
Sziasztok! Köszöntelek titeket immáron 2012-ben, egy újabb lehetőségekkel teli évben. Elérkezett ez is, a 
világvégét hozó év (a maják szerint), de ti nehogy úgy vágjatok bele, hogy ezen gondolkodtok, inkább fogjátok 
fel úgy, hogy itt az idő minden olyan dolgot kipróbálni, amit már rég óta halogattok! Persze olyasmikről beszélek, 
amelyek legálisak (:D) és számotokra előnyösek. Mikor máskor, ha nem ebben az évben, ugye?

Nos, ha már úgyis új dolgokról és tervekről van szó, említést érdemelnek az újévi fogadalmak is. A tinik 
körében ez igen elterjedt szokás, de vajon hányan tar tják is be ígéretüket? Megkérdeztem pár iskolatársamat, 
lássam, ők mit szólnak a témához.

„Őszintén bevallom, ez a fogadalmas dolog kisebb koromban nagyon viccesnek tűnt, de sosem vettem komolyan, 
és nem is tar tottam be a fogadalmakat.” (11. A osztályos tanuló)

„Én minden évben kitűzök magam elé célokat, de mindig csak olyanokat, amiket biztosan el tudok érni. Idén 
például megfogadtam, hogy leszokom a dohányzásról, és elseje óta nem is szívtam el egyet len szál cigit sem!” (12. 
osztályos)

Én személy szerint, nem fogadtam meg semmit, illetve mégis, de ezt minden év minden napján kitűzöm 
magamnak, úgyhogy nem biztos, hogy számít: jobban tanulni, mint előző héten, szorgosabbnak lenni, mint tegnap 
és boldogabbnak, mint bármikor. Lehet, hogy ez kicsit sablonos, de tényleg erre törekszem, sajnos inkább kisebb, 
mint nagyobb sikerrel. Remélem, nem mindenki van így vele, és a siker szemmel látható lesz az aktuális év végén.

Mindenkinek boldog új évet kívánok!
DustyDawn16.

részletek a 10. oldalon

részletek a 11. oldalon



Robin Polakowsky: 
Vilmos és Kate

Vilmos herceg és Kate Middleton kisasszony 
ma bizonyosan a földkerekség leghíresebb 
szerelmespárja. Amióta a herceg egy kenyai 
együttlét alkalmával a kedvese ujjára húzta 
Diana hercegnő gyémántköves zafírgyűrűjét, 
a legismertebb hollywoodi álompárokat 
is megszégyenítve uralják a világsajtó 
pletykarovatait. A könyv azonban ennél sokkal 
többről szól: Kate Middleton hosszú útjáról, 
mely voltaképpen egy szegénynegyedből 
vezetett a Buckingham-palotáig; a hercegi 
testvérpár megpróbáltatásairól Diana 
tragikus halála után, Vilmos ifjúságáról, mely 
csak nyomokban emlékeztet a londoni felső 
tízezer hírhedten léha életmódjára, és szól a 
találkozásról s a közös tanulóévekről.

Könyvajánló Így művészkedtek ti!

Hubabuba: Iskola

Minden reggel gyorsan kelek,
reggelire tojást eszem,

s a suliba futva megyek.

Beérek a suliba,
s alszok egyet dugiba.

Nagyszünet van, jaj de jó,
irány ki a kávézó!

Duffi néni várva vár,
sok-sok gyerek sorban áll.

Becsengettek, futás fel,
matek óra, ne késs el!

Eljött már a 3 óra,
minden gyerek fut a hóba,
egész nap csak ezt várták,

s túlélték az iskolát!!

Varga Iza: A szívem

Minden nap egy kis darabot
a lelkemből neked adok.
S ha tőled én is kapok,
nagyon boldog vagyok.

De a szívemet féltem,
sokszor reméltem,

és sokszor megégtem.

Mondanék szavakat,
de hangom elakad.

Kimondani nem merem,
azt, mi lezajlik bennem.

Pedig kiáltanék a világnak,
kiáltanék csodákat,
kiáltanék vágyakat,

s gyönyörű álmokat.

Visszatart mégis valami,
és nem tudom elszakítani.

Segíts, kérlek, ha fontos vagyok!
Segíts, kérlek, ha szívemet magadnak 

akarod!

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a 

lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell mást tenned, mint eljut-
tatni őket Molnár Katalin vagy Bella Réka 10. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők: Kathy és Réka 

Csiky-Csuky, 2012.január 2. oldal

Molnár Katalin, 10.D

Juhász Kinga, 9.C

Molnár Katalin, 10.D
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Tanár úr/tanárnő kérem!
2012 első számában Doba István tanár urat faggattuk.

1. Hogyan került a Csiky 
Gergely Főgimnáziumba?
1994-ben indult a gazdasági 
szakosztály a Csiky Gergely 
líceum keretében, és az iskola 
vezetése gazdasági szakembert 
keresett, aki tanítani szeretne. 
Jelentkeztem, és kisebb, mintegy 
egy éves megszakítással, azóta is 
itt tanítok.

2. Mióta tanít itt?
Mint említettem, 1994-től. Első évben a szaktárgyak tanítása 
szempontjából olyan „mindenes” voltam, míg nem alakult 
ki a megfelelő számú, szakosított tanári gárda. Egy időben 
a matematika, biológia osztályokban is tanítottam általános 
gazdaságtant. Nagyon érdekes volt az indulás. Új minőségben 
odaállni 25-30 ember elé, akikhez szólni kell. S nem akármiről, 
s főképpen nem akárhogy. Mert ők az utánunk következők, s 
amilyen a képzésük, olyan lesz a jövőjük/jövőnk is. Én ezt hiszem 
és vallom. 
Ugyanakkor lényegesnek tartom az emberi bevitelét a 
mindenhatóvá vált gazdaság világába. Tanítani kell, hogy a 
gazdaságnak emberközpontúnak kell lennie, az emberhez kell 
szólnia, az emberi értékek nyelvén, és eszköz kell, hogy legyen a 
mindennapok anyagi problémáinak enyhítésében.
A tanítás jelenti számomra a lehetőséget átadni meggyőződésemet, 
hogy az ember, értékrendjének keretein belül, köteles dacolni 
a lehetetlennel, és átlépni annak küszöbét. Mert lényegileg ez 
jellemzi őt. S ha ez sikerül neki, akkor mosolyt kelt Teremtője 
arcán. Tanítani és érzékeltetni, hogy a szeretet a legnagyobb 
hatalom, melynek teremtő ereje van. Magával hozza a hiányzó 
tiszteletet, a másikhoz való lehajlást. Erre van ma a legnagyobb 
szükségünk....

