
Hiányoztunk?

Minden bizonnyal. De sebaj, megjelent az idei tanév első Csiky-Csukyja. 
Üdvözöljük az újonnan jötteket, kicsiket és nagyokat, régi olvasókat 
és újakat. Valószínűleg már mindenki kijózanodott a barátokkal való 
találkozás okozta mámorból, és rájött, hogy megint siethet iskolába 
reggelente, otthon felejtheti az uzsonnáját, felelhet, amikor nem tud 
semmit, csak a tegnapi meccs eredményeit.
Sok sikert szeretnék kívánni az elsősöknek és a gólyáknak, na meg 

minden végzősnek. A XII. évfolyam számára ez az utolsó ősz, amikor 
az iskola egyik tanterme kifejezetten őket várja, amikor reggel késve 
érkezhetnek iskolába, és ülhetnek be a már jól ismert társak közé. 
Reméljük – az optimista jóslásokat meghazudtolva, melyek szerint két-
három év múlva érettségizünk – , jövőre már csak látogatóként nézünk 
be egykori iskolánkba. De most még csak a tanév elején vagyunk, még 
sok élmény és tanulás vár mindannyiunkra.
Élvezzétek ki a szép őszi időt, amíg még lehet, legyen emlékezetes, 

élményekben gazdag évetek, és kívánom minden új osztálynak, hogy 
kovácsolódjanak össze, és remek éveket töltsenek el együtt!

S.G.
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Jerry: Álom

Álomba csöppentem,
S veled ébredtem,
Míg hosszú
Útról érkeztem.
Hosszú volt az út
A szívedig, lelkedig,
De mégis szerettelek
Életem végéig!

Mimi: Érzés

Nem tudsz te semmit,
Nem tudod, ki vagyok,
Nem tudod, mit szeretek,
S azt se, hogy mit érzek,
Nem látsz be szívembe,
S én se a tiédbe,
Hisz nem is akarunk,
Hála az Istennek!

Személy: Köszönjük

Köszönjük, hogy voltatok,
S hogy értünk haltatok!
Küzdöttetek a hazáért,
A magyarok vágyáért.

Köszönjük, hogy harcoltatok,
S hogy gyávák nem voltatok!
Hátra sosem néztetek,
Csak előre mentetek.

Köszönjük, hogy mertetek,
S hogy érünk küzdöttetek!
Szabadságot álmodtatok,
És követtétek vágyatok.

Köszönjük, hogy voltatok,
S hogy érünk holtatok!
A magyar nép életéért,
E drága hazáért.

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 vagy Bella Zoltán 11. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők: Kathy és Zoli

P a p  E n i k ő ,  9 .  C

B o r t o s  J ú l i a ,  9 .  C

Így művészkedtek ti!
Könyvajánló

Tőzsér János:

Az álmok szigete Kréta

Ez a könyv valahogy más, mint a többi. Álmaink szigete újra és újra felbukkan 
az emlékeinkben, a ligáriai öböl, a ierapetrai tűzpart, a chaniai és az iraklioni erőd 
fala mögül égre szökő nap képében. A fodelei part sziklákat érintő hullámai, a 
Zeusz barlangból visszaverődő istenek hangja, Matala tengerpartján emelkedő 
sziklabarlangok titka és az Arkadi-kolostor – a szabadság és az eszményi tisztaság 
örök szimbóluma. Megannyi színes történettel, anekdotával, mesecsodával.
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leginkább, hogy a pszichológia által nem 
csak nézni tanulom meg az embereket, 
hanem látom is őket, úgy, amilyenek ők 
valójában külsőségek nélkül.
3. Milyen érzés most már a katedra, nem 
pedig a pad mögött ülni?
Az első napokban természetesen furcsa 
volt bemenni a sok ismerős arc közé. Arra 
számítottam, hogy nagyon izgulok majd, 
de az izgalom az első 5 perc után eltűnt, 
és maga a helyzet teljesen természetessé 
vált. Így pár hét elteltével már eljutottam 
oda, hogy el tudok vonatkoztatni attól a 
ténytől, hogy én is ennek az iskolának 
a tanulója voltam valamikor. Persze 
nagyon sok emléket idéznek fel ezek 
az osztálytermek és folyosók, de ez 
nem rossz. Főként az a jó abban, hogy 
ebbe az iskolába jártam én is, hogy 
amikor a diákok problémáikról mesélnek, 
visszaidézhetővé válnak számomra ezek 
a problémák, és a megoldásokat tekintve 
saját tapasztalataimat is megoszthatom 
velük, ezáltal úgy gondolom közelebbi 
k a p c s o l a t b a 
kerülhetek velük.
4. Mi a hobbija?
Nagyon szeretnék 
olvasni, ha lenne 
rá időm, egyébként 
nagyon szeretek 
r ö p l a b d á z n i , 
sétálni és emberek 
közt lenni, ez az, 
amit a legjobban 
szeretek.

Köszönjük a tanárnőnek a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Melánia

Tanár úr / tanárnő kérem!
Októberi számunkban Sípos Gabriella tanárnőt faggattuk, aki szeptembertől tanít iskolánkban.
1. Hol végezte tanulmányait?
A középiskolai tanulmányaimat 
itt végeztem a Csiky Gergely 
Főgimnáziumban, ezt követően 
a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Pszichológia 
szakán tanultam tovább. Kolozsvárt 
mindenkinek csak ajánlani tudom, 
mind az egyetem minőségét tekintve, 
mind pedig a város jellegét tekintve. 
Nem hiába Kincses Város Kolozsvár. 
Nagyon jó lehetőség mindenki számára 
a leválásra és az önállósulásra, ezen 
felül pedig alkalmat ad arra, hogy az 
ország bármely pontjáról ismerőst, 
barátot szerezzen az ember. Az ottani 
tanulmányaimat befejezve jelenleg 
is pszichológiát tanulok, de már itt 
Aradon.
2. Miért pont ezt a tantárgyat 
választotta?
Az én főszakom a pszichológia, amit 
azért választottam, mert a könyvelés 
és a közgazdaságtan rejtelmeibe való 
betekintés után rájöttem, hogy nem 
nekem való szakma az, hogy egy asztal 
mögött papírhalmok között dolgozzam, 
és ezért inkább az emberek felé, az 
emberi viselkedés tanulmányozása felé 
vettem az irányt, amit nem is bántam 
meg. Nem is lenne okom megbánni, 
hiszen mi más lehetne érdekesebb, 
mint mi, emberek. A mi színességünk, 
változatosságunk teszi oly érdekessé 
a pszichológiát, hiszen általa 
próbálhatunk betekinteni abba, hogy 
is működik az ember gondolkodását, 
viselkedését és társas viselkedését 
tekintve. Engem ez fogott meg 

Gyerekszáj
Vége a szünidőnek is, és új erőben kezdjük el a 

2012-2013-as tanévet, főként Pintér Mária tanító 
néni első osztályosai.

