
Május
Remélem, az utóbbi láttán 

felcsillant a szemetek. :) Igen, 
lassan ez is elérkezik, reméljük, 
minél hamarabb. Az elmúlt hetek 
igen húzósak voltak: félévik, ké-
szülődés, tanulás, javítás, de en-
nek nemsokára vége, mert június 

20. hivatalosan az utolsó tanítási nap.
Sokan közületek már biztosan tudjátok, mit kezd-

tek magatokkal a hosszú nyári szünet forró napjain 
– strand, munka, tanulás, pihenés, kirándulás, tábor 
stb. –, sokan viszont még lehet, hogy nem döntötték 
el. Ezeknek a személyeknek szeretnék adni néhány 
tanácsot, hogy jól teljen a szünidő.

Először is, ne feledkezzünk meg az érettségizők-
ről, akiknek ilyenkor már igazán nem lehet könnyű. 
Segítsetek nekik, amiben csak tudtok, s biztassátok 
azokat, akik még nem strapálták magukat a tanulás-
sal, hogy lassacskán kezdjenek neki. Még most sem 
késő (?), de ennél tovább ne halogassák.

A táborok is nagyon népszerűek, hisz ilyenkor 
rengeteg életre szóló emlékkel gazdagodunk, és re-
mekül szórakozunk. Egy ilyen szervezett sátoros tá-
bor a hegyekbe, tengerpartra megmentheti az unat-
kozó diákot.

Mostanság a táborozás egyik modernebb for-
máját is egyre többen fedezik fel, a fesztiválozást. 

Azok, akik vettek már részt ilyen rendezvényeken, 
egytől egyig azt állítják, hogy ezt az élményt nem 
szabad kihagyni az életünkből. Rengeteg ember for-
dul meg a fesztiválokon, híres bandák, énekesek te-
szik tiszteletüket a nagyszámú közönség előtt, s a 
hangulat leírhatatlan.

Sokan már „égőnek” találják a családdal való ki-
rándulásokat, nyaralásokat, bár ez nagyon jó alka-
lom lehet arra, hogy a szürke és rohanó hétköznapok 
után több időt töltsünk családunkkal.

Egyesek nyári munkát vállalnak, hogy össze-
gyűjthessenek egy kis zsebpénzt, hogy aztán ne a 
szüleiktől kelljen kunyerálni. Ez igen jó alkalom 
arra, hogy az önálló élethez szokjunk, s megtapasz-
taljuk, hogy mennyire nehéz megkeresni azt a pénzt, 
amit mi seperc alatt el tudunk költeni.

Vannak olyanok is, akik a nyugis vakációt szere-
tik. A hosszú és fárasztó tanév után sokan úgy vélik, 
hogy a semmittevés a legjobb módja a pihenésnek. 
A délig tartó alvás, strandolás, olvasás, napozás is jó 
nyári program, amibe tényleg nem lehet belefáradni.

Merem remélni, hogy találtatok a fentiek között 
legalább egyet, ami tetszik, s jó vakációs program-
nak ígérkezik. Kívánok mindenkinek kellemes va-
kációt és jó pihenést, hogy szeptemberben újult erő-
vel kezdjünk neki az új tanévnek!
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Csikysektől csikyseknek,

Csakis nektek!
Csiky - Csuky

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 6. évfolyam 7. 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 Bognár Tündéhez (11. C) 

vagy Bortoş Júliához (10. C)!!:)

Így művészkedtek ti!

Nyolcadikosaink
Május van, s ezzel lassan ismét egy iskolai évet zárunk. Ez az időszak a végzősöknek a legnehezebb, úgy 
a 12.-es évfolyamnak, mint a 8. osztálynak. Ez utóbbiakat faggattam élményeikről, terveikről.

