan, akkor érdemes lenne szakítanod. 
Ha jó a kapcsolat közöttetek, akkor hallgass a 
partneredre, amit mond, az mindkettőtöknek 
hasznos lesz.

HALAK (február 18. – március 20.)
A munkában nem alakul minden úgy, ahogy 
vártad. Villámcsapásszerűen ér a felismerés, hogy 
valaki talán alattomosan viselkedett, és ezzel neked 
anyagi nehézséget okoz. Amikor minderre rájössz, 
tartózkodj a meggondolatlan és lobbanékony 
magatartástól, mert még az is megtörténhet, hogy ez 
balesethez vagy valamilyen műtéthez vezethet.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka
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K í vá n s ág ko s á r
•	 Boldog	születésnapot	Biának	a	IX.	C-ből,	Heni:*
•	 Boldog	születésnapot	Heldának	a	XII.	D-ből!	Bella
•	 Boldog	születésnapot	kíván	Klaudia	Kingának,	Biának	és	Zitának.
•	 Boldog	szülinapot	Bubinak!	Puszi:*>:D<
•	 Boldog	születésnapot	Melinek	a	X.	A-ból!	Dóra
•	 Boldog	névnapot	kívánunk	minden	Brigittának,	Rubennek,	Biankának,	Szabinának	és	Blankának!
•	 Nagyon	sok	boldog	születésnapot	Locsolingnak!!!	:*:D
•	 Sok	sikert	kívánunk	az	idei	gólyabálon	résztvevő	kilencedikeseknek!

Rovatszerkesztők: Hellda, Melánia

Te n i s z
Sok szeretettel köszöntöm az összes teniszrajongót egy újabb fergeteges tenisszel teli évben. Hosszú szünet 

után újra én foglak beavatni titeket a teniszújdonságokba.
Mondhatjuk, hogy a szezon véget ért, hiszen az összes Grand Slam torna lement, de ha a naptárat nézzük, 

még vár ránk néhány érdekes turné.
A legutolsó Grand Slam torna a US Open volt. Sokaknak a kedvenc tornája, ahol mindig érezni lehet 

a levegőben, hogy itt tényleg profiké a pálya. Az idei torna sem okozott csalódást, fergeteges meccseket 
láthattunk, lenyűgöző labdákat, fantasztikus harcokat. Talán az egyetlen közös vonás a tavalyi tornával az 
volt, hogy ismét a ranglistán az első négy helyezett játékos jutott az utolsó négy közé. Sőt még a párosítás 
is ugyanaz volt: Nadal–Murray, Federer–Djokovic. Ha ezeket a neveket látjuk, tudhatjuk, hogy igazi teniszt 
fogunk látni, és az idén is így volt. Már a torna előtt mindenki fejében egyetlen gondolat volt, ellen tud-e állni 
Nadal Djokovic eszméletlen formájának? Federertől is vártak a rajongók egy változást, azonban ez ezen a 
tornán sem következett be. De elmondhatjuk, hogy a tenisztörténelem legjobbja benne volt a torna legszebb 
mérkőzésében. A svájci Novak Djokoviccsal találkozott az elődöntőben. Hihetetlen meccsnek bizonyult, egy 
olyan fordulattal, amit senki sem várt.

Mindenki megdöbbenésére Federer 7-6-ra verte a szerbet. A második szett is meglepetést hozott, 
Roger 6-4-re diadalmaskodott. 2-0-ra vezetett a svájci, s már várható volt a Nadal–Federer döntő, de ekkor 
közbeszólt a világelső Nole (Djokovic). Harmadik szett 6-3, negyedik szett 6-2 a szerb javára. Federer hirtelen 
újra a földön találta magát. Mindent eldöntő szettre került sor. És itt látszott, ki van jobb formában: Djokovic 
7-5-re megnyerte a végső szettet. Tehát 2-0-ás hátrányból fordított Nole. A másik elődöntőben Nadal nyert 
könnyedén Murrayt hazaküldve. A két legjobb játékos volt a döntőben, garantálva a kiváló meccset.

