
Február
Alig hogy elkezdődött a második félév, az 

iskolai események nagyon felpörögtek. Rögtön az 
első héten a diákoknak új diákelnököt kellett vá-
lasztaniuk, Cupido kiosztogatta a Valentin-napi 
leveleket, és – mindannyiunk örömére – sütivásárt 
is tartottak egy projekt keretén belül. Mindenki a 
farsangra készül, a tizenkettedikesek pedig már ja-
vában próbálnak a nagykorúsítási bálra.

Idén nemcsak a nyolcadikosok és a tizen-
kettedikesek izgulhatnak a vizsgák miatt, hanem a 
kisebbek is, akiknek szintén meg kell mutatniuk, 
mit tudnak. Néhány hónap múlva pedig majd azon 
kapjuk magunkat, hogy június van, aminek majd 
legtöbben örülünk, egyeseknek viszont ez majd azt 
jeleni, hogy végleg bezárul mögöttük az iskola ka-
puja.

Az idő nagyon gyorsan telik. Emlékszem 
még arra, milyen volt életem első iskolában töltött 
napja. A megnyitón úgy éreztem, hogy annyira so-
kat beszélnek, hogy sosem jutunk be az osztályter-
mekbe. Végül mikor arra került a sor, hogy belép-
jünk az iskola épületébe, ahol – akkor még nem is 
sejtettük – ránk vártak a feldíszített termek, sírva fa-
kadtam. Tudtam, hogy már semmi sem lesz olyan, 
mint azelőtt. Igazam volt. Több mint tíz éve történt 

mindez, s azóta valóban sok dolog változott. Meg-
komolyodtunk, rengeteg új dolgot tanultunk, utaz-
tunk, kirándultunk, új barátokat szereztünk.

Ezek az iskolai barátságok azok, amik miatt 
szívesebben járunk iskolába, ha lehet ilyet mondani. 
Mivel napjaink felét az iskola falai között töltjük, 
mindenki tett szert ilyen barátokra. Ők azok, akik 
szebbé teszik a szüneteket, akik mosolyt csalnak 
az arcunkra, akikhez fordulhatunk, ha van valami 
gondunk. Ezek a barátságok az esetek többségében 
egész életünkre szólnak, és ez nem is csoda, mert a 
rengeteg együtt töltött idő (napi hat- hét óra) alatt 
rengeteg közös emlék születik. Sokszor több időt 
töltünk együtt velük, mint saját szüleinkkel.

Az iskolai évek, ha eddig nem is gondoltunk 
igazán bele, rengeteg mindennel ajándékoznak meg 
minket. Nemcsak tudással, hanem barátokkal és 
rengeteg szép emlékkel. A ballagók majd csak tíz-
húsz év múlva, mikor az osztálytalálkozón feleleve-
nítik az iskolai emlékeket, jönnek rá, hogy mennyi 
humoros, szomorú és feledhetetlen emlékük maradt 
azokból az időkből, amikor már alig várták, hogy 
véget érjenek az órák, és mehessenek ki hógolyózni, 
biciklizni, focizni vagy esetleg randizni. :)

Heni

Helyesírási verseny
- 11. oldal -

Örökségünk őrei - Fehér Kereszt szálló
- 10. oldal -

Csikysektől csikyseknek,

Csakis nektek!
Csiky - Csuky

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 6. évfolyam 5. szám
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 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

12. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rov
ats
zer
kes

ztő
k:

Kathy és Zoli

Így művészkedtek ti!

Maschera: Farsangi láz

Mindenki várja,
Öltözékbe mennek,

Vajon kitalálják,
Én majd mibe megyek?

Álarc mögött titok,
Rejtelmes az egész.

Kitalálni piszok,
Ej, de nagyon nehéz!

De a személyiség
Elég árulkodó,

Abból következtetni lehet,
Ki is a bujkáló.

Leleplezés pillanata
Felejthetetlen és csodás,
Ámulnak és bámulnak,
Ahogy ez már szokás.

Bill: Tavasz

Február, hol a nyár,
Erről beszél sok szép lány.
De a nyár még soká vár,
Tavasz viszont halovány.
Halovány, de milyen jó,

Ekkor a virág az uralkodó.
Színes minden, káprázó,
Szemnek ez mind ámító.

Hiába, ha odafagysz,
Fűtesz még, ahol laksz.

Csak nagykabátban
Indulsz el a kocsmába.

Barta Alexandra Barbara
Boldizsár Bettina, IX.C

Varga Levente Gyula

Könyvajánló Filmajánló
Jennifer E. Smith: Milyen is a boldogság?

A mű eredeti címe: This Is What 
Happy Looks Like
Két vadidegen, Graham Larkin és 
Ellie O’Neill akkor ismerkednek 
meg – legalábbis virtuálisan –, 
amikor Graham véletlenül e-mailt 
küld Ellie-nek kedvenc háziállatá-
ról, Wilburről. A két tizenhét éves 
fiatal e-mailezni kezd egymással, 
bár az ország átellenes felén élnek, 
és még egymás keresztnevét sem 

tudják. Szellemes és feledhetetlen levelezésükben 
Graham és Ellie feltárják egymás előtt az életüket, 
reményeiket és félelmeiket. De mindent azért nem 
osztanak meg a másikkal: Graham nem tud Ellie 
családjának titkáról, Ellie-nek pedig fogalma sincs, 
hogy Graham a rivaldafényben él. Miután Graham 
kihasználja a lehetőséget, hogy elutazhasson Ellie 
otthonába, a maine-i Henley városkájába, netes 
kapcsolatuk végre valóban személyessé válik. De 
vajon lehet-e egy pár két ennyire különböző hátterű 
fiatalból úgy, hogy minden ellenük szól? Egy sors-
döntő nyár történetét elmesélve Jennifer E. Smith 
új regénye bizonyítja, hogy az élet – akárcsak a 
szerelem – tele van meglepő felfedezésekkel és 
szerencsés tévedésekkel.