3. Számoljon be nekünk egy kicsit a hobbyjairól!
Szeretek olvasni. Sajnos az olvasásra ma már kevesebb idő jut. 
Nagyon szeretem a zenét, különösképpen a komolyzenét, mivel 
ez a legmaradandóbb.

4. Hogy teltek a téli ünnepek?
Köszönöm, remekül. A családommal és közvetlen barátainkkal 
voltunk együtt. A Karácsonynak megvan a maga benső izzása. 
A Fény, a Remény és a Szeretet ünnepe, melynek bensőségét a 
mai marketing lázas ember kissé kisöpörte, és a tárgyi ajándékok 
ünnepévé tette. Szilveszter éjjelén, ugye kinyílik egy újabb ajtó. 
Ott állunk a küszöbön az ismeretlen jövő előtt. De reménnyel, 
hittel, telve optimizmussal. A csikysek közül sokak számára 

meghatározó, döntő év 2012. Érettségi, felvételi. Ezúton kívánok 
nekik sok sikert.

5. Vannak-e újévi fogadalmai? Ha vannak, melyek azok?
Vannak: még jobb legyek, mint eddig voltam, és többet segítsem 
az embereket. Ha e kettő sikerül, akkor hálát adok a Teremtőnek. 
De persze lehetne még fogadkozni: több időt fogok szentelni 
környezetemnek, nem leszek a mindennapok taposómalmának 
a része, többet olvasok, és kevesebbet lógok a neten stb. De 
esendő vagyok és botladozó...

6. Ki a kedvenc írója? És melyik a kedvenc könyve? 
Miért?
Passuth László. Megragadó személyiség, aki tehetséggel fonja 
egybe az irodalom és a történelem szálait. Kedvenc regényem 
az Esőisten siratja Mexikót, mivel kiválóan mutatja be az azték 
kultúrát és a hódítók világát.
Legjobban a verseket kedvelem. Kedvenc költőim között 
említem Ady Endrét, sajátos magyarság és istenes verseivel. Az 
előbbiekben pulzust tapogatott. Megírta, kik voltunk, és sejtetni 
engedi, hogy kiknek kellene lennünk... Az utóbbiakban, „az 
Istenhez hanyatló árnyék” a legszebb emberi elkötelezettséget 
fogalmazza meg: „imádni az Istent és egymást szeretni”. Ez 
létünk, értékrendünk alapja. Ennél többet költő nem írhat.

8. Tudomásunk szerint önnek nem a tanítás a fő 
foglalkozása. Mivel foglalkozik, hol dolgozik?
Óraadó tanár vagyok az iskolában. Megvallom, sokszor kissé 
irigylem a kollegákat, amikor órák után a munkahelyemre kell 
visszamennem. Lehet ellentmondásosan hangzik, de az iskola 
számomra mindig egy oázis volt. Nem frázisok ezek, hanem a 
megéléseim. Szerintem embert formálni, tanítani nem csupán 
elhivatás, hanem kötelesség is. 
A foglalkozásomról talán annyit, hogy közgazdász vagyok. 
A Temesvári Egyetem gazdasági karán diplomáztam, majd 
ugyanott szereztem doktori fokozatot is.
A „Bánát-Körösvidéke Pénzügyi Befektetési Társaság”-nál 
dolgozom mint gazdasági igazgató. A szakmai tudás, a munkahely 
elvárásai és szelleme nagyban befolyásolta és befolyásolja 
a tanítást, mert néha „kimegyek” a tankönyv kereteiből, de 
hiszem, hogy a több információ, bizonyos szempontokból 
és bizonyos szintig, soha sem ront. Mindig azt kértem és 
kérem a tanítványaimtól, úgy tanuljanak, hogy a mindenkori 
elvárásoknak meg tudjanak felelni. Legyen az bármilyen szakma. 
A „jót és jól” szellemében.

Köszönjük szépen a tanár úrnak a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Melánia, Danny
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Csak Csajoknak: D:D
Tehetség-teszt
1. A barátnőd bulit szervez, és megkér, hogy segíts neki. 
Melyik feladatot vállalod el?
a) A dekorációt veszem kézbe.
b) Én leszek a DJ.
c) A bevásárlásban és a takarításban segítek neki.
2. Mit csinálsz ha unatkozol?
a) Elolvasom a legújabb pletykát.
b) Rejtvényt fejtek.
c) Barkácsolok.
3. A titkos szerelmed becsajozott. Mi lesz most?
a) Összetrombitálom a barátnőimet, hogy eltereljem a 
figyelmemet.
b) Kirajzolom vagy kiírom a lelkemből a fájdalmat.
c) Mosolygok, és nem hagyom, hogy bárki lássa rajtam, 
mennyire fáj.
4. Egyhetes iskolai gyakorlaton kell részt venned. Hová 
mennél legszívesebben?
a) Egy stylisthoz vagy egy újságszerkesztőségbe.
b) Esküvőszervezői iskolába vagy rendezvényszervező 
ügynökséghez.
c) Tévétársasághoz vagy lemezkiadóhoz.
5. Édesanyádnak születésnapja van. Le vagy égve, nem 
tudsz venni semmit. Mi lesz az ajándékod?
a) Utalványokat rajzolok, és ráírom, milyen házimunkában 
segítek, ha „beváltja”.
b) Előadok neki egy szép dalt vagy a kedvenc versét.
c) Sütök neki süteményt, és szépen kidíszítem.
6. Mikor érzed igazán jól magad?
a) Ha sokan vannak körülöttem, és mindenki rám figyel.
b) Ha a szobámban vagyok, és álmodozom.
c) Ha megszervezek egy szép estét a barátaimmal.

7. Melyik bókot kaphatnád mondjuk egy osztálytársadtól?
a) ,,Szuper kiselőadást tartottál!”
b) „A segítséged nélkül lőttek volna a sulibulinak!”
c) ,,Nagyon szép volt az a kollázs, amit rajzórán készítettél!”
8. Ha felléphetnél a cirkuszban, mi lennél a 
legszívesebben?
a) Elegáns igazgató
b) Bohóc
c) Mozgékony légtornász
9. Nyersz egy utazást, és te választhatod ki az úti célt. 
Hová mennél?
a) Ausztrál kalandtúrára.
b) New York-i városnézésre.
c) Semmi kétség, óriásit buliznék a Karib-tenger valamelyik 
szigetén.
10. Mit tartasz a legfontosabbnak a barátodban?
a) Hogy jó dolgokat csinálunk közösen.
b) Hogy mindig én vagyok nála az első.
c) Hogy mindent meg tudunk beszélni.
11. Melyik híres rajzfilmhős lennél szívesen?
a) A W.I.T.C.H. egyik tini boszorkánya.
b) Aliz Csodaországban
c) Pumukli