Nadalnak az egész turné alatt egészségi problémái voltak, s Djokovic volt az esélyesebb. Az első szett kiváló 
játékkal indult, Djokovic azonban könnyedén hozta a szettet, 6-2-re. A második szettben sem tudott Nadal 
reagálni, Djokovic megint vitte a szettet, 6-4-gyel. A harmadik szettben Nadal végre mutatott egy kis életet, 
és szépített 7-6-tal. 2-1-re vezetett Nole. Kíváncsian várta mindenki, hogy Nadal tud-e fordítani. Djokovic 
azonban hamar ellentmondott minden Nadal rajongónak. Lenyűgöző játékkal letörölte a pályáról a spanyol 
klasszist. 6-1-gyel megnyerte a meccset a szerb, evvel megnyerve karrierje első US Openjét.

Egy nagyon jó tornát zárva, egy újabb címmel gazdagodva és szó szerint meggazdagodva, Novak Djokovic 
még egyszer megmutatta, hogy jelenleg nincs jobb nála. Kíváncsian várjuk a következő tornákat, Nadal 
válaszát várva.:)

Rovatszerkesztő: Boti

Aranyköpések
•	 Segítünk	a	diákoknak,	akik	tisztelettudatlanok.
•	 Védencem	 szépen,	 politikusan	 megkérdezte,	 hova	

indul.
•	 Tudod,	a	hosszú	A	az	Á.
•	 Az	egyik	eposzi	rész	az	orroráció.

•	 Az	eposz	bevezető	része	a	provokáció.
•	 Deli	Vid	és	Borbéla	szerelmesek	voltak.
•	 A	Szigeti	veszedelem	vége	oltárképszerű	zárópép.
•	 A	 Szigeti	 veszedelemben	 megfigyelhető	 az	 Armata	

Christi.

SP ORT I R A M
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WRC Ausztrál Rally

Loeb bukot t

A kenguruk földjén végre megtört a jég, s a finn pilóta, 
Mikko Hirvonnen győzedelmeskedett. Legnagyobb 
vetélytársa, Sebastien Loeb csak a tizedik helyezést 
érte el pénteki bukását követően. A finn honfitársa 
és egyben csapattársa Jari-Matti Latvala a második 
helyezést zsebelhette be Ausztráliában. A dobogó 
legalsó fokára a norvég Petter Solberg állhatott fel, 
félgyári csapatként jobban szerepelt a gyári Citroenes 
pilótáknál is. Sebastién Ogier ismét csapatutasítás 
miatt Loeb mögött végzett, öt perccel később kezdte 
meg a gyorsasági szakaszt, emiatt 50 másodperces 
büntetést kapott.
Az Ausztrál Rally után a WRC csapatai visszatérnek 
Európába az utolsó három verseny helyszínére. 
Először a Francia Rallyn (2011. szeptember 29. – 
október 2.) küzdenek meg egymással a csapatok, majd 
Spanyolországba és Walesbe utaznak a világ legjobb 
autóversenyzői.

Räikkönent kizárták

Kimi Räikkönen ICE ONE Racing csapatát 
kizárták a WRC sorozatából. A bírák bejegyezték, 
hogy Räikkönen kihagyja az Ausztrál Rallyt, 
és így a szabályok szerint a csapat nem tölti be a 
követelményt, hogy két Európán kívüli versenyen 
részt kell venniük.
Az ausztráliai büntetés csak a csapatot érinti, így 
Räikkönen megtarthatja egyéni pontjait, s továbbra 
is 8. a pontversenyben. A tervek szerint Räikkönen 
a maradék három rallyn részt fog venni.