Mr. Peabody és Sherman kalandjai

A film rendezője Rob Minkoff, 
Romaniában 2014. március 14-
én jelenik meg.
Az amerikai animációs film 
történetének középpontjában 
Mr. Peabody, a világ legoko-
sabb lénye (aki történetesen 
egy kutya) áll. A film bemutat-
ja, Mr. Peabody miként fogad-
ja örökbe Shermant, az átlagos 

emberkisfiút, akivel Peabody saját találmányán, a 
Voltkomppal, egy különleges időgéppel, izgalmas 
utazásokat tesz a múltba, hogy megismerjék a tör-
ténelem nagy eseményeinek háttereit. A dolgok 
akkor vesznek váratlan fordulatot, mikor Sherman 
hibájából a Voltkomp meghibásodik, és veszélybe 
kerül az egész téridő-kontinuum, Peabody pedig 
élete talán legnehezebb kihívásával találja szem-
ben magát – vajon belőle válhat-e jó szülő?
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Kívánságkosár

Aranyköpések

Rovatszerkesztő: Melánia

Munkadalok
Én kis kertész leány vagyok,

köténykében locsolgatok.
Locsolócskám, locsolócskám,
Locsold meg a violácskám!

Ásóm, ásóm, kicsi ásóm,
segíts nekem földet ásnom!

Felástad a földecskémet,
Szép virágot ültethetek.

Nyíljatok, nyíljatok szép virágot,
Illatozzatok egész nyáron!

(Gubacsik Noémi)

Fűrész, fűrész, vágd a fát!
Hadd melegítse a házacskát.
A házacskát s a szobácskát.
Fűrész, fűrész, vágd a fát!

(Zsóri Hortensia)

Vágd sarló a gabonát,
dolgozzunk mi együtt már,

munka végén elfáradtam én is hát,
vágjad sarló, vágjad már,

ne éhezzen a gazdád!
(Bartha Alexandra)

Kaszálj kasza,
füvet vágj,

hogy érjek haza,
Vóvár az ágy!

Hogyha nem vágsz, eltörlek,
a szemétbe betömlek.

(Stocker Richárd)

Kaszám, jer ide,
gyorsan, de íziben!

Vágjunk hét rend füvet,
ha kifáradok, iszom vizet.
Ha kaszám éle eltompul,
én megfenem parasztul.
(Ruscsánszky László)

Söprűcském sepregess,
utcákat sepregess!

Gyönyörű szépre tisztítsad,
a port belőle kizavarjad!
Nap mint nap dolgozol,

Esténként elalszol.
(Miţiţi Beatrix)

Nagyon boldog születésnapot kívánunk Rogoz Marianna tanárnőnek és Milánnak, XII. D :)

Boldog születésnapot Mihály Berninek és Mátyás Enikőnek!

Boldog születésnapot Nóri!!! :*:*:*

Nagyon boldog szülinapot kíván a 8. osztály Zsófinak! :*

Boldog szülinapot kívánnak Enikőnek osztálytársai a X. C-ből! :)

Sikeres félévet kíván a szerkesztőség mindenkinek!

* IV. Béla Szent Margitot a Húsvét-szigetekre küldte.
* Szent Margit selyemhernyókat csinált a bogarakból.
* Lucifer a „tiszta agyag”.
* Mefisztó nem tudott visszamenni a túlvilágba, mert elromlott a túlvilági kapu.
* Gustave Flaubert a család 2 gyermekeként született.
* Ha helyesen írunk, az a beszédünkben is meglátszik, mert nem szakadunk meg annyiszor.
* Napjainkban nagyon divatos az elektromos levelezés.
* A középkorban az emberek a testüket csak átmeneti tárgynak tekintették.
* Ady megújítja a nyelvet az ars poeticájával.

Aki lejegyzett aranyköpéseket, és szeretné, hogy bekerüljenek a Csiky-Csukyba,
az juttassa el őket Bernihez a XII. D-be!
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Csillagok, csillagok!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Dóra és Réka

Vízöntő
Az év egyik legjobb hónapja számod-
ra a február: szerencsében és vidám-
ságban gazdag. Pont ezért állj úgy a 
dolgokhoz, hogy használj ki minden 

pillanatot, hogy feltöltődhess az egész 
évre! A Valentin-nap csodálatosan telt, hiszen ked-
vesed ölelő karjaiban tölthetted. Szerencsenapok: 2., 
11., 24.

Hal
Érdemes lenne szembenézni a valóság-
gal, hogy kimozdulj abból a magadra 
kényszerített nyugalmi helyzetből, ami 
csak hátráltat abban, hogy kezedbe 
vedd a sorsod irányítását. Figyelj oda 

párodra, mert mostanában elhanyagoltad, és szüksége 
lenne rád. Lepd meg valami széppel és romantikussal 
Valentin-napon! Szerencsenapok: 3., 14., 27.