Milyen az első osztály, furcsa az ovihoz képest?
Szigheti Júlia: Jobb, mint az ovi. Szép, nagyon 
tetszik.
Balogh Dóra Zita: Nem furcsa, tetszik.

Nehezebb, mint az óvoda?
Őrdög Zolika: Egy kicsikét.
Szigheti Júlia: Nem, mert hasonlít, mivel szünetekben kint 
játszunk.

Kaptok házi feladatokat?
Szőke Carolina: Igen, de nem sokat.

Sok sikert kívánunk a kisdiákoknak.

Rovatszerkesztők: Dezii és DeeDee
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Csak Csajoook!!! :D:D:D

12 szépségtrükk

Folyton pattanásod nő? Kiszáradt a bőröd, és folyamatosan kipattognak a szőrtüszők? Mindig fáradt vagy, és semmi nem 
segít, hogy felturbózd magad?

Van néhány tippünk! A következő trükkök a segítségedre lehetnek, bármi legyen a problémád!

1. Ha arra vágysz, hogy bőröd 
bársonyosan puha legyen, az esti 
tusolás után sose felejtsd el bekenni 
magad tetőtől talpig testápolóval! 
Így garantáltan nem lesz gondod a 
későbbiekben a bőröd vízháztartás-
egyensúlyával!
2. Ne piszkálgasd az arcodat, 
mert megjelennek a kellemetlen 
mitesszerek!
3. Ha még nyáron is száraz a bőröd, 
eszedbe se jusson szappannal 
tisztítani! Használj inkább tiszta vizet, 
vagy érzékeny bőrre való terméket!
4. Minden reggel igyál meg egy 
pohár langyos vizet, amibe gyömbért 
és citromlevet kevertél. Ez az 
energiabomba felpörget, és serkenti 
az emésztésedet is!
5. Ha puha szájat szeretnél, ne 
feledkezz meg az ajkaid leradírozásáról 
sem! A legjobb erre egy fogkefe, vagy 
egy erre a célre kifejlesztett bőrradír! 
Utána mindenképpen kend be az 
ajkaidat valamilyen ápoló krémmel!

6. Nevess sokat! A kacagás szépít, 
hiszen ápolja a lelkedet, felszabadítja 
a boldogsághormonokat! Még az 
immunrendszerre is jó hatással van!
7. Ha úgy érzed, hogy túl sok parfümöt 
szórtál magadra, egy alkoholba itatott 
vattapamacsot nyomkodj arra a 
területre, ahová a legtöbb illatanyagot 
fújtad. Az alkohol semlegesíti az 
illatokat!
8. Ne moss minden nap hajat! Bőven 
elegendő, ha minden 
másnap, vagy har-
madnap teszed ki 
a hajad ennek a 
tortúrának, a haj-
szárító károsító 
ha tá sairól nem is 
be szélve!
9. Dolgozz az 
ujjaddal! Sokkal 
természeteseb-
ben hat a szem-

héjpúder és a szájfény, ha az ujjaddal 
viszed fel! Persze csakis tiszta kézzel!
10. Sima és pihent bőrt szeretnél 
sminkkel elérni? Kenj halvány színű 
púdert az arccsontodra, és azonnal 
kisimultnak tűnsz majd! Arcod 
almácskái alá vigyél fel terrakotta 
színű púdert is, így kontúrosabb lesz 
az összhatás!
11. Elfogyott a bőrradírod? Semmi 
gond! Fogj egy arctisztító terméket, 
és egy durva törölközővel dolgozd az 
arcbőrödbe! Különösen intenzíven 
radíroz, illetve tisztít!
12. Nehezen viseli a bőröd a 
folyamatos borotválást? Használj 
rózsavizet! Kend be alaposan a 
bőrödet, ettől majd megnyugszik, 
és kellemes illata lesz!

Rovatszerkesztők: Kitty, Jenny

Aranyköpések
Sziasztok! Elmúlt a nyári vakáció, megkezdődött az iskola, és mi megírtuk az év eleji felmérőket. Hogy mennyire 
kikapcsol(ód)tunk a szünidőben, nem csupán a jegyeink, hanem aranyköpéseink is mutatják. Jó szórakozást ez 
utóbbiakhoz!
A Huszt versnek csattanós a vége. 
A Bánk-bánnak a szerkezete bujkosó.
János férjhez megy Annához.
A cselekmény egy földi kert, közepében almafa 

történik.
Tünde lemond a hangtalanságról.
Az eposz része a permutáció és a derogáció.
A nyelvújítási mozgalom neurológusokra és 

ortopédusokra osztotta az írókat, költőket.
A nyelvújítók kohászolással alkottak új 

szavakat.
Olykor bonyolult technológiák és szólások 

hagyják el a 21. századi diákok száját.
A reformáció elindítója Martin Luther King 

volt.
Amikor Szent Margit a sötétben levette a köpenyét, 

felgyulladt a villany.

Szent Margit hamvaiból gyöngyök lettek.
A fösvény (Harpagon) megtudja, hogy egy 

fiatalemberbe szerelmes.
Az epigramma az ókori görög sírkövére volt vésve.
A romantikus művészetben megfigyelhető a 

háromszög.
Tanár: Nevezz meg egy angyali szereplőt 

az Egy magyar nábob regényből!
Diák: Gábriel arkangyal.