Rovatszerkesztő: Dyna

Forma 1 - Betekintés a kulisszák mögé
Ilyen tájt 
s z o k t a k 
f e l r ö p p e n i 
a pletykák, 
hogy ki hova, 
miért és 
mikor igazol 
a következő 

szezonra. Tekintsünk meg egy párat közülük! A 
Renault-nál Petrovnak és Kubicának is érvényes 
szerződése van, de Kubica jövője még kérdéses. 
Az utolsó értesülések szerint Felipe Massa helye 
is kétséges a Ferrarinál, gondoljunk vissza Kimi 
Raikkonen hirtelen távozására a Ferraritól, annak 
ellenére, hogy érvényes szerződése volt. Domenicali 
utalt rá, hogy nem biztos, hogy kivárják Massa 
szerződésének lejártát, 2013-at, mert helyére két 
fiatal pilóta is pályázik: Jules Bianchi és Sergio Perez. 
Pereznek érvényes szerződése van a Sauberrel, 
de a Ferrariért fel KELL bontani! A Sauberhez két 
pilóta is kacsintgat: Kimi Raikkonen és Adrian Sutil. 
Ugyebár a Sauber meg akar válni Barrichellotól, és 
a helyére egy jól szponzorizált pilótát keres, ennek 

a feltételnek pedig Kimi Raikkonen tökéletesen 
megfelelne. A menedzsere nyilatkozata szerint Kimi 
tényleg járt a Saubernél, de több információt nem 
hoztak nyilvánosságra. Tehát a szingapúri nagydíjjal 
elkezdődtek a találgatások, de tudjuk már, hogy 
amikor az első átigazolás megtörténik, elindul a 
lavina is. 

Egy biztos: Sebastian Vettel világbajnok, s 
evvel ő a legfiatalabb kétszeres világbajnok. A Red 
Bull is megszerezte a konstruktőri világbajnoksági 
címet. Vettel biztos ugyanúgy fog küzdeni a többi 
futamon, mint eddig, ezt már bebizonyította 
Koreában, úgyhogy izgalmas futamokat fogunk még 
látni. Sebastian és a Red Bull biztos nem válnak el 
egymástól.

Visszaemlékezve a szingapúri futamra 
Czollner Gyula, az RTL klub kommentátora, 
legemlékezetesebb mondatát idézem: „Schumacher 
összetörte a Ferrarit.” (Ami tulajdonképpen egy 
Mercedes)

Rovatszerkesztő: Be@ 
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Intrijó

Elrepült az a hosszúnak vélt nyári szünet. Újra itt a suli és hát 
persze az intri is. Újabb nehézségek elé nézünk, újabb barátságokat 
kötünk, és ismét elszakadunk szeretett családunktól. 

Megkérdeztük Szőke Hunort, az intri legfiatalabb és 
legaranyosabb I. osztályos lakóját és két kilencedikes diákot, Gáll 
Csillát és Hügel Pétert, hogy nekik milyen ez az új környezet.

1.	Milyen	volt	az	első	napod	az	intriben?
Hunor: Jó volt, de anyuék kicsit hiányoztak.
Csilla: Az első napom az intriben nagyon nehezen telt, azt hittem, nem is fogom kibírni a hetet. Az itteni bezártság és a 
szüleim hiánya volt a legnehezebb. De ez mostanára megváltozott, sokkal hamarabb telnek a napjaim.
Péter: Nagyon jó, faja!

2.	Milyen	így	szülők	nélkül?
Hunor: Kicsit rossz. 
Csilla: Megpróbáltam nem túl sűrűn gondolni a szüleimre, de igen hiányzott minden megszokott otthoni dolgom.
Péter: Kicsit furcsa.

3.	Hogy	tetszik	az	intris	étkezés?
Hunor: Minden finom, csak a gombás spagetti nem.
Csilla: Nagyon hiányzik anya főztje. Először nem is nagyon akartam megenni, de aztán megszoktam az itteni ételt, és 
rájöttem, hogy igenis ehető, és finom is szokott lenni.
Péter: Meg lehet enni.