Kos
A tél elmaradta jót tett neked, hiszen 
nem igazán szereted a hideget és a ha-
vat. A tavaszias hangulat rajtad is lát-
szik, feltöltődtél, és energikussá váltál. 
A Valentin-nap viszont nem volt a leg-

kellemesebb a számodra, hiszen pár nélkül elég ma-
gányosnak érezted magad. Szerencsenapok: 7., 13., 
21

Bika
A szerelem izgalmas, de veszélyes 
is, főleg az osztálytársak közti, mert 
hamar megbánthatod a másikat, és 
akkor el kell viselnetek egymást még 
egy pár évig. A féltékenység meg-

mérgezi a kapcsolatodat, ezért próbáld 
meg féken tartani magad, és bízz meg szerelmed-
ben, s meglátod, minden jóra fordul. Szerencsena-
pok: 1., 8., 19.

Ikrek
Nem vagy az ajándékvásárlás meste-
re, de egy barát segítségével könnyen 
megtalálod a megfelelő ajándékot sze-
relmednek. Büszke lehetsz párodra, 
hiszen szép/jóképű, és igen okos is. 

Mázlistának érezheted magad. Nem vagy otthonülő 
típus, már megint mehetnéked van. Ha nincs konk-
rét úti cél, akkor jó ötlet lenne meglátogatni egy régi 
ismerőst. Szerencsenapok: 4., 17. ,20.

Rák
Nem vagy a legjobb formádban, lehan-
golt és ingerült vagy, amit az ingadozó 
időjárás okoz. Légy türelmes, hiszen 

nemsokára vége lesz ennek is, s akkor 
visszarázódhatsz a jól megszokott mindennapokba. 
Pihenj sokat, és egyél sok zöldséget és gyümölcsöt! 
Szerencsenapok: 9., 16., 23.

Oroszlán
A február számodra nemcsak kihívá-
sokat, de rengeteg lehetőséget is ad. 
Neked kell eldöntened, hogy az előre 
betervezett teendőidet végzed el ma-
ximálisan, vagy az új feladataidnak 

fogsz hozzá elhanyagolva a régebbie-
ket. Vigyázz, dönts megfontoltan, mivel problémáid 
is származhatnak a rossz döntés miatt. Szerencsena-
pok: 3., 13., 28.

Szűz
A februári hónap nálad a Valentin-nap 
körül forog. Hetekkel előre azon tö-
röd a fejed, hogy milyen ajándékkal, 
kedvességgel lepd meg szerelmedet. 
Amikor pedig eljön 14-ke, minden 

évben izgatottan várod párod reakcióját, ami általá-
ban nagyon pozitív. Abban az esetben, ha pont nincs 
szerelmed, képes vagy az egész napot átsírni és szo-
morkodni, mert főleg ezen a napon nagyon egyedül 
érzed magad. Szerencsenapok: 2., 14., 27.

Mérleg
Nagyon nehéz és kimerítő hónap szá-
modra a február, rendkívül sok a ten-
nivalód és a tanulnivalód is. Próbálod 
minden dolgodat a legjobban elvé-
gezni, ami nagyon kimeríthet. Ezért, 

hogy ezt elkerüld, aludj rendszeresen, étkezz egész-
ségesen, és ne pazarold az energiádat fölösleges 
dolgokra! Szerencsenapok: 1., 18., 29.

Skorpió
Nem szereted, ha beleszólnak a dolgaid-
ba, de azért fogadj el egy pár tanácsot! 
Túl sokat tanulsz, ezért nem jut elég időd 
a magánéletedre, de most Valentin-na-

pon mindent bepótolhatsz, vagy legalább megpróbál-
hatod. Mindenbe csak belekezdesz, de semmit sem 
viszel végig. Figyelj oda, és koncentrálj! Szerencse-
napok: 2., 14., 25.

Nyilas
Minden álmod megvalósíthatod, ha 
tanulsz és törekszel a maximumra. 
Ebben a hónapban lehet, hogy megis-
merkedsz egy titokzatos fiúval/lánnyal, 
aki felvidít, és új színt visz az életedbe. 

Próbálj meg higgadt lenni, és nem rögtön felkapni a 
vizet! Csillapítsd tüzes természetedet, és meglátod, 
hamarabb szót értesz másokkal. Szerencsenapok: 11., 
15., 24.

Bak
Ne lustálkodj, ideje lenne tanulni, mert 
nem fogod bírni egyszerre a dolgoza-
tokat, a féléviket, az érettségi vizsgát, 
majd a felvételit, ha nem kezdesz el 

tanulni. A szerelmi életed kicsit zűrzavaros, és ezen 
még a Valentin-nap sem segít. Ne törődj a múlttal, 
csak a jövődre koncentrálj, és ennek érdekében tegyél 
meg mindent! Szerencsenapok: 5., 9.,22.
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Agykrobata
Logikai feladat (0-IV. osztályosoknak)

Határidő: 2014. március 3.
A sorsolás időpontja: 2014. március 3. nagyszünet

Olai Noémi, XII. D 
osztályos tanuló! 

Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét, 
és mind a kilencszer írás lesz, akkor hány százalék az 
esélye, hogy tizedikre fej lesz?

Az előző logikai feladat helyes megoldása: Sehogy. 
Télen nem terem barack.

Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztő: Juli

Januári sudoku megfejtése:

Csiky-Csuky, 2014. február

Előző rejtvényünk győztese:

Lassan, de biztosan érkezik a tavasz, és ezt az elsősök 
is érzik. Így őket is vidámabb témákról kérdezgettem.

– Szerinted miről szól a Valentin-nap?

– Szerintem arról szól, hogy jóban legyünk mindenki-
vel, és ajándékot adjunk egymásnak. (Polanek
Dániel)
– A Valentin-nap a sok-sok szeretetről szól. (Simon 
Abigél)
– Hát a barátságról szól. (Kiss Patrícia)

– Mi a farsang?