Evilának két fekete szempára volt.
Hamlet dán királyfi, aki halála után 

visszakerül az országba.
Hamlet humoritsa gondolkodású.
Hamlet Wittenbergben tanult, és humanista 
szakot végzett.

Rovatszerkesztő: Berni
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Kos
Elkezdődött a suli, 
és ez meg is látszik 
rajtad, fáradékony és 
lassú vagy, nehezen 
tudsz odafigyelni és 
tanulni. Ezen változtatnod 
kell mielőbb, mert sokat ronthatsz. 
Kikapcsolásképp menj el biciklizni, 
bulizni, és pihenj minél többet, 
hogy az akadályokat teljes erővel 
háríthasd. A szerelmi ügyeidet is kissé 
elhanyagoltad, de nincs még semmi 
veszve, tölts több időt kedveseddel! 
Szerencsenapok: 3., 15., 29.

Bika
Ne vitatkozz, ne harcolj 
a körülötted levőkkel, 
mert csak jót akarnak 
neked, és fogadd meg 
tanácsaikat. Figyelj 
oda az órákon, főleg a 
román és a magyar órákon, mivel 
nemsokára dolgozatot fogsz írni. 
Pénzügyileg nagyon jól állsz, és 
ebben a hónapban váratlan pénz áll 
a zsebedhez. Szerelmed minden nap 
lesi kívánságaidat, de visszajelzést 
is vár, ne hanyagold, mert könnyen 
elveszítheted, bár szeret téged. 
Szerencsenapok: 1., 13., 31.

Ikrek
Az eddig befektetett 
energia, tanulás most 
javadra válik a közeledő 
érettségit nézve. 
Társaidra is gondolj, 
mert nem biztos, hogy ők i s 
ilyen szorgosan tanulnak, mint te, ezért 
néha segíts nekik. Hiába jeleskedsz 
a tanulásban, ne szálljon fejedbe a 
dicsőség, és ne mellőzd az órákat! 
Ez a hónap nem a szerelem hónapja 
számodra, ne is próbálkozz, mert csak 
csalódni fogsz. Szerencsenapok: 10., 
18., 24.

Rák
Ne rohanj! Ülj le egy 
pillanatra, és gondold 
át a dolgaid, így sokkal 
kimértebb és pontosabb 
leszel, mivel mostanság 
mindig csak kapkodsz, 
és nem tudod kordában tartani a 
dolgokat. Szerelmi életedben vannak 
a legnagyobb viharok, nem tudod 
pontosan, mit is akarsz, és hogy mit 
érzel. Ennek mihamarabb a végére 
kell járnod, mert rosszul is elsülhet a 
dolog Szerencsenapok: 7., 12., 22.

CSILLAGOK, CSILLAGOK!

Nyilas
Ha eddig nem 
volt komoly 
kapcsolatod, akkor 
ez a hónap kiváló 
számodra, hogy 
megtaláld szíved 
elrablóját. Anyagilag 
nem állsz túl jól, de számíthatsz a 
barátaidra, akik kisegítenek a bajból. 
Optimista természeted minden 
területen érvényesül, de ne úgy 
tekints a 3-asra, hogy úgyis kijavítod, 
mert lehet, hogy visszafele sül el. 
Szerencsenapok: 2., 8., 25.

Bak
Kitartó vagy, és 
igyekszel is nem 
cigizni az iskolában, 
de igyekezeted néha 
lankad. A csillagok óva 
intenek, mert az iskola 
figyelő szemei téged követnek. A 
tanulás ebben a hónapban számodra 
játszi könnyedség, de ne lustálkodj, 
miután ezt elolvasod! Pénzügyekben 
légy kicsit megfontoltabb, ne szórd a 
pénzed! Szerencsenapok: 5., 17., 29.

Vízöntő
Már alig vártad 
a sulikezdést, 
de lelkesedésed 
h a m a r 
m e g c s a p p a n t , 
mivel minden sokkal 
nehezebbnek tűnik, mint 
azt te gondoltad. Vége a vakációnak, 
és ezzel egyben a bulizásnak is. 
Vissza kell zökkenned a megszokott 
kerékvágásba, és ez neked jól is fog 
menni. Élvezd az életet, és használj 
ki minden pillanatot! Szerencsenapok: 
1., 6., 26.

Hal
Remek barát vagy, 
mindig ott vagy, 
amikor kellesz. A sok 
szeretetet, ami belőled 
árad, vissza fogod kapni. E z 
a hónap meglepetésekkel teli lesz 
számodra szerelem, tanulás, pénz 
terén egyaránt. Próbálj koncentrálni 
a tanulásra, mert az érettségi már itt 
van előtted, és ne az utolsó 100 m 
bukjál el. Ne törődj a pénzzel, hogy ha 
most épp nincs, mert nemsokára jön a 
bérletpénz. Szerencsenapok: 11., 19., 
21.

Oroszlán
Ez a hónap a siker 
hónapja a számodra, 
e g y s z e r ű e n 
mindenben eléred, 
amit akarsz, és nem 
is akárhogy. Egyetlen 
dolog, ami nem kedvez neked, az 
a szerelem: nem találod még a neked 
megfelelő személyt, és ha rátalálsz, 
akkor is foglalt. Ne csüggedj, talán a 
jövő hónap szerencsésebb lesz ezen a 
téren. Szerencsenapok: 6., 13. ,28.

Szűz
Kezded elvetni a sulykot, 
mindent túl jónak és 
egyszerűnek látsz, pedig 
nem így van, elég érett 
vagy már ahhoz, hogy 
kilépj a saját burkodból, és meglásd, mi 
is van körülötted. Gondolkozz mindig, 
mielőtt beszélsz, mert szószátyárságod 
miatt sok embert megbánthatsz, amit 
persze nem szeretnél. Légy óvatos a 
szerelemben! Szerencsenapok: 6., 
19., 30.

Mérleg
Nyugodj meg, 
minden eddigi 
problémád kezd 
pozitív irányba 
billenni. Ha most ügyes v a g y , 
kis eséllyel könnyen megoldhatod a 
megoldásokat. Higgy az álmaidban, 
mert ez a te hónapod, és nagy eséllyel 
ezek valóra is válhatnak. Szerelem terén 
is minden szép és rózsaszín, hatalmas 
összhangban vagytok pároddal, és 
veszekedésnek nyoma sincs. Csak így 
tovább! Szerencsenapok: 8., 21., 26.