– Milyen érzésekkel gondolsz vissza az elmúlt 4 évre?
– Ha visszaemlékszem, kellemes és kellemetlen emlékek is előtörnek. Minél gyorsabban telik az idő, annál 
többet felejtek: a jó emlékek megmaradnak, a rosszak pedig elszállnak. (Hudec Martina)
– Kellemesen tekintek vissza az elmúlt 4 évre. Számomra a gimnázium egy áttörés volt, alig várom már a 
líceumot. (Kecskés Márk)

– Melyik a legkedvesebb közös emléked az osztályoddal?
– Rengeteg élménydús emlékem van az osztályommal. Talán az osztálybulik voltak a legjobbak, azokat 
soha nem felejtem el. (Hudec Martina)
– Sok van. Talán az osztálybulik voltak a legjobbak. (Kecskés Márk)

– Hogyan képzeled el az elkövetkezendő 4 évet? Melyik szakot fogod választani?
– Nagyon várom már! Kíváncsi vagyok, hogy milyen új tanáraim és osztálytársaim lesznek. Új barátokat 
szeretnék és minél több feledhetetlen emléket velük. Közgazdaságra szeretnék menni, nekem az a legszim-
patikusabb szak. (Hudec Martina)
– Nehéznek, de élményekkel telinek képzelem a következő négy évet. Közgazdaságra szeretnék menni, 
mert egy interaktívabb szaknak tűnik, ahol az órák szórakoztatóbbak. (Kecskés Márk)

– Milyen érzések töltenek el az elkövetkezendő 
vizsgákra gondolva? Melyiktől félsz a legjob-
ban?
– Fú, hát nagyon izgulok, már visszaszámolom 
a napokat. Év elején minden nyugisabb volt, 
most pedig nincs olyan nap, hogy ne halljam 
a „vizsga” szót. A matematikától félek a leg-
jobban. Izgulok, de ezzel együtt türelmetlenül 
várom. (Hudec Martina)
– Félni, nem félek egyiktől sem, de szerintem 
az izgulás normális. (Kecskés Márk)

Bortos Júlia, X. C Bold Barbara, IX. A

Berni
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Rovatszerkesztők:
Juli és Tünde

Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

– Fiam, hogy jössz ki a tanító bácsival?
– Kiválóan, papa, képzeld, még irigyel is téged.
– Ezt miből gondolod?
– Mindig mondogatja: Ha én lennék az apád!

– Mit tanultatok ma kémiából?
– Robbanóanyagokkal kísérleteztünk.
– És mi lesz holnap az iskolában?
– Milyen iskolában?

Magyarórán a tanító néni Józsikát korholja:
– Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó szerint 
ugyanaz, mint a testvéredé.
– Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.

Fizikaórán:
– Hogyan nézed meg, hogy merre folyik az áram a 
vezetékben?
– Rálépek, és amelyik irányból dudorodik...

Tanári bejegyzés az ellenőrzőbe: A fia a házi feladatát 
rendszeresen a társairól másolja! Mi lesz így belőle?
A szülő válasza: A házi feladatot én is mindig 
másoltam. Ma vezérigazgató vagyok.

A kisgyerek izgatottan jön haza az iskolából:
– Anyuci, tudod, mi vagyok én?
– Nem kisfiam.
– Személyes névmás.

Könyvajánló Filmajánló
12 év rabszolgaság

Solomon Northup 1841-ben, az amerikai polgárhá-
borút megelőző időszakban az északi New York virág-
zó városában elismert hegedűművészként éli hétköz-
napjait feleségével és két gyermekével. Egy nap tőrbe 
csalják, elkábítják, és eladják rabszolgának. Helyzete 
egyre kilátástalanabbá válik, mikor egy déli ültetvé-
nyeshez kerül, Edwin Eppshez (Michael Fassbender), 
aki rabszolgáit kedve szerint veri, akár a végsőkig kor-
bácsolva, kínozva őket mondván, hogy a rabszolgák 
az ő tulajdonát képezik, és azt tesz velük, amit csak 
akar. Northup embertelen körülmények között több 
száz társával együtt az életben maradásért küzd, mi-
közben megpróbálja megőrizni méltóságát Epps kö-
nyörtelen világban. Solomon 12 évig tartó rabszolga-
sága alatt nem adja fel a harcot: újra szabad akar lenni. 
És mikor a sors összehozza őt a kanadai szabadelvű 
áccsal (Brad Pitt), felcsillan benne újra a remény. Az 
ács levelet ír Solomon egykori gazdájának, aki végül 
elmegy a férfiért, újra szabaddá teszi, és így hazatér-