– Az álarcok és a mulatság ünnepe, ilyenkor sok sütit 
ehetünk. Én lovag leszek. (Nyári Tamás)
– Hát a farsang arról szól, hogy beöltözzünk, és én 
kiscica leszek. (Simon Abigél)

– Hogy keletkezett a farsang? Mikor és miért talál-
ták ki?

– Hát nagyon régen az emberek megunták a telet, úgy 
gondolták, hogy elűzik, és ez most azért van, hogy 

mulassunk, és elűzhessük mi is a telet. (Nyári Tamás)
– A farsanggal a rossz emlékeket is elűzzük. (Polanek 
Lehel)

– Mit vártok a tavaszban a legjobban?

– Hát a Húsvétot! A nyuszit! (Nyári Tamás)
– Én a szülinapomat várom a legjobban. 
(Kiss Patrícia)
– A tavaszban Jézus feltámadását meg a nyuszit vá-
rom a legjobban. (Simon Abigél)

Köszönöm az elsősök válaszait, és kívánok nagyon 
vidám félévet nekik.

Rovatszerkesztő: Berni

Gyerekszááááj!

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

Valentin-nap, szerelem. Minden rózsaszínűnek látszik ezen a napon... de vajon csak ezen az egy napon fontos 
a szerelem?!

Uglovici Kinga

Hát, mit is jelent számomra a szerelem?! Szerintem a világon az egyik legszebb érzés. Mikor tudod, hogy 
valakinek te is fontos vagy, hogy az a bizonyos személy gondol rád. Itt van február 14., a szerelmesek napja, 
de akik igazán szeretik egymást, azok nem csupán ezen a napon törődnek egymással, számukra ugyanilyen 
minden nap. Én a Valentin-napot a barátaimmal töltöttem, ugyanúgy, mint egy átlagos napot.

Kócsó Alexandra

Számomra a Valentin-nap nem jelentett különösebb eseményt az életemben, mivel egyedülálló vagyok. A vé-
leményem erről a napról az, hogy érezni a szerelem varázsát nemcsak Valentin-napon, hanem bármikor lehet. 
Kérdés az, hogy ránk talál-e?

Névtelen

Számomra a szerelem egy mély és erős érzés, amely által szo-
rosabban kötődünk a másik félhez, mint ha csupán szeretetet 
éreznénk iránta. A szerelem azt jelenti, hogy te olyan dolgokat 
látsz meg a másik félben, amiket más senki sem lát. Megisme-
red az örömét is, s aztán elpusztítod. A Valentin-napom egy 
átlagos pénteki nap volt, viszont nagyon jó volt látni minden-
hol párokat és „kitömött szívecskéket” ;)). Én a barátaimmal 
töltöttem a napot, és próbáltuk elfelejteni a gondokat.

Anonymus

Véleményem szerint a nem várt szerelem a legpompásabb ér-
zés, annak van igazi varázsa. Egy olyan szerelem, amit nem 
tervezel előre, csak hirtelen megszületik az érzés, elkezdesz 
ragaszkodni hozzá, és már sosem engednéd el... Nem értem, 
egyes lányoknak mi a jó abban, ha minden héten vagy min-
den hónapban más barátjuk van? Az ilyen lányok egy idő után 
már kicsit uncsik lesznek... Én úgy vélem, hogy egy fiú a lány 
mosolyába szeressen inkább bele, ne a miniszoknyába… sze-
ressen inkább bele a hibákkal teli lányba, mint a hibátlan cica-

babába, mert sokkal több értéke van egy olyan lánynak, aki önmagát adja, mint annak, aki valaki mást mutat, 
mint amilyen valójában odabent.

Rovatszerkesztő: PéLi

Csiky-Csuky, 2014. február
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A legfrissebb hírek a 2014-es szezonról
Schumacher állapotával kezdem a cikkemet, hiszen a sport világában ez számít a legfontosabb esemény-

nek. Február elején az egy és fél hónapja kómában levő pilótát tüdőgyulladással diagnosztizálták. Ez a fekvő 
betegeknél gyakori betegség, de nagyon veszélyes. Schumachernek sikerült legyőznie a tüdőgyulladást, és az 
orvosok nem állították meg a felébresztés folyamatát. Schumacher szervezete jól reagált egyes dolgokra, és 
ez biztató a jövőre nézve.

Az idei szezon egyik érdekessége az, hogy minden pilóta megválaszthatja autója rajtszámát. Ebből szüle-
tett némi veszekedés is, ugyanis Sebastian Vettel és Fernando Alonso is ugyanazt a rajtszámot szerette volna, 
mégpedig a 14-est. Végül a „csatát” – szerintem okos enged, szamár szenved el alapján – Fernando Alonso 
nyerte meg. A rajtszámok mellett, megszülettek a hivatalos csapatfelállások is, és ezek a következőek:

Nr. Csapatok Versenyzők Raj t -
szám

1. Infiniti Red Bull 
Racing

Sebastian Vettel 1

2. Daniel Ricciardo 3

3. Mercedes AMG 
Petronas F1 Team

Lewis Hamilton 44

4. Nico Rosberg 6

5.
Scuderia Ferrari

Fernando Alonso 14

6. Kimi Räikkönen 7

7.
Lotus F1 Team

Romain Grosjean 8

8. Pastor Maldonado 13

9.
McLaren Mercedes

Jenson Button 22

10. Kevin Magnussen 20

11. Sahara Force India 
F1 Team

Nico Hülkenberg 27

12. Sergio Pérez 11

13.
Sauber F1 Team

Adrian Sutil 99

14. Esteban Gutiérrez 21

15.
Scuderia Toro Rosso

Jean-Éric Vergne 25

16. Danyiil Kvjat 26

17.
Williams F1

Felipe Massa 19

18. Valtteri Bottas 77

19.
Marussia F1 Team

Jules Bianchi 17

20. Max Chilton 4

21.
Team Caterham

Kobajasi Kamui 10

22. Marcus Ericsson 9
 

Az idei első teszt szezonján is túl vagyunk, ami január 28–31. között zajlott Jerezben. Úgy fogalmaznék, 
hogy váratlan dolgok történtek, ugyanis a teszt talán a Red Bullnak sikerült a legrosszabbul, ami számukra 
akár rossz ómen is lehet, viszont az ellenfelek nagyon örülnek ennek. A Lotus kivételével minden csapat részt 
vett a teszten. A 22 pilóta összesen 1470 kört futott a négy nap alatt, ami 6509 km. Tavaly ez a szám 3531 kör 
és 15634 kilométer volt. A leggyorsabb időt Kevin Magnussen futotta a McLarennel: 1:23.276. Összehason-
lításképpen tavaly a leggyorsabb idő Jerezben 1:17.879 volt, amit Felipe Massa futott a Ferrarival. A legtöbb 
kört Nico Rosberg tette meg, aki összesen 188 kört futott a Mercedesszel. A legtöbb kört a Mercedes tette 
meg, 309-et, a legkevesebbet pedig a Red Bull, 21 kört. Azok a csapatok voltak gondban, akiknek motorgyár-
tója a Renault.

Ui.: Én izgalommal várom már a szezon kezdetét, remélem ti is, és abban is nagyon bízom, hogy 
Schumacher fel fog épülni. Sok sikert kívánok mindenkinek a második félévre. J 

Rovatszerkesztő: Be@

Csiky-Csuky, 2014. február
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Csak CsaJok!!!
3 módszer, hogy mindig legyen pénzed

Sokan nehezen osztják be zsebpénzüket, ezért hasznosak a következő tippek, melyek segítségével megtudhatod, 
hogyan tehetsz szert egy kis pluszra, vagy oszthatod be jobban a pénzed.

1. Gondolkodj előre!
Ha kapsz zsebpénzt, ne költsd el fölösleges apróságokra! Ha marad belőle egy kis apró, inkább mindig dobd 
be egy erre rendelt dobozba vagy befőttesüvegbe. Ezt a megtakarítást halmozhatod több hónapon keresztül, ha 
valami nagyobb dolgot akarsz venni, vagy elmehetsz belőle bulizni, mozizni, ahova csak szeretnél.

2. Kisebb munkák
Bizonyára van olyan tantárgy, amelyből jobb vagy. Ezt nem csak az iskolában kamatoztathatod, vállalhatsz 
korrepetálásokat iskolán kívül, segíthetsz olyanokon, akiknek nehézségeik akadnak a tanulásban, így egy kis 
plusz keresetre tehetsz szert.

Hogyha kreatív vagy, szeretsz kézműveskedni, készíthetsz egyedi apróságokat, ékszereket, díszeket, melyeket 
eladhatsz.

3. Adj el pár dolgot!
Vannak még jó állapotban lévő játékaid, ruháid, ékszereid, melyeket már nem használsz? Akkor itt az ideje 
megszabadulnod tőlük, így egyúttal helyet is csinálsz az új dolgoknak.

Rovatszerkesztő: Kitti és Reghina

Csiky-Csuky, 2014. február

Gyűrűóra, az új magyar találmány

A világon azon fáradoznak a szakemberek, hogy az okostelefonok után most az okosórák váltsák fel a 
régi technikát. Szikszai Gusztáv azonban nem követte a divatot, hanem saját útra lépett, aminek köszönhetően 
létrehozta a gyűrűórát.

A 26 éves magyar feltaláló azért találta ki a különleges gyűrűt, ami LED-es technológiával mutatja az 
időt, mert szereti az órákat, csak éppen nem a csuklóján viselve. A brit sajtót is elvarázsoló gyűrűórát jelen-
leg egy töltőpárnán lehet feltölteni, de már gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne az ujj mozgatásával is 
működésre bírni.

A rozsdamentes acélból készült gyűrűórán úgy lehet megnézni, hogy mennyi az idő, hogy előtte meg-
csavarjuk az ujjunkon, és akkor egy percre felvillan a pontos idő. Az ékszernek is tökéletes, három milliméter 
vastag találmány a rajta található három kis henger segítségével képes erre, ugyanis azok az óra, a perc és a 
másodpercek kijelzéséért felelnek.

A különleges gyűrűórát jelenleg még nem lehet megvásárolni, de a feltaláló azt tervezi, hogy 2014 tava-
szán már forgalmazásba kerül, igaz, nem lesz olcsó, ugyanis 135 fontot kell érte kifizetni, ami kb. 700 lejnek 
felel meg.

Rovatszerkesztő: TI BI

TECHNIKA
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Koktél

Elmúlt a tél, tavaszi szellő cirógatja arcunkat, 
és ahogy melegszik az idő, egyre lengébben öltözkö-
dünk, a ruháink egyre nagyobb bőrfelületet hagynak 
szabadon. De hiába a tavaszi öltözék, ha bőrünk még 
téli álmát alussza... Frissítsük fel!