Skorpió
Nem kell 
meggondolatlannak 
lenned, légy higgadt, 
és ne felindulásból 
dönts! Légy egy 
kicsit megértőbb 
barátaiddal, mert hiszen ők mindig 
melletted voltak jóban rosszban.
A cigizés káros, hiszen tudod, 
de mégis füstölögsz, főleg olyan 
helyeken, ahol nem szabad. Vigyázz 
a keddi és szerdai napokkal, mert 
veszélyt jelentenek rád nézve. A pénz 
nem jelent gondot a számodra, mivel a 
nyáron szorgos voltál, mint a hangya. 
Szerencsenapok: 6., 14., 27.

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

Rovatszerkesztők: Dóra és Réka
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HÍRES SPORTOLÓK
FERNANDO ALONSO

Új év, újabb sportoló. Az idei évet kezdjük egy Forma 1-es 
világbajnokkal, Fernando Alonsoval. Fernando Alonso Díaz 
1981. július 29-én született egy kétgyermekes családban, 
Spanyolország Asztúria tartományában. Édesanyja egy 
áruházban dolgozott, édesapja pedig szerelőként egy 
robbanószergyárban. Van egy nővére, Lorena.

Fernando 2005 valamint 2006 Forma 1-es világbajnoka, 
egyben az eddigi harmadik legfiatalabb (Sebastian Vettel 
és Lewis Hamilton után) és egyetlen spanyol nemzetiségű 
Forma 1-es világbajnok.

Alonso édesapjának köszönheti sikereit, ugyanis Jusé 
Luis épített egy kis, Formula 1-es autót formázó gokartot akkor 
nyolc esztendős lányának, aki azonban nem mutatott érdeklődést a sport iránt. 
Fiának, az ekkor három esztendős Fernandónak azonban megtetszett a gokartozás, és 
ez meg is határozta a jövőjét. Innentől kezdve édesapja különböző spanyolországi gokartversenyekre 
nevezte be fiát. 2001-ben debütált a Forma 1-ben, azóta 27 győzelemmel, 2 világbajnoki címmel és 73 dobogós 
helyezéssel büszkélkedhet.

Pár érdekesség róla: 5 év házasság után vált el énekesnő feleségétől, Raquel del Rosariotól, ,jelenleg egy 23 éves orosz 
modellel jár, Dasha Kapustianával. Szeret és tud is főzni, főleg spanyol és mexikói ételeket. Fernando hobbija a foci mellett 
az úszás, a tenisz, szeret playstationnel játszani és filmeket nézni, bűvészkedni és kártyatrükközni is nagyon tud, ezeken 
kívül szeret olvasni is, tehát vegyünk róla példát! :)

Rovatszerkesztő: Dyna

Forma 1
MIZU az F1-ben?

A vakációban a pilóták is pihentek, de 
kevesebbet, mint mi. Nézzük, mi történt 
a nyáron! Alonso növelte előnyét, de 
most újra kezd kiélezett lenni a helyzet. 
Egyelőre a bajnokságot Alonso vezeti 
Vettel és Räikkönen előtt.

A nyár legemlékezetesebb 
eseményének helyszíne a Belga 
Nagydíj volt, ahol az idei szezon 
legnagyobb rajtbalesete történt. 
A balesetben Alonso, Hamilton és 
Grosjean voltak az érintettek. A hibás 
Grosjean volt, aki kicsúszott, és az 
autója Hamilton autójához ért, ami a 
levegőbe dobta, és Alonso autójára 
esett rá. A baleset Alonsora nézve 
volt a legveszélyesebb, de megúszta 
komolyabb sérülés nélkül. Az incidens 
után Grosjeant eltiltották a következő 
futamtól. A rajtnál még történt egy 
meglepő dolog: Maldonado nagyon 
jó ritmusban, illetve egy kicsit korán 
indulva, kapta el a rajtot.

A nyári futamok alapján több pilóta 
megváltozott. Grosjean véleményem 
szerint az eltiltás óta komolyabban nézi 
a dolgokat. Schumacher pechsorozata 
tovább folytatódott, hiszen ha nem esik 
ki saját vagy műszaki probléma miatt, 
akkor sem tud beférkőzni a top 3-ba. 
Nagy dicséretet érdemel Räikkönen, 

aki a visszatérésének első évében az 
Európa Nagydíjon második, a Német 
Nagydíjon a harmadik, a Magyar 
Nagydíjon a második, de harcolt 
az első helyért, a Belga Nagydíjon 
harmadik helyezett lett. Annak ellenére, 
hogy nem nyert még futamot, még 
matematikailag esélyes a bajnoki cím 
megszerzésére, és jelenleg a harmadik 
a rangsorban.

Lassan közeledünk a szezon 
végéhez, és ilyenkor felröppennek az 
átigazolási hírek. Hamilton a Mercedes 
versenyzője lesz a 2013-as szezonban, 
ez már hivatalos. Az ő helyét a 
McLarennél Pérez veszi át. Több 
hivatalos átigazolásról nem tudunk. A 
Ferrari Massa utódját keresi.

Michael Schumacher visszavonulása 
az idei év legnagyobb híre, bár Bernie 
Ecclestone megtett volna mindent 
annak érdekében, hogy a száguldó 
cirkusz aktív tagja maradjon. Bernie 
Ecclestone nem szerette volna, hogy 
Schumacher távozzon az F 1-ból, azt 
akarta, hogy tovább versenyezzen, és 
az volt az álma, hogy Kimit és Schumit 
egy csapatban lássa. Ecclestone arra 
is képes lett volna, hogy kerülőutakon 
teljesítse Schumacher kérését a 7 
millió eurós fizetést és kevés PR-
fellépést. Ecclestone a Lotusnál 
szerette volna látni ezt a két pilótát. 
A 43 éves Schumi Suzukában 

jelentette be visszavonulását. Arra 
hivatkozott, hogy ismét lemerültek az 
akkumulátorai, mint 2006-ban. A pilóta 
nem tudja, hogy lesz-e ereje majd 
újrakezdeni, de már nagyon várja, 
hogy ő oszthassa be idejét, és ha úgy 
érzi, hogy feltöltődött, csatlakozik ismét 
a száguldó cirkuszhoz. Gratulálok 
Schuminak, hiszen 7 világbajnoki 
címével történelmet írt az F 1-ben, és 
nagy szeretettel várjuk vissza.