4.	Hogy	tetszik	a	pedagógus	néni	reggeli	ébresztése?
Hunor: Jó, jó, de még tudnék aludni. 
Csilla: Soha nem is szerettem, ha valaki költött. Ez most is így van és lesz is. A pedagógus néni különösen ébreszt, mindig 
mielőtt kimegy, észreveszem, hogy bent volt, de azután mindig pihenünk még egy kicsit. 
Péter: Kicsit változhatna. Egészen jól viselik az újak az intris életet. Tavalyhoz képest sokkal erősebbek, elvégre tavaly sok 
hazavágyódó lélek volt :)

Köszönjük válaszaitokat, és kívánunk minden intris diáknak egy nagyon jó tanévet!

Rovatszerkesztő: LiDó

Gyerekszáj
Ősz lett, a suliban ismét megszólalt a csengő, de nem csak a nagyoknak, hanem a kicsiknek is, akik először 
ballagtak be az iskolába. Így első dolgunk volt megkérdezni Khell Levente tanító bácsi 1. osztályos diákjait, 
hogy mi a véleményük az iskoláról.

– Vártátok már a sulit?
– Igen!!! Igen!!! (mindenki)

– Milyen az első osztály?
– Nagyon jó. (mindenki) 

– Mit gondoltok a tanító bácsiról?
– Nagyon jó. (mindenki)

– Milyen volt az oviban?
– Nagyon jó. (mindenki)

– Szerintetek mire jó az iskola?
– Arra, hogy tanuljunk. (Diel Eduárd Márk)
– Hogy sokat tanuljunk, írjunk és olvassunk. 
(Tapasztó Roberta)

– Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?
– Mérnök. (Diel Eduárd Márk)
– Állatorvos. (Gavrila Erika)

Rovatszerkesztők: Ying és Danny
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Koktél

Üdvözlünk újra mindenkit a suliban! Sajnálattal közöljük, ez nem egy rémálom, ez a 
valóság, tényleg itt vagyunk! Hogy enyhítsük ennek a borzalmát, most is kevertünk egy hűsítő 
koktélt nektek a nyár emlékére.

Ugye szeretitek a gyümölcsöket? Képzeljétek el kedvenceiteket egy óriási tálban! 
Előfordulhat a sok jó között egy romlott is, ami problémákat okozhat... E hónapi témánk 
az érettségi, ezért megkérdeztünk pár érettségizett diákot, hogy mit gondolnak a vizsgáról. 
(nevüket nem vállalták)

•	 Hogy sikerült az érettségi? Mit gondoltok az érettségi új szabályzatáról?
A: Az érettségi jól sikerült! Büszke vagyok magamra, mert sokan megbuktak, én meg már júliusban átmentem. Az új típusú érettségi 
szerintem jó ötlet, mivel így megmutatkozik minden ember tudása, és az is, hogy mennyit készült rá.
B: Sajnos nem sikerül jól, mivel matekból nem mentem át. Szerintem az új típusú érettségi nem igazságos a diákokkal szemben. Igaz, 
hogy azok kellene, hogy átmenjenek, akik tényleg sokat tanultak, de túlzás az, ahogyan megnehezítették a tételeket. Szerintem egy 
ilyen nagy változást nem ilyen hirtelen kellett volna bevezetni.
•	 Hogyan készültél fel az érettségire?
A: Az igazat megvallva nem sokat tanultam, és azt gondoltam, hogy nem fogok átmenni! :))
•	 Milyen tanulási módszereket javasolsz?
A: Tanulás közben csak arra koncentrálj, mert sokan azt csinálják, hogy közben neteznek, telefonálnak, vagy tévéznek, s ez csak 
elvonja a figyelmet!
•	 Mit tettél/mire gondoltál, amikor megtudtad, hogy megbuktál?
B: Először nem is tudtam, hogy mit csináljak, mivel egyetemre is szerettem volna menni, de így ez nem jött össze. Végül úgy 
döntöttem, hogy egy évet készülök tanár segítségével, és jövőre újra megpróbálom.

•	 Mit javasolsz azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek?
B: A legjobb, ha már időben jól felkészülnek, hogy ezt elkerüljék. Ha mégis ilyen helyzetbe kerülnek, akkor se adják fel, próbálják 
újból! Nagyon fontos szerintem, hogy meglegyen az érettségi, és egy év alatt, ha igazán akarja az ember, akkor fel tud készülni rá.