het családjához.
A film és szereplői 

Oscar- és Bafta-díja-
kat is hazavittek. A 
filmet mindenképp 
érdemes megnézni.

Veronica Roth: A beavatott

Beatrice Prior az anti-utópisztikus Chicagóban él: 
az itteni társadalom öt csoportra tagolódik, melyek 
mindegyike egy-egy erény kiművelését írja elő tagjai 
számára. Ők az Őszinték, az Önfeláldozók, a Bátrak, a 
Barátságosak és a Műveltek. Az év egy bizonyos nap-
ján a mindenkori tizenhat éveseknek el kell dönteni-
ük, melyik csoporthoz kívánnak tartozni. Ennek kell 
szentelniük életük hátralevő részét. Beatrice ingado-
zik aközött, hogy a családjával maradjon-e, vagy azt 
a csoportot válassza, melybe mindig is tartozni sze-
retett volna. Végül mindenkinek meglepetést okozva 
csoportot vált, és rájön, hogy új csoportjában nemcsak 
az a cél, hogy fejlődjenek, tanuljanak és harcosokká/
katonákká váljanak, hanem az is hogy a csoporton be-
lül életben maradjanak. S innentől egy hajsza veszi 
kezdetét.
Ok. Tudom, hogy a film nemrég jelent meg, de én 
azt javaslom, hogy a könyveket olvassátok el inkább. 
Én nagyon sok dologra kíváncsi lennék, amire a film 
nem, de a könyvek biztos választ adnak. Gyűjtöges-

setek, hisztizzetek a 
szüleiteknek egy ki-
csit, hogy megvehes-
sétek a könyveket. 
Olvassátok el, mert 
szerintem megéri.
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Csillagok, csillagok!

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

Rovatszerkesztő: Kitti

Gyümölcshoroszkóp,
lásd, mit mond rólad a te kedvenc gyümölcsöd!

1. Görögdinnye:
Te egy pozitív személyiség vagy, 
szeretsz színesen öltözködni. Nem 
szeretsz vitatkozni, és soha nem pa-
naszkodsz. Ez a hozzáállás megkönnyíti, 

ha vizsgázol. Sokszor megpróbálod másoknak meg-
mutatni a helyes utat, de ez soha nem sikerül neked.

2. Körte:
Hajlasz a különcködésre, gyakran pró-
bálsz távolságot tartani a hozzád köze-
ledőktől. Van érzéked a művészetekhez, 

szeretsz is rajzolni, olvasni. Nem zavar az egyedüllét, 
sőt néha jól is esik.

3. Szilva:
Sokat panaszkodsz, és ki nem állhatod, 
ha valaki kritizál. Nincs sok barátod, de 
akiket barátaidnak nevezhetsz, kitartanak 

melletted mindörökké. Jó döntéseket hozol, ezért ba-
rátaid bármikor számíthatnak véleményedre.

4. Ananász:
Szeretsz szépen beszélni, ezért minden 
mondatod óvatosan formálod meg. Ezért 
sok ember kedvel téged. Barátaid bármit 
megtesznek érted. Kisugárzóan jókedvű 

vagy többnyire, ami kihat másokra is, és őket is jó-
kedvre deríted.

5. Szőlő:
Nálad biztonságban van bármilyen titok. 
Habár néha túlzásba viszed a titkolózást, 

amire javaslott odafigyelned, mert másképp baráta-
idnak alig sikerül megismerniük téged. Ha valamit 
megígérsz, azt mindig betartod.