U.I.: Schumacher fényképével zárom 
cikkemet, hiszen ő mindenki számára 
egy kiváló példakép lehetne.  

Rovatszerkesztő: Be@
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Sok szeretettel üdvözlöm a focirajongókat egy 
újabb érdekes fociszezon kezdetén. Idén is én 
foglak beavatni benneteket a legújabb hírekbe, 
eredményekbe és minden egyéb nyalánkságba:).

E cikk megjelenésekor már az Európa-
bajnokságok javában elkezdődtek. Nagyjából 
az elvárások igazaknak bizonyultak, de 
vannak olyan bajnokságok is, ahol pár csapat 
gyengén kezdett.

Az angol bajnokságban a Chelsea kezdett 
a legjobban, az első helyet elfoglalva. 
Az első négyben még megjelenik a két 
manchesteri csapat, és a nagyon jól 
kezdő Everton is helyet foglal a „Big 
Four”-ban. Az egyetlen nagy csalódást 
a Liverpool okozta, aki csak a tabella 
második felében található.

Spanyolországban, talán 
meglepetésként, az első helyen a 
Barcelona helyezkedik el, a másodikon 
az Atletico Madrid, míg a „királyi gárda” 
Real csak az ötödik, 8 pontra az első 
helytől. Az „El Clasico”-ban a Barca és a 
Real, jobban mondva Messi vs. Ronaldo 2-2-es 
döntetlent értek el.

Németországban az utóbbi két évben lemaradt 
Bayern helyezkedik el az első helyen, 

második meglepetésszerűen az Eintracht 
Frankfurt, míg az utóbbi 2 év bajnoka a 
Borussia Dortmund csak a negyedik.

Franciaországban az első három 
helyen a három legesélyesebb csapat 
található. Első helyen a Marseille 
helyezkedik el, három pontra tőluk 
a „milliárdos” Paris Saint Germain 
található, míg a pódium alsó fokán az 
egy ponttal kevesebbel rendelkező 
Lyon foglal helyet.

Olaszországban a nagy csalódást 
okozó Milan csak a 11. helyen van. 
Az első helyen az „Öreg Hölgy” 
Juventus található, második helyen 
a nagyon jól kezdő Nápoly van, 
míg négy pontra e két csapattól a 
Lazio zárja a tabellát.
Köszönöm szépen a figyelmet, 

következő cikkemben a BL kezdő 
fordulóiról fogok nektek beszámolni.

Jó szurkolást! :D

Rovatszerkesztő: Boti

Agykrobata

50 lejes Bel- Ami vásárlási utalványt 
nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény 
megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, hogy 
te leszel mostani számunk győztese! Várjuk 
megfejtésed!

Határidő: 2012. október 29.
A sorsolás időpontja: 2012. október 29. 
nagyszünet

SUDOKU

A megfejtést juttassátok el Bortos Julihoz a (9.C)!
Rovatszerkesztő: Juli
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Intrijó
Újra itt az intri, elszakadás ismét a 
családtól és újra meg kell szokni a 
pedagógus néni reggeli ébresztését… 
Az idén 17 kilencedikes költözött az 
intribe, és úgy látom, hogy nagyon 
tetszik nekik az intris élet, és igen hamar 
megszoknak mindent. Számomra, mikor 
kilencedikes voltam, nem volt ennyire 
könnyű az új környezet megszokása, 
és szerintem sok panasszal fordultunk 
a pedagógusainkhoz, de végül is 
mindenki más!
Megkérdeztünk három új diákot, hogy 
nekik személy szerint mi a véleményük 
az itteni életről…

Farkas Debóra: Nekem az első 
hetem nagyon gyorsan eltelt, könnyen 
megszoktam itt, mert van egy nagyon 
jó barátnőm, egy támaszom, akire 
mindig mindenben számíthatok. 
Természetesen hiányoznak a szüleim, 
de sikerült alkalmazkodnom, és 
lassan megismerek és megszeretek 
mindenkit. Őszintén, nagyon izgultam, 
de eddig minden jól alakult.

Szlanko Tamara: Nekem az első 
hét nagyon furcsa volt. Új embereket 
ismertem meg, és új környezet várt 
rám. Az első hét nagyon gyorsan 

eltelt, sokkal jobb volt, mint amire 
számítottam, és még az ennivaló is 
nagyon jó. Szerintem izgalmas ez az 
intris élet. Eleinte még szokatlan volt, 
de ma már úgy érzem, mintha már 
nagyon régóta itt lennék… hamar 
megszoktam!

Kócsó Alexandra: Amióta itt vagyok, 
nekem az első hét tetszett a legjobban, 
és az is telt el a leggyorsabban. 
Nagyon jó volt megismerni egy új 
helyet, embereket, a szobatársaim és 
az intris életet. Őszintén megvallva 
sokkal rosszabbra számítottam, de 
rájöttem, hogy ki lehet itt bírni, és még 
a facebookról sem kellett teljesen 
lemondanom.:)) Remélem, hogy 
továbbra is minden rendben lesz, és 
még több emberrel ismerkedhetek 
meg.

Kívánunk minden kilencedikesnek 
és a többi bentlakónak is egy sikeres 
tanévet és sok kitartást!

Rovatszerkesztő: LiDó

Humorzsák
Az iskolában a tanító néni így szól 
Pistikéhez:
– Pistike, ha anyukádnak van három 
almája, és hétfelé kell osztania, mit 
csinál?
– Kompótot.

Pistika az apukájával vidéki 
kirándulásra megy. Egy középkori vár 
romjait pillantják meg. Pistika rámutat:
– Apu, nézd! Az anyu nem itt tanult 
vezetni?