12. Koncerten bulizol. Ki van a színpadon?
a) Justin Timberlake
b) Madonna
c) Katy Perry

ÉRTÉKELÉS:
A legtöbb B válasz:
A szórakoztató

Akkor érzed magad elemedben, ha a 
középpontban állhatsz: szórakoztathatod 
az embereket, kiselőadásokat tarthatsz, 
beszélhetsz a többieknek – mert pontosan 
tudod, hogyan nyerheted meg magadnak a 
közönséget. A színpad az otthonod, és minden 
buliban te vagy a főattrakció. Jó adottságaid 
vannak a show-bizniszhez: nem hiányzik 
belőled a kellő céltudatosság, kedvelnek, és 

sokan szeretnének hasonlítani rád. De figyelj oda, nehogy 
felszínesnek gondoljanak! Nem az a legfontosabb, hogy 
kedveljenek. Ne tolakodj mindig a reflektorfénybe, különben 
próbára teszed az igazi barátságaidat.

A legtöbb válasz A:
A szervező

Te mindig átlátod a dolgokat, 
szuper érzéked van a tervezéshez. 
Bármibe fogsz is, kerek és egész 
alkotást adsz ki a kezed közül. 
Tökéletes zenekari menedzser vagy 
esküvőszervező lennél, de nagyobb 
események megszervezése 
is sikerülne, hiszen nagy 

buzgalommal fogsz neki minden feladatnak. Közben azonban 
tartsd szem előtt, hogy nem mindig megy minden terv szerint! 
Főleg nem a szerelemben. Próbálj meg több helyet szorítani az 
érzelmeknek az életedben!

A legtöbb válasz C:
A kreatív

Imádod szabadjára engedni a 
fantáziádat, álmodozni, saját kis 
világokat építeni. Érdekel és fölpezsdít 
minden, ami új. Neked valamilyen 
művészeti foglalkozás lenne tökéletes, 
mert belevihetnéd az ötleteidet, 
ami nagyon fontos a számodra. Író, 
dalszövegíró, divattervező... bármi 
lehetséges! Annak ellenére, hogy sokat 

számítanak neked a barátaid, időnként szükséged van egy kis 
egyedüllétre. Az élénk fantáziád nagyon elbűvölő, néha viszont 
elveszted a valóságérzékedet. És légy szíves, ne fájlald, hogy 
téged soha nem értenek meg. Mindenki másként gondolkodik, 
törvényszerűek a félreértések.

Rovatszerkesztők: Helda, Kitty, Jenny



Csiky-Csuky, 2012.január 5. oldal

Csillagok, Csillagok!
KOS (március 21. – április 20.)
A hónap második felétől könnyebbnek fogod érezni az életet. Olyan 
dologba is belevágsz egy ismerősöddel, ami a jövőt fogja jelenteni. 
Elindul a pénz áramlása, ami a nagyobb bevételek mellett nagyobb 
vagy többféle kiadást is jelent. Ne feledd: a pénzzel foglalkozni kell, 
hogy sokasodjon!
A hónap mottója: Az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz. 
Az ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja 
magához igazítani.

BIKA (április 21. – május 20.)
Ismered azt a majdnem „ezeréves” slágert, ami arról szól, hogy most élsz, 
most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb a hiba megbosszulja 
önmagát. Ez nem más, mint a karma törvénye: ha valakinek ártasz, 
biztos lehetsz benne, hogy nem a következő életedben, hanem ebben, 
visszakapod. Új kapcsolatokat építhetsz, és ezáltal új lehetőségekhez 
jutsz.
A hónap mottója: Az élet 10%-a, ami veled történik, és 90%-a, ahogyan 
reagálsz a történésekre.
IKREK (május 21. – június 21.)
2012 első hónapja a barátokról fog szólni. Zökkenőmentesen tudsz 
együttműködni a körülötted lévő emberekkel, sok olyan személlyel 
találkozol most, aki valamilyen módon segíthet megvalósítani 
vágyaidat. Figyelj megérzéseidre, mert ösztönösen tudni fogod, 
hogy mi felé érdemes haladni, és mi az, amire nem szabad az idődet 
fecsérelni!
A hónap mottója: Ha természetes módon élsz, sosem leszel szegény, de 
ha a képzelgések szerint, sosem leszel gazdag.
RÁK (június 22. – július 22.)
Egy barátról vagy valakiről, akivel a barátaidon keresztül találkozol, 
kiderülhet, hogy jóval több egy barátnál. Új munkád lesz, ami nem 
lesz rossz, mert így nem lesz rajtad olyan nagy felelősség, és közben új 
dolgokat tanulhatsz, amelyeknek később nagy hasznát veheted.
A hónap mottója: Tökéletes ember nincs, csak tökéletes emberi 
szándék.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.)
Rendkívüli és tehetséges személyek bukkannak fel, s éppen akkor, 
amikor a legnagyobb szükséged van rájuk. Lenyűgöző szellemi 
teljesítményre vagy képes. Agyad hihetetlen mennyiségű adatot, 
információt és ötletet gyűjt és rendez össze. Kiváló periódus ez a 
tanulásra.
A hónap mottója: Sajnos nagyon sokan hiszik azt, hogy a csend olyan 
űr, amit mindenképp ki kell tölteni, még akkor is, ha nincs fontos 
mondandójuk.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.)
Az új év máris egy romantikus időszakkal kezdődik. A most kialakuló 
kapcsolatok szokatlanok és élettelik lesznek. Olyan intenzíven nyitott 
vagy most az emberekre, hogy megtalálod a szellemileg, lelkileg és 
fizikailag is vonzó lehetséges partnereket. Ez akár új barátságokat is 
jelenthet.
A hónap mottója: Az ember csak addig zuhan a mélybe, amíg földet ér, 
a magasságokat tekintve azonban nincs határ.
MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.)

Rád minden körülmények között lehet számítani, olyan vagy, mint 
egy bástya, egy kőszikla, aki ott áll a helyén, és azt teszi, ami a dolga, 
amit mondanak neki, amit helyesnek talál. Könnyedén teljesíted most 
a határidős feladatokat, és sikerül elfogadtatnod érveidet az utadban 
állókkal.
A hónap mottója: Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, 
mert a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket.

SKORPIÓ (október 24. – november 22.) 
Olyan pénz áll a házhoz, amelyet érdemes titokban tartani. A pénzügyi 
szabályokat semmiképpen se szegd meg, még akkor se, ha úgy tűnik, 
hogy tuti nem fogsz lebukni! Olyan kollégával kerülsz kapcsolatba 
akitől sokat tanulhatsz, és akivel szinte azonos a problémátok, így aztán 
van miről diskurálni.
A hónap mottója: A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem 
vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk 
felemelkedni.