6. Alma:
Ötletes vagy. Kész vagy nehezen megdol-
gozni azért, ami fontos neked. Régimódi 
vagy, szereted a régiségeket, illetve hob-
bid a kavicsok, szalvéták, különböző apró-

ságok gyűjtése. Sokszor szentimentális vagy, hirtelen 
elszomorodsz, és nem is tudod, hogy miért.

7. Cseresznye:
Szeretsz mások társaságában lenni, 
mert az egyedüllét félelmet kelt ben-
ned. Mindig vidám vagy, és rendkí-
vüli humorral rendelkezel. Pörgős 

életet élsz, nem hagysz ki egy bulit sem. Nem 
pletykálkodsz, és megveted azokat, akik igen.

8. Barack:
Nagyon szereted a barátaiddal tölteni 
időd. Sokat beszélsz, nem szoktál má-
soknak lehetőséget adni a megszólalásra. 

Néha nehéz megmondani, hogy viccelsz-e, vagy ko-
molyan beszélsz.

9. Málna: 
Önző jellemed miatt nem szeretsz semmin 
osztozkodni, csak a legközelebbi baráta-
iddal vagy családoddal, ezért osztálytársa-
id nem nagyon kedvelnek. Nagy a felelős-

ségérzeted, bármihez hozzáfognál, és szorgalmasan 
végzed el a rád bízott feladatokat.

10. Banán:
Melegszívűséged sokat ér, szereted az 
állatokat, s ha bárki segítségre szorul, te 
vagy az első, aki segítségét nyújtja. A lus-
taság is jellemezhet, de ne hagyd, hogy ez 

befolyásolja jegyeid! Nem vagy nagy sportkedvelő, 
ezért nem űzöl semmiféle sportot.

11. Eper:
Boldog vagy, és észreveszed az élet apró 
örömeit. Ha az epret kedveled, valószínű-
leg a dinnye is kedvenc gyümölcseid közé 
tartozik. Elegáns vagy, és szereted a szép 

dolgokat. Álmodozol gyönyörű tájakról, mesés uta-
zásokról. (Ne felejtsd, az álmok valóra válnak!) Nem 
vagy irigy, és nehezen dühítenek fel, habár féltékeny 
lehetsz párodra.

12. Kiwi:
A negatív gondolkozásod nem tesz jót 
neked, végy példát az epret kedvelőkről, 
és élvezd kicsit jobban az életet! Ne szo-

morkodj a rossz jegyek miatt, minden nap valami újat 
rejteget, ami érdekessé teheti azt. Szorgalmad és sze-
rencséd majd meghozza tanulmányaid gyümölcsét.
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Agykrobata
Logikai feladat

Rovatszerkesztő: Juli

Előző rejtvényünk győztese:

Sherlock Holmes egy gyilkosság tettesét keresi. A 
nyomozás során négy gyanúsítottat hallgat ki, akik 
közül az egyik hazudik, a másik három igazat mond.
Smith: Nem én voltam, az biztos.
Jones: Robinson volt a gyilkos.
Robinson: Howard tette.
Howard: Robinson hazudik, ha azt állítja, hogy én 
voltam.
Kit vádolt meg a kihallgatás után Sherlock Holmes?

Zsámbok Zoltán, IX. A 
osztályos tanuló!

Gratulálunk neki!

Csiky-Csuky, 2014. május

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!

Határidő: 2014. június 6.
A sorsolás időpontja: 2014. június 6. nagyszünet

Aranyköpések

Rovatszerkesztő: Berni

Az országépítő bemutatja a királyok és koppányok 
közti harcot.
Pannoniust János Vitéz segítette, aki a nagybátyja 
volt.
Pannonius Ferrariában tanult.
A lovag védi a hölgy összegét.
A szonett lehet shegspiri.
Egy ló megállt a sátor előtt. Izidóra volt.
Izidóra meghal, és feleségül veszi Abafit.
Izidóra volt a Villámlovag.
Kárpáthy János magas, tömött ember volt.
Judit teljesen másfél ember volt.
Iván és a szomszédban épülő bányatulajdonos közt 
ellentét van.
Sándor csikósbojtár, Ferkó pedig marhaménes.
A gulyás felajánlotta, hogy ételt készít, de nem volt 
paripájuk.