Az anyuka szidja Pistikét:
– Szégyellheted magad, fiam! 
Megbuktál, pedig horgászfelszerelést 
is ígértem, ha átmész a vizsgán. Csak 
azt mondd meg, mit csináltál tanulás 
helyett?
– A horgászvizsgára készültem.

Betelefonálnak az iskolába:
– Pistike sajnos nem tud ma iskolába 

menni, lázas beteg.
– Jól van, de ki van a vonalban?
– Az apukám.

Kémia órán a tanár felír egy képletet a 
táblára, majd felszólítja az első sorban 
ülő Zsuzsikát:
– Nos, ez minek a képlete?
– Jaj, tanár úr, itt van a nyelvemen...
– Akkor köpje ki gyorsan, mert ez a 
sósav!

A nagymama az unokája ágya mellett 
ül, és mesét olvas. A kicsi megszólal:
– Nem tudnál kicsit halkabban mesélni? 
Úgy szeretnék már aludni!

A tanár néni matekórán megkérdezi 
Mórickától:
– Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád 
meg 35, mennyi összesen a kettő?
– 70 – válaszolja Móricka.
– És miért? - kérdi a tanár néni

– Mert anyu mindig letagad 5 évet.

Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
–  Gyuri megette az uzsonnámat.
– De hát hol van ebben a tagadás?
– Gyuri tagadja.

Pistikét dorgálja a nővére:
– Mondtam, hogy ne hintázz a széken! 
Nincs füled?
– De van, csak azon nem tudok 
hintázni!

Szeptemberben az első nagy feleltetés 
következik. Senki nem akar első lenni, 
a tanár végül felajánlja:
– Aki elsőnek jelentkezik, egy jeggyel 
jobb osztályzatot kap.
– Akkor, tessék nekem beírni egy 
kettest – áll fel gyorsan Pistike.

Rovatszerkesztő: Andi
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Kívánságkosár
Boldog születésnapot Kittynek a XII. D-ből és Norbinak a X. C-ből, Kitty 	
és Melánia!:***

Boldog szülinapot Csimpinek (Hajninak)! :*	

Boldog születésnapot kíván a X. C Balló Biának, Juhász Kingának, 	
Borsos Zitának, Veres Berninek és Komlódi Norbinak!

Boldog születésnapot Bernynek a XI. D-ből! Kitty és Móni:*	

Boldog születésnapot Chimpinek (Evelyn)! :*	

Nagyon, nagyon boldog születésnapot kívánok Lídiának és Berninek! 	
Sok puszi, Kathy:*

Rovatszerkesztő: Melánia

Koktél
Halihóóó!! Tudjátok, hogy a DT (diáktanács) minden iskolaévnek aktív részese 

volt, de a vezetőség idén ,,nyugdíjba” vonul. Így tehát új tagokat várunk a most 
már megújult CsiGeDT-be (Csiky Gergely Diáktanács). Bárki, aki szeretne benne 
lenni az aktív iskolai életben, szervezni, rendezni, nyüzsögni, találkozókon részt 
venni és képviselni iskolánkat, itt megtalálja a helyét.

Like-oljátok az új facebook oldalt (www.facebook.com/csigedt), és folyamatosan 
láthatjátok, milyen tevékenységeken vesz részt, vagy épp milyen tevékenységeket 
tervez iskolánk diáktanácsa.

Rovatszerkesztők: Timi, Berni, Meli, Ency

Közhírré tétetik!
Szent-Györgyi Albert, a tudós és találmányai

Ezzel a címmel láthattunk szeptember 28-án bemutatót dr. Penke Botond előadásában. Mint a legtöbb embernek, nekem 
is a C-vitamin felfedezése jutott először eszembe, amikor megtudtam, hogy kinek a munkásságáról lesz szó, azonban az 
előadás rávilágított Szent-Györgyi Albert személyiségére és egyéb kutatásaira is. Kortársai közvetlen, intuitív, karakteres 
embernek ismerték, aki szerette a sportokat, és álma volt az egyetemek és a kutatások szabadsága. Ami munkásságát 
illeti, egyesek szerint, ha nincs a második világháború, a C-vitamin felfedezése utáni kutatásai még egy Nobel-díjat 
hoztak volna számára, így azonban további munkásságát nem honorálták díjakkal. Azt vallotta, hogy egy kis nemzet, 
így a magyar is, versenyképes lehet a tudományok és felfedezések terén. Mivel úgy érezte, hogy Magyarországon nincs 
demokrácia, s így a kutatásokat és az egyetemeket is korlátozza a rendszer, 1947 végén kivándorolt. Dr. Penke Botond 
beszélt az alapkutatások fontosságáról és az Alzheimer-kór gyógyításáért folyó kutatásokról is, melyekben ő is részt vesz. 
Az előadáson két kivételes embert is megismerhettünk, két rokonlelket, akik bár más korban, de ugyanazért dolgoztak: 
életek jobbá tételéért.

S. G.
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Színházban a csikysek! :D

Az új évad második előadását láthattuk október 9-én, kedden, amikor az 
Aradi Kamaraszínház Aradi Tibor főszereplésével bemutatta a Vodka Polka, 
avagy hogyan ettem kutyá?t című darabot. Jevgenyij Griskovec, a kalinyingrádi 
születésű kortárs orosz színész-drámaíró személyes élményei alapján írta: 
a csendes-óceáni orosz flottánál töltött három évét dolgozta fel benne – 
megrázóan, mégis szórakoztatóan. Ezért a drámájáért Griskovec 1999-ben 
Három nővér-díjat kapott.

A történet gyermekien egyszerű: egy ember, az elbeszélő arról mesél, 
miként szolgált le három évet a csendes-óceáni flottánál. Az előadás ezeket 
az emlékeket, élményeket emeli a valóság fölé, keserédes humorral, zenével, 
énekkel mutat be egy tragikus emberi sorsot.

Megkérdeztem néhány diáktársamat is, hogy tetszett nekik a darab.
Matanie Noémi (XII. A): Nekem nagyon tetszett, mivel jó volt a 

szereplőválasztás, számomra fontos volt a két színész lélekjelenléte, valamint 
az, hogy a megrázó és komoly élményeket humorosan mutatták be. Szerintem 
az is jó volt, amikor eldobták a kalapot, mert ezzel a színész közelebb került a 
közönséghez.