NYILAS (november 23. – december 21.) 
Ebben a hónapban elsősorban szép lehetsz, és persze bizonyos tehetséget 
is mutatsz a pénzügyek irányában. A szerelemben óriási mázlid van, 
mert olyan valakivel jöhetsz össze, aki az ideálképednek megfelel. 
Fogalmazd meg tömören és pontosan, hogy mik a kívánságaid, az 
álmaid, mit szeretnél elérni már ebben az évben!
A hónap mottója: A lelki béke abból származik, ha megértjük 
és elfogadjuk, hogy kevesen látják pont olyannak a világot, mint 
amilyennek mi.

BAK (december 22. – január 20.)
A románc, a kommunikáció és az utazás szerves részét fogják képezni 
2012 első hónapjának. Belső felismeréseid vagy beszélgetéseid során 
kapott információ arra kényszerít, hogy újragondold kapcsolataidat. 
Megérzed annak a veszélyét, hogy elveszíthetsz számodra fontos 
embereket.
A hónap mottója: A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi 
kérdés hogy, mit hoz a tegnap.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 19.)
Irányító helyzetbe kerülsz, és fennáll a veszélye annak, hogy visszaélsz 
hatalmaddal. A szerelmi tapasztalatok igen jelentősek lesznek ebben 
a hónapban. Egy buli feldob, egy külföldi utazás őrült jól sikerül, már 
csak azt kell észben tartanod, hogy vannak dolgok, amelyekhez nem 
értesz, és ilyenkor jobb, ha csendben maradsz, mint hogy hülyeségeket 
beszélj, és lejárasd magad!
A hónap mottója: Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden 
napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa 
azt!

HALAK (február 20. – március 20.)
Na végre, vége a nyafogásnak, már ami az anyagiakat illeti. A hónap 
második felében valami nagyon bejön, és ez helyre teszi a pénz miatt 
meggyötört kis lelkedet. A suliban is változások zajlanak, s ezek 
neked most előnyt jelentenek. Csak az a fontos, hogy ne bízd el 
magad mindezek hatására, mert elég egy nem megfelelő helyen 
elmondott mondat, és sajnos pofára eshetsz.
A hónap mottója: A túl sok munkával járó élet elhasználja a 
testet, a túl kevés erőfeszítést igénylő feléli a lelket.

(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 kíván Costin Diának és Toman Brigittának a XI. D osztály!
•	 Boldog születésnapot Krisztinának a VIII. osztályból! Emicy és Evelin
•	 Boldog új évet és sikeres tanévet kívánunk az egész iskola minden diákjának!
•	 Boldog születésnapot kíván a X. D Boldizsár Noéminek!:)
•	 Boldog születésnapot kíván Kitty Kis-Kittynek!:*:*
•	 Boldog névnapot Melániának!!! Bogi és Dóra:*

Rovatszerkesztők: Hellda, Melánia

SP ORT I R A M
Forma 1 - Mit hoz 2012?

Sikerekben és F1-ben gazdag évet 
kívánok minden kedves olvasónak!
A 2012. évi Formula-1 világbajnokság 
sorrendben a 63. Formula-1-es szezon 
lesz. Idén 20 nagydíj kerül megrendezésre 
a szezonban, de az USA Grand Prix sorsa 
még nincs eldöntve. A szezon 2012. 
március 18-án az Ausztrál Nagydíjjal 
fog kezdődni, és 2012. november 25-
én a Brazil Nagydíjjal fog véget érni. 
Az FIA 2012-től betiltja a radikális 
motorvezérlési beállításokat. A Safety 
Car fázisok alatt a lekörözött versenyzők 
visszavehetik az élmezőnytől a köröket, 
így már az újraindításkor nem zavarják 
az élmezőnyt. A csapatoknak újra lesz 
lehetőségük szezon közben tesztelni. 
Az első ilyen teszt május első hetében 
lesz, a Scuderia Ferrari tulajdonában 
lévő Autodromo Internazionale di 
Mugello pályán. A legfontosabb műszaki 
változás az lesz, hogy a kipufogókat 
felfelé vezetik ki, olyan módon, hogy a 
kiáramló gáz minél kevésbé befolyásolja 
az autók aerodinamikai teljesítményét. 
Ez a szabály a befújt diffúzorok különféle 
megjelenése miatt jött be.
Sajnálatos módon Robert Kubica a 2012-
es szezon kezdeténél sem fog rajthoz 
állni. Robert Kubica megszakította 
a kapcsolatot a Lotus Renault 
csapatorvosával, Riccardo Ceccarellivel 
azért, mert más véleményen voltak a 
rehabilitációs folyamattal kapcsolatosan. 
Szép lassan egy éve, hogy megtörtént a 
szörnyű baleset. Kubicának van érvényes 

szerződése a csapattal az év végéig, de 
ezt Ceccarellivel való konfliktusa miatt 
megszakítja. Így mással fogja folytatni 
a rehabilitációs folyamatot. Ceccarelli 
tartja véleményét, hogy ebben a 
szezonban láthatjuk Robertet a pályán, 
de ez csak a szezon vége fele lehetséges. 
Olyan pletykákat is hallani, hogy Kubica 
a Ferrarihoz fog szerződni.
Mint minden évben, most is jöttek 
pilóták a száguldó cirkuszba, és távoztak 
is. Tekintsük meg a változásokat, amik 
persze még nem véglegesek. Két pilóta 
távozik: Bruno Senna és Vitaly Petrov. 
Két újonc pilóta érkezik: Charles Pic 
és Jean-Eric Vergne. Három visszatérő 
pilótánk is van: Kimi Räikkönen, Pedro 
de la Rosa és Romain Grosjean. Az 
eddigi csapatfelállások a következők. A 
Red Bull Racing csapatnál nincs változás: 
Sebastian Vettel és Mark Webber maradt 
a két pilóta. A Vodafone McLaren 
Mercedes csapatnál a pilóták nem 
változtak, csak az, hogy Jenson Button 
az első számú pilóta és Lewis Hamilton 
a második. A Scuderia Ferrari csapatnál 
nem változott semmi: Fernando Alonso 
és Felipe Massa maradt a két pilóta. A 
Mercedes GP Petronas F1 Team csapatnál 
is minden a régi: Michael Schumacher 
és Nico Rosberg maradt a két pilóta. 
A Lotus F1 Team, a Renault csapat új 
neve, nekik két új pilótájuk van: Kimi 
Räikkönen és Romain Grosjean. A Force 
India csapat nem hozta nyilvánosságra 
versenyzői nevét. A Sauber F1 Team 