•	 Hogyan tekintetek ezek után a jövőbe?
A: Őszintém megmondva, szerintem jó jövő elé nézek, mivel bejutottam egy olyan egyetemre, ahova szerettem volna.
B: Kicsit félek, de reménykedem benne, hogy jövőre meglesz az érettségi, és elkezdhetem az egyetemet. Addig is szeretnék dolgozni, 
és persze készülni.

Köszönjük egykori diáktársainknak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat, és sok sikert kívánunk nekik a jövőben!
Megnyugtatásként közöljük: ITT MÉG NINCS VÉGE!, hiszen ha a romlott gyümölcsöt eltávolítjuk, a többit megóvjuk! 
Élvezzétek az életet, de a tanulást se feledjétek, hiszen minden megoldható egy jóízű koktél mellett!

Rovatszerkesztők: Banán, Eper, Mangó
Mottónk:	Az	élet	gyümölcsös	oldala!	;-)	(egy	kicsit	másképp...)

Agykrobata
50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, 
hogy te leszel a októberi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. november 5.
A sorsolás időpontja: 2011. november 5. nagyszünet

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

Előző rejtvényünk megoldása: 
A májusi számunk szerencsés győztese Sáfár Kinga, 
VII. A osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde
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Közhírré tétetik!
Sz ékelyKapu k

–  Z ö l d K a p u k  -

Idén is voltak iskolánkból diákok 
Horvátországban egy pályázati program 
keretén belül. 
A SzékelyKapuk – ZöldKapuk egy 
környezetvédelmi program, amelyben 
iskolánk két csoporttal is részt vett: Rogoz 
Marianna líceumosokból és Pintér Mária 
kisiskolásokból álló csapatával. Mindkét 
csapat jutalomtáborban részesült.

A táborozók Makarskan voltak 
elszállásolva, a tenger mellett, a hegyen. 
Minden nap új programokat, szórakozást, 
érdekességet és kikapcsolódást hozott. 
Többek között voltunk a kalózvárosban, 
Omishban, a Diocletianus császár idején 
épült Splitben és Brac-szigetén is. Az 
estéket a táborhelyen töltöttük, ahol 
ismerkedhettünk a velünk együtt nyaraló 
másik csoporttal is.

A pályázat célja, hogy a diákokat 
és a pedagógusokat megismertesse 
a népművészeti hagyományokkal, a 
közösségi kultúrával, és a tanulókat 
környezetvédelemre serkentse.. Ha 
szeretnétek részt venni a programban, 
keressétek meg Rogoz Marianna 
tanárnőt, vagy jelentkezzetek a XI. A-ban.

S.G

Idén 162-dik alkalommal 
emlékeztünk meg október 6-án az 
aradi 13 vértanúról, akik az 1848-49-
es forradalomban és szabadságharcban 
életüket adták a haza szabadságáért.

11 órakor a belvárosi katolikus 
templomban megemlékező misét 
tartottak, majd 12.30 -kor a vesztőhelyen 
rótták le tiszteletüket a magyarországi, 
illetve romániai politikusok, iskolák 
igazgatói, diákjai és a vértanúk 
hozzátartozói, iskolánk diákjai pedig 

segítettek a koszorúk elhelyezésében.
Délután 16 órától a Szabadság-

szobornál is megemlékezést tartottak.
Megkérdeztünk néhány diákot arról, 

hogy ők hogyan ünnepelték meg október 
6-ikát.

Terpe Glória Rebeka (V. B osztály): 
„Én 13 óráig iskolában voltam, azután 
16 órakor nagyszüleimmel elmentünk a 
Szabadság-szoborhoz.”

Kirch Roland (X. A osztály): 
„Az osztályommal 11 órakor 
elmentünk a misére, majd 16 órakor 
a Szabadság-szobornál vettünk részt a 
megemlékezésen.”