A téli hónapok nem múlnak el nyomtalanul. A 
kinti dermesztő hideg és a fűtött szoba között ingázva 
bőrünk állandó stressznek van kitéve. A hidegben pó-
rusaink összehúzódnak, így csökken a faggyú- és az 
izzadságkiválasztás, bőrünk védőrétege vékonyabb. 
A fűtött szoba levegője tovább szárítja bőrünket. 
Ahogy hosszabbodnak a nappalok, és a nap egyre 
erősebben süt, érdemes több időt töltenünk a szabad-
ban, mondjuk kocogással, kerékpározással, sétával. A 
természetes napfény és a friss levegő jó hatással van 
bőrünkre.

Az alábbiakban következzék néhány ötlet, 
amellyel így tavasz tájt kedveskedhetünk bőrünknek.

Vitaminkúra

Az évszak jellemző problémája a száraz, sprőd 
bőr. Használjunk A- és E-vitamint tartalmazó hidratá-
lókrémet! Az A-vitamin javítja a bőr struktúráját, re-
generálja a szöveteket, segíti az új sejtek 
képződését. Az E-vitamin 
pedig a bőr barri-
er funkcióját erő-
síti, gondoskodik 
arról, hogy a bő-
rünk megőrizhesse 
természetes víztar-
talmát.

Citrus koktél

Használjunk citrom-, grépfrút-, narancs- vagy 
mandarinkivonatot tartalmazó tusfürdőt, tonikot, arc-
tejet, mert ezek frissítik a bőrünket! Szintén haszno-
sak a zöldtea kivonatot tartalmazó krémek és tonikok, 
mivel a zöldtea hatóanyagai lekötik a káros szabad 
gyököket.

Q10-vitamin

A Q10 koenzim minden sejtben megtalálható. 
Fontos szerepe van az energiaháztartás biztosítá-
sában, ezenkívül gyökfogó is, semlegesíti a szabad 

gyököket. A szervezet bizonyos mennyiségben ter-
meli ezt a koenzimet, de ha fokozott UV-megterhe-
lés éri bőrünket, vagy állandó stressz alatt vagyunk, 
netán dohányzunk, esetleg táplálékunkban túl kevés 
a Q10, az hiányhoz vezet, ami többek között abban 
mutatkozik meg, hogy matt, sápadt, élettelen lesz a 
bőrünk, apró ráncok képződnek az arcunkon, és pig-
ment foltok jelennek meg a testünkön. Bioboltokban, 
gyógyszertárakban kaphatók különböző, Q10-et tar-
talmazó táplálékkiegészítők, illetve krémek, amelyek 
e fontos enzim mellett vitaminokat és ásványi sókat 
is tartalmaznak.

„Szabad pálya"

Bármilyen maszk vagy krém alkalmazása előtt 
érdemes meleg vizes borogatást tennünk a kezelen-
dő felületre, mert a meleg kitágítja pórusainkat, így 
a hatóanyagok akadálytalanul behatolhatnak a bőrbe. 
A hatást kiegészítendő esetleg néhány csepp aroma 
olajat is tehetünk a vízbe.

Figyeljetek oda a bőrötökre, ne hanyagoljátok el, 
meglátjátok, hogy meghálálja! :D 

A tavaszi felfrissülés titka

Rovatsze
rkesz

tők: B
ern

i, E
ncy,

Meli,
 Timi

Csiky-Csuky, 2014. február
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Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2014. február

Örökségünk őrei – A régi aradi színház

Mint ahogy az már az elmúlt napokban kiderült, 
nem mi vagyunk az egyedüliek, akik „örökbe fo-
gadtunk” egy aradi épületet. Hogy miért pont a régi 
színházra esett a választásunk, arra nagyon egyszerű 
választ tudunk adni: úgy gondoltuk, hogy egy olyan 
épületre irányítjuk a figyelmet, amit nem látunk nap 
mint nap. Szerettük volna, hogy minél többen minél 
többet tudjanak meg erről az épületről. Sajnos, már 
nagyon rossz állapotban van az 1817-ben épült, Hir-
schl Jakab által építtetett színház. Fénykorában ebben 
az épületben eleinte német, majd magyar és román 
nyelvű társulatok is felléptek, elég szép számban. 
Sok híresség fordult meg ugyanitt, úgy mint Prielle 
Kornélia, Liszt Ferenc, Déryné Széppataki Róza vagy 
akár Mihai Eminescu is, habár ő csak mint súgó volt 
jelen a színházi életben.

Csapatunk (Kovács Henrietta, Toth Bianka, Toth 
Blanka, Sisa Richárd és jómagam) Törekvő ötös né-
ven nevezett be erre a versenyre, és úgy gondoljuk, 
habár még nincs vége, mi máris győzteseknek szá-
mítunk, hiszen rengeteg információval rendelkezünk 
a színház épületéről és történetéről, és ami a legfon-
tosabb, hogy együtt tudtunk dolgozni egy közös cél 
érdekében, és megtapasztalhattuk, hogy milyen az 
igazi csapatmunka. Ha valaki többet szeretne tud-
ni Arad egyik műemlékéről, akkor látogassa meg a 
facebookos oldalunkat (https://www.facebook.com/
aradiszinhaz), vagy keresse az iskolában kifüggesz-
tett plakátjainkat!