csapatnál úgyszintén nincs változás: a 
két pilóta Kamui Kobayashi és Sergio 
Perez. A Scuderia Toro Rosso csapatnál 
két új versenyző van: Daniel Ricciardo 
és Jean-Eric Vergne. Az AT&T Williams 
csapatnál az egyik pilóta maradt: Pastor 
Maldonado, a másik pilótát még nem 
tudjuk. A Caterham F1 Team csapat, 
azaz a Lotus csapat pilótái nem változtak: 
Heikki Kovalainen és Jarno Trulli. A 
Hispania Racing F1 Team csapatnál egy 
új pilótája ismert: Pedro de la Rosa, a 
másik pilótáról még semmit nem tudunk. 
A Marussia F1 Team csapatnál az egyik 
pilóta maradt: Timo Glock, és a másik 
pilóta egy újonc: Charles Pic.
Ezek a legfrissebb hírek az idei szezonról, 
ami nagyon jónak ígérkezik, hiszen hat 
világbajnok van a mezőnyben.
U.I.: Hóban gazdag telet kívánok, és 
remélem, ti is tudjátok majd lapátolni a 
havat, mint Sebastian Vettel.

Rovatszerkesztő: Be@

Aranyköpések
•	 Az enumerációban a költő felsorolja problémáit.
•	 Szent Margit legendája a középkori birodalom igen 

értékes nyelvemléke.
•	 Szent Margit soha nem cserélte le ruháit, csak halála 

után.
•	 Margit annyit sírt, hogy keszkenőjéből ki lehetett 

volna csavarni a siralmat.
•	 Szent Margitnak tűznyelvek álltak ki a fejéből.

•	 Az apácák nem érintkezhettek a másik szemmel.
•	 Robinson Crusoe hajója éket kapott.
•	 Turi Dani nevét a turkálóhoz lehet hasonlítani.
•	 Az ember tragédiájában Éva nőként jelenik meg.
•	 A szellő elfújja a piramist egy idő után.
•	 Toldy Ferenc szerint Kármán József nemi betegségben 

halt meg, s az Uránia folyóirat megszűnésének is ez 
volt az egyik legfőbb oka.



Az idei év első sportolója, akit jobban 
is megismerhettek, nem más, mint az 
argentin aranylabdás Lionel Andrés 
Messi. Messi, becenevén La Pulga 
(bolha), 1987. június 24-én született 
az argentínai Rosarióban, az argentin 
labdarúgás egyik fellegvárában. 
Édesapja, Jorge Horacio Messi 
fémmunkásként dolgozott, spanyol 
származású édesanyja, Celia María 
Cuccittini sokáig takarítónőként 
dolgozott. Leonak három testvére 
van, 2 bátyja: Rodrígo és Matias, 
valamint egy húga, Maria Sol.

Mint minden híres sportoló, 
ő is már kiskorában kezdett el 
sportolni. A kicsi Leo már öt évesen 
szenvedélyének élt, azaz a futballnak. 
Pályafutását egy helyi, Grandoli 
nevű csapatban kezdte, ahol apja 
volt az edző. 1995-ben a rosariói 
Newell's Old Boyshoz igazolt. 11 
éves korában növekedéshormon-
hiányt diagnosztizáltak nála. Erről 
tudomást szerzett Carles Rexach, a 

Barcelona akkori sportigazgatója, 
aki felajánlotta, hogy a spanyol klub 
fizeti a kezeléseket, ha az argentin 
Európába szerződik. Ettől kezdve 
Messi és családja Európában él.

A 2004-2005-ös bemutatkozó 

szezonjában ő lett a spanyol bajnokság 
legfiatalabb játékosa, majd gólszerzője 
és bajnoka. 2006-ban bajnok és 
Bajnokok Ligája-győztes lett. 
Legsikeresebb szezonja a 2008-2009-
es volt, miután Ronaldinho távozott 
Barcelonából, s Messi örökölte a tízes 
számú mezt. 2008. október 1-én a 

Sahtar Donyeck elleni Bajnokok 
Ligája mérkőzésen Messi Thierry 
Henry helyén lépett pályára, majd a 
meccs utolsó hét percében két gólt 
szerezve fordította meg az eredményt. 
Ezután Leo díjakat gyűjthetett: 
megkapta a Spanyol bajnok díjat, 
Az év csapatának tagja díjat, A Fifa 
Klubvilágbajnokság legjobb játékosa 
díjat, Aranycipős díjat, BL-gólkirály 
díjat, a Spanyol bajnokság gólkirálya 
díjat, FIFA Aranylabdát 2009-2010-
ben. Ezeken kívül még van vagy 20, 
de ezt szerintem mindenki tudja :)

Most pedig pár érdekesség 
La Pulgaró : becenevét (bolha) 
magasságáról kapta, ugyanis 169 
cm, szeret PlayStationnel játszani, 
kedvenc sorozatai a Lost és A 
szökés, bevallása szerint legrosszabb 
tulajdonsága az, hogy szégyenlős, 
kedvenc édessége a dulce de leche, 
azaz tejkaramell.

Rovatszerkesztő: Dyna

Csiky-Csuky, 2012.január 7. oldal

Messi mesterhármasa, BL nyolcaddöntő meccsek
Boldog új évet minden olvasónak!!

Január 9-dikén került sor Zürichben 
a France Football és a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség közös 
díjának, az év legjobb játékosának 
járó Aranylabda-díjnak az átadó 
ünnepségére. Három játékos maradt 
versenyben a díjért: Lionel Messi 
(Barcelona), Crsitiano Ronaldo 
(Real Madrid) és Xavi Hernandez 
(Barcelona). A díjat Messi vehette 
át, második Ronaldo lett, harmadik 
pedig a Messi passzgépének tartott 
Xavi lett. Az argentin klasszis 
nagyon sok címet nyert ebben az 
évben: Spanyol bajnokság, Spanyol 
Szuperkupa, Bajnokok Ligája, Európai 
Szuperkupa, klubvilágbajnokság. 
Ehhez képest Ronaldo csak egy 
trófeát szerzett meg, a Spanyol kupát. 

Xavi, bár ugyanannyit nyert, mint 
Messi, csak a harmadik lett.

A gálán még kiosztásra került 
pár fontos díj: az év edzőjének és 
az év legszebb góljáért járó díj. 
Az év edzője Pep Guardiola lett, a 
Barcelona edzője. Az év legszebb 
gólja díjat Puskás-díjnak nevezik, s 
ezt a díjat a brazil ifjúsztár, Neymar 
kapta meg. Tehát Lionel Messi a 
harmadik Aranylabdáját kapta meg 
karrierje során, és még sok idő van 
előtte, Ronaldo pedig biztos bosszút 
tervez. Érdekes év lesz 2012!