Barna Henrietta (XII. D): Nekem nagyon tetszett az előadás a színészek 
miatt, mert nagyon jó hangulatot tudtak teremteni. Nagyon megfogott, hogy 
annak ellenére, hogy a történetet humorosan mutatta be az elbeszélő, mi 
valamilyen szinten át tudtuk élni azokat a szomorú és kínos élményeket, 
amiket elszenvedtek.

Számomra egy élmény volt arról hallani, mit is jelent a „katonaság”, amit 
az elődeink emlegetnek. Habár ez nem pontosan azt mutatta be, de mégis bevezetett egy olyan világba, ahová nekünk 
már nem kötelező belépni. Amikor hallottam, hogy mennyire kegyetlenek voltak, és amikor előadás közben Aradi Tibor 
állandóan ismételgette az „enni, inni, aludni’” szavakat, kirázott a hideg, megborzongtam. Nagyon viccesen adták elő, mert 
így nem hatott annyira borzalmasnak és visszataszítónak, mégis könnyen át lehetett érezni a szereplő személyiségének 
a megváltozását, torzulását. Sokáig emlékezni fogok a darabra, s ebben segíteni fog a sapka, amit a színész eldobott, én 
kifogtam és megtarthattam. :) 

Kitty
Mákvirág

Mákvirágnak hívták régen azokat 
az embereket, akik valami rossz 
fát tettek a tűzre. Tavaly még tőlem 
is megkérdezték, hogy mi rosszat 
csináltam, hogy Mákvirág lettem. 
Mákvirágnak lenni jó dolog. Ez egy 
díj, egy kitüntetés, amit az elmúlt év 
eredményeiért kap meg az a diák, 
akinek 10-es magaviselete, 9,20-on 
felüli médiája és jó versenyeredményei 
vannak. Minden évfolyamból egy 
személy kap Mákvriág-díjat. A Csiky 
Gergely Főgimnázium Mákvirágai 
az idén három ezüst és egy bronz 
fokozatot kaptak. Kovács Henrietta 
bronz, Gulyás Beatrix ezüst, Smeu 
Júlia ezüst és Tóth Evelyn szintén ezüst 
Mákvirág-díjat kapott. A díjat október 
13-án vehettük át Szovátán, a Teleki 
Oktatási Központban, ünnepélyes 
keretek között. Sajnos csak ketten, 
Heni és én tudtunk elutazni Szovátára 
Sípos Gabriella tanárnő kíséretében, 
már 10-én reggel. Tóth Evelyn 
szombaton csatlakozott hozzánk 
Szovátán, a díjkiosztó ideje alatt.

A díj egyik célja, hogy egy pár 
napot töltsünk a többi Mákvirággal, 

ismerkedjünk, barátkozzunk, 
bulizzunk, és hogy közös programokon 
vegyünk részt. Voltak szervezett 
programok és szabadidősek is. A 
Teleki vendége volt Turcza Hunor, egy 
csíkszeredai rockegyüttes dobosa, 
ifj. Nagy Zoltán természetfotós és 
Orbán Zsolt történész. Ifj. Nagy 
Zoltán természetfotós bemutatót 
tartott nekünk saját munkáiból, és 
beszámolót hallhattunk fotózás közben 
szerzett élményeiről. Orbán Zsolt 
történész előadást tartott az erdélyi 
kastélyokról, Turcza Hunor pedig 
betanított nekünk egy dallamot, amit 
dobokon, cintányérokon, műanyag 
edényeken és palackba töltött homok 
rázogatásával adtunk elő a díjátadó 
ünnepségen. A Teleki Oktatási Központ 
igazgatója, Szolláth Hunor, mindenben 
a segítségünkre volt, túrázni vitt minket 
a Medve-tó környékére, és beavatott 
minket a hely történelmébe. Lászlófy 
Pál István (Pali bácsi) atyai szavait is 
meghallgattuk, aki motivált minket a 
jövőre nézve.

A díjátadó ünnepségre 13-án, 
szombaton 10 órakor került sor. 
Az Apáczai-díj és a Mákvirág-díj 

átadására számos vendég érkezett az 
általunk szépen feldíszített terembe. 
Az ünnepség felemelő és megható 
volt. A Codex együttes jelenléte is 
ünnepélyesebbé tette a díjátadót. 
Díjat kapni mindig jó dolog és mindig 
megtisztelő. Az ünnepség záró 
eseménye volt a mi előadásunk, 
síppal, dobbal, nádi hegedűvel, vagyis 
mindennel, amivel a dobhoz hasonló 
hangokat lehet előhozni. A fogadtatás 
vegyes volt: volt, akinek tetszett, 
és velünk együtt verte a ritmust, és 
volt, aki úgy nézett ránk, mintha még 
sosem látott volna Mákvirágot. Ezzel 
tulajdonképpen véget ért a program, 
és mindenki szervezte a hazaútját. 
Szombat este még tartottunk egy búcsú 
bulit, és vasárnap hazaindultunk.

Büszke vagyok arra, hogy Mákvirág 
vagyok. Szeretnénk megköszönni a 
tanárainknak a segítséget, a Csiky 
Gergely Főgimnázium támogatását, 
Szolláth Hunornak és Pali bácsinak 
a lehetőséget, hogy ott lehettünk 
Szovátán. Szívesen maradtunk volna 
még, gyorsan eltelt ez a pár nap. 
Reméljük, hogy jövőre is ott lehetünk.

Gulyás Beatrix
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Nyelvek Európai Napja

A Nyelvek Európai Napja jó alkalom arra, hogy a nyelvtanárok 
felhívják diákjaik és mások figyelmét a nyelvtanulás fontosságára, 
ezzel is motiválva őket az idegen nyelvek elsajátítására. 
Tájékoztathatják az embereket munkájukról, és tájékozódhatnak 
kollégáik tevékenységéről is.

Iskolánk idén is kivette részét ebből a programból: 2012. 
szeptember 26-án több osztályban is rendhagyó nyelvórán 
vehettek részt a tanulók.