Smeu Júlia (XI. A osztály): „Idén 
már második éve, hogy osztályunk 
koszorúzott mindkét helyen, ezért 
ismét részese lehettem mindkét 
megemlékezésnek.”

Shila

Ha véndiákok találkoznak...
Ha már kevesen maradtunk, 

tartsunk össze, hiszen más nem fogja 
megtenni helyettünk! Talán ez járt a 
fejében annak a sok magyarnak, aki 
ezelőtt nyolc vagy akár 48 éve végzett 
a mai Csiky Gergely Főgimnázium 
épületében vagy iskolánk jogelődjeiben, 
és akik eljöttek a véndiák-találkozóra. 

Az Alma Mater Alapítvány idén 
is megrendezte a már hagyománnyá 
vált véndiák-találkozót. Az idei a 11. 
alkalom volt, mikor a régi iskolatársak 
újból örvendhettek egymás társaságának 
( r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó t  a 
www.c s i k y g e r g e l y a r a d . ro
oldalon olvashattok a két napon át tartó 
programról). 

A szerkesztőség három tagja is 
képviselte a mai diákságot a találkozón, 
és adományokat gyűjtöttek az újság 
fennmaradásához. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek a nagylelkű 
anyagi segítséget. Ugyanakkor egy-egy 
idősebb volt diák vagy esetleg tanár 
anekdotáit is köszönjük, hiszen ezekből 
inspirálódtunk a cikk írásakor. Mandl 

Marietta véndiák mesélt nekünk röviden 
életéről és arról, hogy milyen újból itt 
lenni.

„1965	 –	 69	 között	 jártam	 ide	
líceumba,	 humán	 tagozatra.	 1974-
től	 angol-magyar	 szakos	 tanárként	
dolgoztam	 Zilahon,	 81-től	 2000-ig	 a	
Kastli	MagyarGimnáziumban	tanítottam	
Németországban.	 Abban	 az	 időben	 nem	
tudtam	 eljárni	 a	 találkozókra.	 Jelenleg	
Budapesten	élek	nyugdíjas	 életet,	de	még	
mindig	 tanítok	 egy	 kicsit!	 Jó	 érzés	 újból	
az	ismerős	falak	között	járni.	Sok	sikert	a	
Csiky-Csukynak!”

DustyDawn16.

Adriai élmények
E gyönyörű nyaramat sok élmény töltötte meg, köztük az Adriai-tenger partján töltött hét. Baska Voda városában aludtunk. Más-

nap Makarskában élveztük a tenger hullámait és a finom fagylaltot. Harmadnap Omishba kirándultunk. Felmásztunk a kalózvárig, 
ahol mindenkit kalózzá avattak. A fárasztó út után mindenkinek jólesett csobbanni egyet a tengerben. A vízibicikli is egy csodás 
dolog volt. Negyednap Brac szigetére hajóval indultunk, ahol a tenger hullámai ki- és besodortak a vízbe. Ötödnap Split felé vettük 
az irányt. Megnéztük a régi palotát. Utolsó nap Omishban kagylókat szedtünk. Esténként a futballpályán játszottunk és a tengerben 
fürödtünk. Hazaindult a csoport. Útközben Medjugorje városában néztük meg a Szűzanyát és Mostar városában a híres hidat.

Szép volt, jó volt, és egy örök emlék marad.
Spir Rebeka Petra, IV. osztály

Pintér Mária-Irén tanítónő
Az aradi 13
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Nemzetközi Sporttalálkozó
2011. október 14. és 16. között részt vettünk a Békésen megrendezett Nemzetközi Sporttalálkozón. Iskolánkat 

14 diák és egy 1 tanár képviselte. Pénteken délben indultunk, és a verseny vasárnap délben ért véget a díjkiosztóval. 
Pénteken délután szabadfoglalkozás volt, este pedig ismerkedési program, ahol különféle játékokat játszottunk a 
kolozsvári, gyergyószentmiklósi, békési, orosházi diákokkal. Szombat reggel volt a találkozó hivatalos megnyitója a helyi 
sportcsarnokban. Utána megkezdődtek a vetélkedők. Délelőtt a lányok egyéni versenyei voltak (tollaslabda, asztalitenisz, 
sakk), s eközben a fiúk a sportcsarnokban fociztak. Délután pedig fordítva: a lányok fociztak, és a fiúk egyénileg 
versenyeztek. Este ingyen jegyeket kaptunk a diszkóba, ahol megünnepelhettük győzelmeinket.