Amint az előző cikkben 
ígértem, beszámolok a BL 
nyolcaddöntő párosításairól. Az 
idei nyolcaddöntőkből hiányzik a 
Manchester United, de a milliárdos 
City se tudott idáig jutni.

Párosítások: Lyon – APOEL, 
Napoly – Chelsea, AC Milan – 
Arsenal, Basel – Bayern München, 
Bayer Leverkusen – Barcelona, Cszka 
Moszkva – Real Madrid, Zenit – 
Benfica, Marseille – Internazionale. 
Érdekes meccsek elé nézünk. 
Egy hatalmak közti ütközésnek 
nézünk elébe, a Milan és az Arsenal 
összecsapásának.

A nyolcaddöntőkben az olasz 
csapatok képviseltetik magukat a 
legnagyobb számban, 3 csapattal. 
Ezt követően két-két spanyol, angol, 
francia, német és orosz csapat. Végül 
egy-egy portugál, svájci és ciprusi 
csapat. Érdekes meccsek lesznek. 
Minden szurkolónak kívánok jó 
szurkolást, és győzzön a jobbik!

Rovatszerkesztő: Boti

Híres sportolók: Lionel Messi

F O C I



Mint minden évben, most is volt az 
intriben előkarácsony. Nagyon meghitt, 
családias hangulat volt. Ezt a hangulatot 
fokozta egy kis varázslattal a közös éneklés 
és a csillagszóró fénye, és még saját intris 
karácsonyfánk is volt. Sőt, még ajándékot 
is kaptunk, egy CD-t, amin karácsonyi 
dalok voltak. Miután elfogyasztottuk a 
finom vacsorát, a fényképezkedés sem 
maradhatott ki. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, és élveztünk minden együtt 
töltött pillanatot.

Én akkor este csak a családomra 
tudtam gondolni, annyira vártam már, 
hogy hazamehessek!!! Hisz 3 nap volt 

még Karácsonyig, és már csak azon 
járt az eszem. Nagyon örültem ennek a 
vakációnak. Örültem, hogy ilyen hosszú 
vakációt kapunk, de olyan nagyon hamar 
eltelt, hogy észre sem vettem. Sajnos, a 
szünidő nagy részében nem élvezhettük a 
havas tájat, de azért volt 1-2 nap, amikor 
szállingózott a hó.

Elteltek az ünnepek, és most már itt a 
második félév… szóval, hajrá mindenki!!! 
Mindenkinek kívánok boldog új évet!:)

Megkérdeztem Mucsi Bettina, XI. D 
osztályos tanulót, hogy ő hogyan töltötte 
a Karácsonyt, illetve Bába Claudia, IX. C 
osztályos tanulót, hogy miként töltötte 
szilveszterét.

Ahogy az eddigi években, most is 
a Karácsony előtti napon nővéremmel 
feldíszítettük a karácsonyfát remélvén, 
hogy estére nekünk is hoz majd valamit 
alá a Jézuska, majd délután kidíszítettük 
a házat mindenféle karácsonyi villogóval. 
Miután hazaért édesanyám a munkából, 
hozzáfogtunk az ünnepi vacsorához. 

Megvacsoráztunk, és mindenki megkapta 
az ajándékát. Nagy meglepetésünkre 
és a Karácsony örömére édesapám a 
vacsora előtt édesanyámat és minket 
megajándékozott egy-egy ezüst 
karkötővel. Számomra ez nagyon kellemes 
meglepetés volt, mert az ajándékunkat, 
amire vágytunk, megkaptuk Karácsony 
előtt. 11 körül elkezdtünk készülődni 
az éjféli misére, amely nélkül nem 
teljes a Karácsony. Nagyon tetszett a 
Karácsonyom!!

Mucsi Bettina, XI. D

Szilveszter napján nálam nagy 
sürgés-forgás volt, mert édesanyámmal 
előkészítettünk mindent az estére. Az 
estét a barátaimmal töltöttem, és velük 
szórakoztam. Miután megnéztük a 
tűzijátékot és koccintottunk, hazamentem, 
és a családommal folytattam az ünneplést. 
Megpróbáltam úgy tölteni ezt az ünnepet, 
hogy a barátaimmal is és a családommal is 
együtt legyek.

Bába Claudia, IX. C

Rovatszerkesztő: LiDó
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I n t r i j ó

Két rendőrfeleség beszélget.
– Képzeld, szilveszteri fogadáson voltunk. Én 
nem csodálom, hogy azt mondják, a rendőrök 

kulturálatlanok.
– Hogyhogy?

– A Kovács főtörzs is ott volt a feleségével. Amint 
ettünk, egyszer csak az asszony a villájával megvakarta a 

haja tövét. Hát majd' kiesett a kés a számból...

Kissné Miamiban szilveszterezik.
Egy üzletbe betérve rémülten mutat a pultra.

– Jaj, istenem, csótány!
– Igen, asszonyom – bólogat egykedvűen a kereskedő –, 

ez Florida...
– Micsoda? Maga név szerint ismeri őket?!

Két rendőr beszélget:
– Tudod, hogy idén a Szilveszter péntekre esik?

Erre a másik:
– Remélem, nem 13-ára.

Hogy hívják Stallone dublőrjét?
– Pótszilveszter.

Január 1.,korán reggel:
– Mit csinálsz szomszéd?

– Havat hányok.
– Te jó ég, mit ittál?!

– Mondd Lajos, hogy van az, hogy te minden szilveszterkor 
imádkozol, és engem soha nem foglalsz bele?

– Még hogy nem? Hiszen mindig könyörgök az Úrhoz, 
hogy: „szabadíts meg a gonosztól".

Rovatszerkesztők: Andi, Ying

Humorzsák
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KoKtél: 2012!
2012, világvége vagy új világ születése? Már több éve az a hír terjeng, hogy 2012. dec. 21-én eljön a világvége. 

De vajon igaz ez?

A maja naptárban ez az 
utolsó feljegyzett nap, és ebből 
következtettek arra, hogy ez a 
végzetünk napja is egyben. De a 
kutatások szerint nem a világvégét 
jelöli ez a nap, hanem egy óriási 
változásét. A maják rendkívüli 
képességű asztrológusokkal 
rendelkeztek, akik megállapították, 
hogy 21-én naptárunk újra indul, 

ami azt jelenti, hogy galaxisunk 
és naprendszerünk tökéletesen 
összehangolódik, ami kb. 26.000 
évenként következik be. Ezt a 
folyamatot egy autó működéséhez 
hasonlíthatjuk. Képzeljétek el, hogy 
egy autóban több kilométeróra van, 
amelyek egymástól függetlenül, 
különböző távolságokat mérnek, 
aztán egyszercsak mindegyik 

egyszerre nullázódik le. Tehát ezek 
szerint a misztikus dátum nem is 
rosszat jelent, ugyanis az életünk 
jobbra fordulhat. Mindenki a 
maga módján viszonyul ehhez a 
dátumhoz, és majd akkor kiderül, 
hogy folytatjuk-e megszokott 
életünket, vagy megváltozik 
minden.