Az V. és VI. A-sok nyelvi játékok révén ismerkedtek az 
ellentétes értelmű szavakkal, és szerepjátékokat játszottak. 
Az élvezetes, szórakoztató és tanulságos óra eredményesen 
kultiválta a nyelvek iránti érdeklődésüket, és alkalmat adott az 
együttműködésre és együtt tanulásra.

A X. B osztályosok az európai nemzetek híres verseiből kaptak 
és adtak ízelítőt egymásnak angolul, franciául, németül. A sokféle 
hangzásban nemcsak hangfelvételek meghallgatásával, hanem 
Edith Piaf-slágerek együtt éneklésével is gyönyörködtek.

A XII. C osztály tanulói egy Shakespeare-kvízzel bizonyíthatták 
az angol irodalomban való jártasságukat, míg a X. A tanulói 
számára eljött a nyári angol házi olvasmányokról való beszámolás 
pillanata. Mindannyian élvezettel merültek el a nyelvek világában, 
és pozitívan értékelték ezen új módjait az idegen nyelvekkel és a 
hozzájuk tartozó kultúrákkal való ismerkedésnek.

„Az Európai Nyelvek Napján angol órán sok keresztrejtvényt 
oldottunk. Sok új szót tanultunk, és vicces játékokat játszottunk.” 
(Naschauer Kinga, V. A)

„Mikor az európai nyelvek ünnepét tartottuk angol órán, egy 
különleges alkalom volt számomra. Nekem nagyon tetszett, mert 
rejtvényeket oldottunk, ellentétes jelentésű szavakat tanultunk, 
és sok különleges angol játékban volt részünk.’’ (Gál Ruth, VI. 
A)

„Az európai nyelvek ünnepén sok angol játékot játszottunk, és új 
szavakat tanultunk. Nekem legjobban a keresztrejtvény tetszett.” 
(Morocz Noémi, VI. A)

„Az Európai Nyelvek Napja alkalmából volt szerencsém angolórán 
megismerkedni más idegen nyelvekkel, mint például a francia 
és az olasz nyelvvel. Verseket olvastunk, dalokat hallgattunk és 
énekeltünk, például franciául (Edith Piaf – Je ne regrette rien ).”

„Nagyon tetszett, mert alkalmam volt még egy kicsit gyakorolni 
a franciát, amit az iskolában nem tanulok, csak szabadidőmben. 
Nagyon jó élmény volt, mert szeretem az idegen nyelveket.” 
(Bitai Tímea, X. B)

Luca Diana, Bencsik Anca, Ruja Ildikó angoltanárok
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A hónap arcai

A szerkesztőség tagjai: Bella Réka, Bella Zoltán, Boda Melánia, Bortos Júlia, Durkó Edina, Gáspár Bernadett, Geyer Tímea, Gulyás 
Beatrix, Gyarmati Jennifer, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, Mátyás Enikő, Mihály Bernadett, Molnár Andreea, 
Molnár Katalin, Molnár Melinda, Pálfi Kinga, Péter Lídia, Pop Reghina, Schmidt Tímea, Simó Gizella, Szilágyi Dóra, Veres Bernadett, 
Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Weisz Tibor

Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés és korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Farmec, a Csiky Gergely Főgimnázium Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig
Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk 

mindenkit az új tanévben, amely 
változásokat hozott a suliba, mégpedig 
azt, hogy idéntől fogva előkészítő 
osztállyal bővült az elemisták szintje. 
Nagyon aranyosak a kis újoncok, 
az osztályuk is praktikusan van 
berendezve – aki arra jár, tekintsen be! 
 Néhányukat ki is faggattuk. Íme a 
válaszok!

Murvai Áron (5 éves): Nagyon tetszik 
a 0. osztály, csak kicsit fáradt vagyok, 
mire hazaérek. Már 100-ig el tudok 
számolni, és a tornaóra a kedvenc 
tantárgyam.

Nyáj Tamás (6,5 éves): Bátran kezdtem 
el a 0-dik osztályt, ami nagyon jól megy, 
s az ovi már nem is hiányzik. Nem 
fáradok itt el, mivel suli után biciklizni 
is van még erőm. 200-ig megtanultam 
számolni, és a rajzóra a kedvencem.

Simon Abigél Enikő (6 éves): Még nem 
szoktam meg az iskolát, mert sokszor 
a  tanító néninek óvó nénit mondok. 

Szeretek ide járni, sok barátom van. 
15-ig már számolok, és le tudom írni 
a nevem is. Nagyon vártam már az 
iskolakezdést.

Kurunczi Enikő tanítónő: Nagyon 
örültem, mikor megtudtam, hogy az 
újdonsült 0-dik osztályt én fogom 
tanítani. Könnyen megszokták a 

gyerekek az iskolát. Az órák 35 percet 
tartanak, a maradék 15 játékkal 
telik. Heti 21 órájuk van, sokféle 
tantárggyal.

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

Csiki Gergely, 9. A osztály

– Hogy telt a vakációd, 
vártad-e az új tanévet?
– A vakáció rövid, de jó volt, 
és az iskolát vártam, mivel 
nem sok ismerősöm volt.

– Milyen a bentlakásos 
élet?
– Az nagyon jó, szuper! Első 
héten érdekes volt, mivel nem 
voltam hozzászokva, de utána 
sikerült hozzászoknom.

– Mivel a neved megegyezik 
az iskoláéval, ezt előnynek 
vagy hátránynak tekinted?
– Eddig egyiket sem 
tapasztaltam, hogy hátrány-e vagy 
előny, de érdekesnek találom.

Bortos Júlia, 9.C osztály

– Hogy telt a vakációd, vártad-e az új 
tanévet?
– A vakáció jól telt, és nagyon vártam 
az új tanévet.

– Mik az elvárásaid az új iskolától?
– Az elvárásaim az iskolától meg 
a közgazdaság szaktól, hogy 

megtanuljam a könyvelői 
szakmát.

– Könnyen ment a 
beilleszkedés?
– Igen, könnyen ment, mivel több 
személyt ismertem már.

Rovatszerkesztők: Timi, Berni, 
Meli, Ency