Vasárnap reggel folytatódott a verseny a kosárlabdával és az akadálypályával. 11 órakor összegyűltünk a kollégium 
egyik termében, ahol kiosztották az okleveleket, érméket, kupákat. Ebéd után mindenki elbúcsúzott új barátaitól, és 
hazautaztunk.

Elért eredményeink:
•	 Asztalitenisz: Lány, egyéni kategória: Gál Brigitta I. hely

Fiú, egyéni kategória: Matanie Norbert Otniel I. hely
•	 Tollaslabda: Lány, egyéni kategória: Zsóri Blanka IV. hely

Fiú, egyéni kategória: Feier Sebastian III. hely
•	 Sakk: Lány, egyéni kategória: Matanie Noémi II. hely

Fiú, egyéni kategória: Florea Róbert II. hely 
•	 Labdarúgás: Popa Róbert, Andó Márió, Almási Laszló, Feier Sebastian, 

Feier Sámuel, Verba Mátyás, Pozsár Alex, Florea Róbert, Mester Roland 
IV. hely

•	 Kosárlabda: Bartha Csaba, Matanie Otniel, Mester Roland I. hely
•	 Akadálypálya: Gál Brigitta, Ando Márió, Pozsár Alex III. hely

Összesített pontjaink alapján (108 pont) sikerült a III. helyet megszerezni.
Legyetek mindenkire nagyon büszkék, hisz mindenki a legjobb formáját hozta azért, hogy sok díjjal térjünk haza.

Blanka
Tanár úr / tanárnő kérem!
Az új tanév első számában iskolánk új történelem-tanárnőjét, Humm Hajnalkát szeretnénk bemutatni.
1. Ha jól tudom, a Csikyben végezte a líceumot? Milyen szakot végzett?
Líceumi éveimet 1992-ben kezdtem a Csiky Gergely Líceumban történelem – társadalomtudományok szakon. Hetente három 
történelemóránk volt és két óra művészettörténet. De akkoriban még nem gondoltam komolyan a történész pályát. Akkor még 
egészen más volt a célom. Ugyancsak tanári pályát szerettem volna, de más szakot. Lehet, hogy a sors akarta, hogy a történelmet 
válasszam.
2. Mikor és hol végezte az egyetemet?
Tanulmányaimat a Vasile Goldis Egyetemen folytattam történelem szakon, és 2001-ben végeztem. A szebeni Lucian Blaga Egyetem 
tanárai vizsgáztattak, s ott is kaptam meg a diplomát.
3. Miért pont a történelmet választotta? És miért a tanári pályát?
Ez gyerekkori álmom volt. Azt hiszem, hogy minden gyerek elképzeli azt, hogy amikor nagy lesz, ezzel vagy azzal szeretne foglalkozni. 
Én mindig úgy képzeltem el a jövőmet, hogy egy napon a katedránál fogok ülni, és érdekes dolgokat fogok mesélni a gyerekeknek. 
Nos, ez sikerült is, de nem épp úgy működnek egyes dolgok, mint ahogy én egykor elképzeltem. De a kisebb vagy nagyobb gondok és 
a bukások csak arra bátorítanak, hogy tovább folytassam ezt a szakmát, már csak azért is, mert szeretem, és egyelőre nem választanék 
más pályát.
4. Ön szerint mi fontosabb, az oktatás vagy a nevelés?
Véleményem szerint a nevelés és oktatás egyaránt fontos.
5. Mivel tölti szívesen szabadidejét?
Hobbim az olvasás. Nagyon szeretek érdekes dolgokat olvasni, főként történelmi témájú 
könyveket. Ugyanakkor a fiammal való időtöltés is nagyon fontos nekem.
6. Mit vinne magával egy lakatlan szigetre?
Ha egy lakatlan szigetre kellene költöznöm, akkor a családomat, néhány könyvet és sok csokoládét 
vinnék magammal. Amúgy vannak olyan napok, amikor tényleg elmennék egy ilyen szigetre, 
hogy ne lássak és ne halljak senkit. De szerintem mindenkinek vannak ilyen napjai.
7. Milyen tanácsot adna a diákoknak, a Csiky-Csuky olvasóinak?
A líceumi évek a legszebbek. Azt tanácsolnám a diákoknak, hogy bölcsen használják ki ezt az 
időt. Ezek az évek sohasem fognak visszajönni. Az egyetemi évek már nem ugyanolyanok. Akkor 
már több felelősség van az ember vállán. Legalábbis így kellene lennie.