Mások véleménye 2012-ről:

„Már sok dátum volt a világvégéről, szóval előbb utóbb be fog következni, és tudomásom szerint ez az utolsó 
dátum, ami elég izgalmas, és nagy cécó van körülötte. Én várom, és ezért 2011-ben szilveszterkor nagyon jót 
buliztam, mivel több szilveszter már nem lesz, mert történni fog valami, és BUMM... meghalunk, rest in peace, 
nyugodjon békében mindenki!”

„Én várom a világvégét, mert szerintem izgalmas ez az egész dolog, mert sok rejtély veszi körül, amiről senki se 
tud semmi biztosat. Szerintem ez nem rossz, mivel mindenki egyszerre hal meg, erről szól a világvége.”

Most nem mi mentünk a kicsikhez, hanem a kicsik jöttek hozzánk a Kincskereső óvodából, hiszen egy csodálatos 
előadást tartottak a díszteremben. Így a próbán meglátogattuk a picúrokat, és feltettünk nekik pár kérdést.

1. Miért hull lefelé a hó?
– Mert a hó nehezebb, mint a levegő. (Srifer Erik)
– Mert fent van. (Rudolf Barnabás)
2. Miért nem borotválkozik a Mikulás?
– Mert túl sokat kell várni rá, és nem szokott. (Srifer Erik)
– Mert túl nagy a szakálla. (Timatics Melinda)
3. Kicsoda Osama Bin Laden?
– Múmia, talán törpe. (Srifer Erik)
– Egy csontváz. (Marosi Gyopár)
4. Hogy lesz a kisbaba?
- Hogy megszületik a lány az anyuka hasából. (Timatics Melinda)
– A hasból. (Bár Antal László)
5. Mit csinálnak a gyerekek az iskolában?
– Tanulnak írni, olvasni. Az iskola jó. Iskola = tanulás, óvoda = játszás. (Mindenki)

Rovatszerkesztők: Ying,Danny

GYEREKSZÁJ



Csiky-Csuky, 2012.január 10. oldal

Közhírré tétetik!

Csiky-nap

Iskolánk diákjainak a decemberi 
hónap nemcsak a Mikulás-napi 
és karácsonyi örömöket hozza. 
Még van egy ok, amiért a Csiky 
Gergely Főgimnázium decemberben 
ünneplőbe öltözik, és ez nem más, 
mint a Csiky-napok megrendezése.
December 15-16-án került 
megrendezésre Arad Polgármesteri 
Hivatalának támogatásával. A 
rendezvény, mint minden évben, most 
is számos programot foglalt magába. 
Csütörtökön ünnepélyes beszédek 
nyitották meg a Csiky-napokat, 
majd átadták a Csiky-díjat, mely már 
hagyomány iskolánk történetében. 
Idén Moroz Annamária vehette át 
ezt a díjat. Ezek után, tiszteletünket 

kifejezve, iskolánk névadója 
mellszobrának a megkoszorúzása 
következett, majd Péter András, 
iskolánk matematikatanára és Réhon 
József, volt kémiatanár Iskola a Kálvin 
János utcában című könyvét mutatta 
be Szilvágyi Zsolt plébános.
A pénteki napon már a 
testvériskolákból érkezett vendégekkel 
ünnepeltünk, akik először iskolánk 
múltjába nyerhettek betekintést Ilona 
János informatikatanárunk 18 év 
a Csikyben című fotókiállításának 
köszönhetően. Ezek után az általános 

iskolások a Jelen-ház nagytermében 
mesemondóversenyen vetélkedtek, 
a nagyobbak pedig a Tóth Árpád 
szavalóversenyen vettek részt. 
Természetesen a városnézés sem 
maradt el. A hideg idő ellenére Arad 
szépsége változatlan, sőt talán szebb 
is volt. Ezek után a testvériskolák 
mutatták be intézményüket, majd a 
díjkiosztó következett.
Eseményekkel teli Csiky-napokat 
ünnepelhettünk, sok kedves perccel, 
új emberekkel.
Reméljük, hogy 2012-ben legalább 
ennyire jó lesz a Csiky-nap.

DustyDawn16

Télifa-ünnepély
„Karácsony estéjén ím elétek állok,

gyermekszívemmel minden jót kívánok.
Hozzon ez az ünnep örömet szívünkbe,
Hozzon békességet családi körünkbe!”

Karácsony közeledtével a Kincskereső 
óvoda nagycsoportja a Csiky Gergely 
Főgimnázium dísztermében tartotta meg 
Télifa-ünnepélyét Garai Melinda óvónő 
vezetésével. A kisfiúk fenyőfáknak, a 
kislányok angyalkáknak öltözve mutatták 

be a Szomorú fenyőfák című jelenetüket, 
amely verssel, énekkel és tánccal tarkítva 
meghitt, 
családias hangulatot teremtett a szülők 
körében. A műsort Fekete Karolin 
angoltanárnő énekes összeállítása zárta. 

A műsor csúcspontja az ajándékosztás, 
illetve a mézeskalács-kínálgatás volt, 
melyet a gyermekek saját kezűleg 
sütöttek.

Garai Melinda óvónő

Karácsonyi előadás 
az I-IV. osztályban

Az I-IV. osztályosok idén is műsorral készültek a Karácsonyra. Az ünnepi előadást Pintér Mária tanító néni és osztálya 
vezették le december 20-án. A kisiskolások szavalatokkal, színes, zenés-táncos előadásokkal, dalokkal, betlehemezéssel 
kedveskedtek közönségüknek.

S.G.
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Gimnazisták karácsonyi
ünnepsége

Az ünnepek közeledtével iskolánkban 
minden évben karácsonyi előadásra 
kerül sor, amely egy kicsit közelebb hozza 
diákok, szülők és tanárok számára a 
szeretet ünnepét.

Ahogy az lenni szokott, ebben az 
évben is zsúfolásig megtelt az iskola 
díszterme, amikor december 21-én az 
V-VIII. osztályos diákok nyújtották át 
családtagjaiknak verses-zenés karácsonyi 
ajándékukat.

A közönség soraiban szülők, 
nagyszülők és testvérek foglaltak helyet, 
és várták visszafogott lélegzettel, hogy a 
kedves, ismerős arcok felbukkanjanak a 
színpadon.