„A szín-
ház pompás 
és valódibb az 
életnél.” (Do-
rian Gray c. 
film)

Zsuzsi

Híreink, azaz milyen események várnak ránk a közeljövőben?
2014. február 24. – a 0–IV. osztályosok farsangja,
2014. február 25. – az V–VIII. osztályosok farsangaj,
2014. február 27. – a középiskolások farsangja,
2014. február 22. – a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakasza,
2014. március 1. – Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny az V–VIII. osztályosok részére,
2014. május 6–15. – a II., IV. és VI. osztályos diákok országos felmérése,
2014. február 18–20. – a VIII. osztályosok próbavizsgája,
2014. március 3–7. – a XI. és XII. osztályosok próbaérettségije

Örökségünk őrei –
Fogadj örökbe egy műemléket!

Fehér Kereszt Szálló Arad

Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy mű-
emléket! program keretén belül csapatunk a Fehér 
Kereszt Szállót fogadta örökbe. Azért esett a válasz-
tásunk éppen erre az épületre, mert ez volt Arad első 
szállodája, és nagyon sok híres ember fordult meg itt. 
Hallottunk néhány anekdotát a szállóról, és szeret-
tünk volna még többet megtudni erről az impozáns 
épületről, amely fennállása óta vendégfogadóként 
szolgál, egy nagyon rövid időszakot leszámítva.

Jártak itt neves írók, költők, előadóművészek, ze-
neszerzők, politikusok, sőt maga az uralkodó, Ferenc 
József is. Téli kertjében fontos rendezvényeket, híres 
bálokat is szerveztek: például Tanítóbált, Jogászbált.

Műemlékeink sorában a Fehér Kereszt (ma Ho-
tel Ardealul) Szálló igen értékes, mivel Aradon kevés 
a klasszicista stílusú épület. 1840–41-ben emelték 
Franz Mahler bécsi építész tervei szerint. A klasszi-
cista stílusra utal a bejárat fölötti erkély és a hom-
lokzaton felfutó korinthoszi oszlopfős 6 pilaszter. 
Suliból hazafelé menet érdemes felpillantanotok az 
épületre, ne rohanjatok el mellette! Aradon nagyon 
sok szép, régi épület van, érdemes nyitott szemmel 
sétálni a városban, és meglátni értékeinket.

Az Örökségünk őrei program célja, hogy felhív-
ja a figyelmet a műemlékvédelemre. Az a dolgunk, 
hogy népszerűsítsük az örökbe fogadott épületet. En-
nek érdekében rendeztük február 13-án, csütörtökön 
nagyszünetben a sütivásárt, amelyre szép számban 
el is jötte-
tek. Hála 
nektek, 320 
lejt sikerült 
az eladott 
sütikből és 
ü d í t ő k b ő l 
összegyűj -
teni, amit a 
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FEBRUÁR... mikor minden pár azt a bizonyos pén-
teki Valentin-napot várja, hogy szerelmét megajándé-
kozhassa. A nagy szerelmi cécó lejártával sokan azon 
kezdenek töprengeni, hogy mi a legmegfelelőbb far-
sangi ötlet. Ezekkel a kérdésekkel bombáztuk a IX. A 
tanulóit, akik épp... (nem mondjuk el, hogy mit csi-
náltak) :D
Czank Vivien
– Mit tudsz a farsangi hagyományokról?
– Én a farsangot mindig a felhőtlen szórakozás, ki-
kapcsolódás ünnepének tartottam. A farsang a hosszú 
téli idő elbúcsúztatása és a tavasz várása. Nagyira-
toson is egyre inkább hagyománnyá válik a farsangi 
mulatság: régebben a fiatalság tartotta életben ezt a 
hagyományt (iskola keretén belül és kívül), viszont 
tavaly már az idősebb korosztály is csatlakozott. Idén 
újból megszervezik a farsangi mulatságot, amire már 
teljes gőzerővel készül a falu apraja-nagyja.
– Hogy tetszik a 9. osztály?
– A nekivágás az ismeretlennek nagy izgalommal töl-
tött el, mivel minden kezdet nehéz, és én is nagyon iz-
gultam, de szerencsére kellemesen csalódtam, mivel 
egy különösen jó osztályközösségbe csöppentem, úgy 
az osztálytársak, mint tanárok szempontjából. Szeret-
nék minél jobb eredményeket elérni a tanulásban, és 
megpróbálom kihozni magamból a legjobbat. Nagyon 
szeretem az osztálytársaimat, de nem csak ők, hanem 
a „szomszédok” (XII. A) is nagyon sokat segítettek a 
beilleszkedésben, kikkel a szünetekben nagyon sokat 
mulattatjuk egymást.
Rudolf Anna
– Készül az osztály a farsangra? Árulj el egy kis íze-
lítőt!
– A mi farsangi produkciónk még csak elméletben 
van meg, de úgy döntöttünk, hogy csoportosan ké-
szülünk. De lehet, hogy lesznek majd kivételek, akik 
külön öltöznek be.
– Miért ajánlod a leendő 9. osztályosoknak a matek–
infó–természettudomány–intenzív angol szakot?
– Én, mivel természettudományra járok, azért tudom 
ajánlani, mert ha ebbe az osztályba jársz, nincs meg-
határozva, hogy mi leszel felnőttként, viszont más 
szakokon már eleve egy pályára készítenek.
Sipos Walter
– Mi a legmegfelelőbb meglepetés Valentin-napra?
– Egy szép piros szív és egy még nagyobb mosoly!
– Milyen élményekkel gazdagodtál a gólyabálon?
– Azóta sok minden megváltozott, több ember ismert 
meg, és azóta maxon élem az életem.