Köszönjük a tanárnőnek a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Melánia, Danny



Mákszemtől Mákvirágig
Idei első lapszámunkban igazi kis „mákszemeket”, az I. A osztályt kérdeztük meg arról, hogy eddig milyennek tűnik 
az iskola, találtak-e már barátokat, hogy miket szoktak szünetekben játszani, és hogy melyik a kedvenc meséjük. 

Hodi Evelin Viktória: „Szeretek iskolába járni, jobb mint az ovi. A barátaim: Barbi, aki mellettem ül, Viki, Orsi, másik Viki. 
Szünetekben fogócskázunk, királynőset játszunk. Kedvenc mesém A szépség és a szörnyeteg.”
Szőke Artúr Hunor: „Jó az iskola, mert megtanulunk írni, olvasni. Találtam barátot, Gergőt. Szünetekben megvédjük egymást, 
ha verekednek, a lányok meg szoktak minket kergetni. A Vasorrú ember a kedvenc mesém.”
Mara Alexandra: „Jobb, mint az ovi, mert többet tanulunk. Barátaim Barbi és Petra. Nem nagyon játszunk szünetben. Az én 
kedvenc mesém A szépség és a szörnyeteg.”
Gavrilă Erika: „Az iskola jó, szeretem a tanító bácsit. Szerintem érdekes dolgok vannak az iskolában. Olvasunk, számolunk, 
énekelünk. Baratnőim Rebeka, Viki és Evelin. Szünetekben mindig királynőset játszunk. Hófehérke a kedvenc mesém.”
Csermák Dávid: Az iskola jobb, mint az ovi, többet tanulunk, és sokat játszunk. Bandika és Orsi a barátaim. Fogócskát játszunk 
szünetekben. Mindegyik mese a kedvencem.”

Rovatszerkesztők: Blanka, Kinga

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

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

Boda Melánia (X. D)
– Hogy telt a vakáció?
– Az idei vakációm elég hamar eltelt, mivel 
sokat utaztam. Az osztállyal elmentünk 
Horvátországba, ami nagyon jól telt, 
ezen kívül meg az országban voltam 
ismerősöknél.
– Mit vársz az új tanévtől?
– Az új tanévtől azt remélem, hogy jobban 
végződik majd, mint a tavalyi.
– Dolgoztál- e a vakációban?
– Mivel a vakációban nagyon keveset 
voltam itthon, nem volt rá alkalmam, de 
amikor hazajöttem, iskola előtti héten még 
elmentem dolgozni.

Beghean Costel (XI. E)
– Hogy telt a vakáció?
– Elég gyorsan, mint általában. A barátnőmnél 
töltöttem két hetet a vakációból.
– Dolgoztál- e a vakációban?
– Kőművesként dolgoztam a nyár folyamán 
Majláton. Az egész nyarat átdolgoztam.
– Mit vársz az új tanévtől?
– Jobb tanulmányi eredményeket szeretnék elérni.

Rovatszerkesztők: Annabella, Dóri