Az előadást a legkisebbek nyitották 

meg: izgalmukat legyűrve, egy hangulatos 
betlehemes játékot adtak elő, megalapozva 
ezzel az est jó hangulatát. Mikulásruhába 
öltözött V. A osztályosok vették birtokba 
ezután a színpadot, és vidám, kedves 
táncukkal bűvölték el a közönséget. A 
hatodikosok, Adventől újévig címmel, 
verses-zenés összeállítást mutattak 
be. A gyönyörű versek között egy-egy 
ismert karácsonyi dal is felcsendült Back 
Annamária és Hegyi Boglárka furulyájából. 
A humort a hetedikesek csempészték 
az előadásba. A közönség nagy tapssal 
jutalmazta a VII. B vidám betlehemesét 
és a VII. A jelenetét, amelynek szerzője az 
osztály egyik tanulója, Búza Róbert volt. 
A nyolcadikosok versekkel örvendeztették 

meg a közönséget.
A hangulatos előadást az iskola 

énekkarának fellépése zárta, amit egy 
közös éneklés követett. Az idei karácsonyi 
előadás meglepetéssel is szolgált, hisz a 
díszes karácsonyfa alatt az idén minden 
fellépő kis ajándékcsomagot talált.

Nagy élmény volt mindannyiunk 
számára az együtt töltött idő, a 
Karácsonyra való közös ráhangolódás, és 
remélem, hogy mindannyian hazavittünk 
egy kicsit ebből a karácsonyi varázslatból.

„Mi tehát az ünnep, ha nem a túláradó 
szépség, az örömmé vált létezés, amely 
megszabadult a hasznossági szemponttól.”

Hevesi Éva, osztályfőnök

AgykrobAtA

50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, 
hogy te leszel a januári számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2012. február 2.
A sorsolás időpontja: 2012. február 2. 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: ANDORRA LA VELLA
A novemberi rejtvényünk szerencsés győztese Haász Tünde, XI. D osztályos 
tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

TECHNIKA: Vízből csinál áramot a svéd találmány
A PowerTrekk nevű hordozható 

töltő – a sivatag kivételével (hacsak 
nem áldozunk fel valamennyi vizet 
ennek érdekében) – bárhol hathatós 
segítség lehet azoknak a túrázóknak, 
akiknek esélyük sincs 220V-ra dugni 
okostelefonjukat, GPS-üket vagy egyéb, 
a túléléshez nélkülözhetetlen USB-s 
eszközüket. A töltő működési elve a 
nátrium-szilicid és a víz reakcióba 
lépésén alapszik, ugyanis a két anyag 
találkozásakor hidrogén szabadul fel, és 

így nagyjából 4 ceruzaelemnek megfelelő 
áramot képes leadni a töltő.

Ahhoz, hogy eszközünket fel tudjuk 
tölteni, nem kell más, mint hogy a 
kütyü víztartályába vizet töltsünk, majd 
USB-n csatlakoztassuk a telefonunkat, 
GPS-ünket stb. Mivel a készítők 
számítanak arra, hogy leginkább a 
túrafelszereléseknek lesz az alaptartozéka, 
ezért egy sor olyan jövőbeni behatásra 
készítették fel a PowerTrekket, ami egy 
belvárosi kávézóban nem biztos, hogy 

megtörténne. A töltő nem csak csapvízzel 
működik, hanem bármilyen vizet 
használhatunk. Árról nincs szó, viszont a 
megjelenése idén tavasszal várható.

Rovatszerkesztő: NeOn



Mákszemtől Mákvirágig
Januári lapszámunkban arról faggattuk a 9. A tanulóit, hogy miként teltek az ünnepek, hol töltötték a szilvesztert, 
illetve, hogy tettek-e újévi fogadalmat.

Morariu Marius: „Az ünnepek nagyon jól teltek, a szilvesztert a szentpáli kultúrotthonban töltöttem a barátaimmal. 
Fogadalmam az új évre az volt, hogy nem iszom alkoholt.”
Horváth Szilvia: „A Karácsonyt a családdal töltöttem, és nagyon jól éreztük magunkat, a szilvesztert pedig, mint 
mindig, a barátaimmal. Nagyon jól buliztunk. Újévi fogadalom? Hát, azt még sosem tettem, és most sem került rá 
sor.”
Kozma Andrea: „Az ünnepek gyorsan elteltek. A Karácsonyt a családom körében töltöttem, a szilvesztert pedig a 
barátaimmal. Az újévi fogadalmam az volt, hogy többet fogok sportolni, kipróbálom a tae bot és a kangoo jumpsot.”
Benő Alexandra: „Nagyon jól teltek az ünnepek, otthon a családdal és baráti körben. A szilveszterem szintén otthon 
töltöttem, barátokkal házibuliban. Az újévi fogadalom sajnos elmaradt.”

Rovatszerkesztők: Blanka, Kinga

A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella, Bella Réla, Boda 
Melánia, Durkó Edina, Fassel Ingrid, Gáspár Bernadett, Geyer Tímea, Gulyás 
Beatrix, Gyarmati Jennifer, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, 
Mátyás Enikő, Ménesi Lorenzo, 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

A HÓNAP BARÁTAI
1. Mióta vagytok barátok?
Tóth Helda: Már ezer éve, legalábbis úgy tűnik. 9.-ben 
osztálytársak lettünk, s bár az elején eléggé távolságtartóak 
voltunk, most elmondhatom, hogy a legjobb barátnők 
vagyunk már 4 éve.
Baranyi Tünde: Én úgy érzem, hogy már úgy ismerem őt, 
mint a tenyerem, pedig csak a líceumban ismerkedtünk meg. 
Idővel padtársak lettünk, majd pedig örök barátok.
2. Mit szeretsz a másikban?
Helda: Mindent. Nagyon megértő, megmondja, ha hibázom, 
segítőkész, és mindent meg tudunk beszélni.
Tünde: Segítőkész, s ha döntésre kerül a sor, mindig egyre 

gondolunk. Szeretem benne azt, hogy jó fej, és jó tulajdonságai 
vannak.
3. Hol töltöttétek a szilvesztert? Tettetek fogadalmat? Mit?
Helda: A szilveszter a családom körében töltöttem, felét 
átutaztam. Nem tettem fogadaltam, mert valószínű, hogy 
nem tartanám be.
Tünde: A kultúrotthonban ünnepeltem: jó volt, jól éreztem 
magam, régi és új barátokkal is találkoztam. Éjfélkor 
mindenkit megpusziltam. Fogadalmat elfelejtettem, de jövőre 
lesz.

Rovatszerkesztők: Annabella, Dóri