- folytatása a 12. oldalon -

Csiky-Csuky, 2014. február

Mákszemtől MákvirágigSzabadság-szobor Egyesületnek ajánlottunk fel mű-
emlékvédelmi célokra. A Fehér Kereszt Szálló ma-

gánvállalkozás, 
és az épület is 
szépen karban 
van tartva, ezért 
úgy gondoltuk, 
hogy a Sza-
badság-szobor 
Egyesület bizto-
san talál olyan 

műemlékvédelmi célt, amire a mi kis szerény hozzá-
járulásunkat fel tudja használni. A szervező csapat ez-
úton kívánja megköszönni nektek, kedves diáktársak, 
hogy jelenléttel és vásárlással támogattátok a rendez-
vényt. Köszönjük szépen!!!
A csapat:
Csiki Gergely, Tari Stefánia, Tóthpál Béla,
Zaharie-Gulyás Ábel és Zámbori Renáta

Helyesírási verseny

Január 30–31. között Ilona Judit (9. A), Sis-
ka-Szabó Lehel (9. A), Ilona Eszter (10. A) és jóma-
gam, Kovács Henrietta (11. A), Sepsiszentgyörgyön 
jártunk az Implom József Helyesírási Verseny orszá-
gos szakaszán.

A vonatút a tervezettnél hosszabbra sikerült, 
ugyanis a vonat több mint egy órát késett, végül azon-
ban, ha kissé átfagyva is, szerencsésen megérkeztünk 
a szállásra, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bent-
lakásába. Az estét azzal töltöttük, hogy újra átnéztük 
a helyesírási szabályokat, a különböző táblázatokat. 
A verseny reggelén izgatottan mentünk a megnyitó-
ra, majd el is kezdődött a verseny első szakasza, a 
tollbamondás. Egy kis szünet után a feladatlapokat is 
kitölthettük. Az aradi csapat ekkor, egy gyors ebéd 
után, elindult, hogy elérje a vonatot, hogy időben ér-
hessünk Brassóba, ahol át kellett szállnunk.

A hosszú és fárasztó út ellenére mindannyian 
igen szép eredménnyel térhettünk haza. Az összpont-
számok átlagát tekintve a résztvevő 32 erdélyi iskola 
közül a 3. helyen végeztünk.

Heni



– Mennyi ideje ismeri-
tek egymást a pároddal, 
és mennyi ideje vagytok 
együtt?
Timi: 13 és fél éve ismer-
jük egymást, és 2 éve és 5 
hónapja járunk.
– Fontos-e neked a 
Valentin-nap?
Timi: Igen, fontos, de 
számunkra minden nap 
Valentin-nap.
– Hogy töltitek/ünnepli-
tek a Valentin-napot?
Timi: Vacsorával és fil-

mezéssel töltjük, és persze az AMISZ bulin is részt 
vettünk, ahol a barátainkkal együtt ünnepeltünk.
– Hogyan ismerkedtetek meg a pároddal?
Roli: Együtt voltunk egy táborban Magyarországon.
– Melyik volt a legemlékezetesebb élményetek 
együtt?
Roli: Minden élményünk emlékezetes, de talán a le-
gemlékezetesebb az első csókunk volt.
– Meg szoktad-e lepni a párod Valentin-napon? 
Mivel?
Roli: Igen, meg szoktam lepni. Idén egy romanti-
kus vacsorával és egy csokor virággal leptem meg 
páromat.

Simon Timi (12. C) és
Kirch Roland (12. A)

12. oldal

Rovatszerkesztők: Ency, Timi, Berni, Meli

– Ha jól tudom február 14. születtél. Előnynek 
vagy hátránynak tartod?
– Igen, február 14-én van a szülinapom, Valen-
tin-napon. Hátránynak tartom, mert ezen a napon a 
szerelmesek ünnepelnek, így jó előre meg kell fon-
tolnom, hogy hol ünneplem meg és mikor, mert a 
baráti társaságomban párok is vannak, illetve ha be 
akarunk ülni valahova, általában alig találunk üres 
helyet.
– Hogyan szoktad ünnepelni a szülinapodat?
– A szülinapomat általában szűk baráti körben, il-
letve a családommal szoktam megünnepelni.
– Milyen volt az idei szülinapod?
– Az idei szülinapom volt az eddigi legjobb! A ba-
rátaim elhitették velem, hogy nem érnek rá ünne-
pelni, ezért rosszul éreztem 
magam. Úgy döntöttem, 
hogy pénteken elmegyek a 
Valentin-napi buliba segíte-
ni. Itt a barátaim egy nagy 
meglepetéssel készültek 
számomra, amitől nagyon 
boldog voltam, s azt hittem, 
ennél jobb már nem is jöhet, 
de tévedtem… A drága bará-
taim szombaton egy megle-
petés szülinapi bulit tartottak 
nekem. Nagyon jól esett, és 
nagyon jól éreztem magam. 
Meg szeretném ezúton is kö-
szönni még egyszer nekik. Ti 
vagytok a legjobbak!
Köszönöm :-* 

Birta Andi
– Mitől más a ti osztályotok, mint más osztály?
– „Hülyébbek” (szeleburdik) vagyunk, nagyobb a 
tanulási átlag, összetartunk.
– Melyik volt az eddigi legemlékezetesebb farsan-
god? Minek öltöztél be?
– A tavalyi farsang volt, amikor „Az öregek ottho-
na másképp”-et adtuk elő, öregasszony voltam még 
vagy öt lánnyal.
Rusu Andrea
– Hogy érzed magad az új osztályközösségben?
– Nagyon jól érzem magam, nagyon kedvesek és 
viccesek a többiek. Szerencsésnek érzem magam, 
hogy itt lehetek.

9. A osztály
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