Két szekér érkezik dél felé: az egyik Kádár Mihály, a 
másik Pelikán Samu.
Vajda Jánost Pesten körükbe fogadták a Pixel kávézó 
ifjai.
Tótot senki nem láthatta a sisakból.
Tóték első dolga a fenyőszag eltüntetése, ezért 
kiszivattyúzzák a lakást.
Az őrnagy egy megrontott ember: megrontotta a 
háború.
Nevettek egy szomorút… de ez nem volt az ő 
nevetésük.

És egy kis biológia… Téma: a madarak jelentősége.
A szegényebb embereknek a kakas ébresztőóra.
A kakas vigyáz a tojókra.
A gólya arra jó, hogy tudjuk, mikor jön a tavasz.
A madártej tápláló.

Előző rejtvényünk megfejtése:
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Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty

*Nagyon boldog születésnapot kívánnak osztályfőnöküknek,
Tóthpál Renátának a XI. C osztály tanulói!
*Sok boldog szülinapot Vivinek az V. A-ból!

*Boldog névnapot Eszternek az V. A-ból! Mészár Anna
*Boldog névnapot Móninak a X. C-ből!
*Isten éltessen Beton! X. C-beli TRIÓ

*Boldog születésnapot Ásztridnak! Ibolya
*Boldog születésnapot mamici! Eszter

*Boldog születésnapot kíván Árpinak Dávid!
*Boldog születésnapot kívánnak Gabriellának osztálytársai az V. B-ből!

*Nagyon boldog születésnapot kívánnak Eszternek, Krisztinának és Ásztridnak osztálytársai!!!
*Minden tanárnak és diáknak szép napot kíván Baranyi Mihály! :)

Csiky-Csuky, 2014. május

Május 16-án reggel 8-kor hétvégi kirándulásra indult a Retyezát Nemzeti Parkba 30 előkészítős, elsős és 
néhány nagyobb csikys diák. Zuhogott az eső. A kicsik közül legtöbben először mentek el otthonról több nap-
ra, így nagy volt az izgalom.

Gyors búcsú… és indult már a busz. Pár kilométer után a napocska megsajnált 
minket, és elkezdett sütni. A hosszú úton többször megálltunk enni, mozogni, Vár-
helyen még játszottunk is a gyermekparkban.

Délutánra értünk Nuksórára. Mivel „elfogyott az aszfalt”, át kellett szállnunk 
kisbuszra. A hegylábtól Cârnic telepig gyönyörű tájon vezetett a kanyargó út. Egy 
fél óra zötykölődés után elértük úticélunkat, a Lolája menedékházat. Egy órán belül 
már az első túránkra indultunk a „Farkasok útján”. Fél órás menetelés után meg-

csodáltuk a lenyűgöző Lolája-vízesést. Visszafele a vezetőinktől érdekességeket tudtunk meg növényekről, 
állatokról, kőzetekről. Vacsora után csodálatos természetfilmet vetítettek nekünk, és a nap diszkóval zárult.

Szombat reggel elég nehezen ébredtünk. Már reggeli után útnak indultunk egy kb. kétórás túrára. A nap 
beragyogta a hófödte csúcsokat. Ahogy haladtunk felfele, egyre közelebb kerültünk a Nuksóra-patakhoz, 
melynek köveit zúzmók festik meg jellegzetesen vörös színűre. Hamarosan elénk tárult teljes szépségében 
egy mesterséges tavacska. Leereszkedtünk, hogy jobban megnézhessük a gátat, a gigászi „piros” sziklákat. 
Láttunk „óriási hangyákat”, mókust, viperát. Ebéd előtt a turistaház udvarán csapatépítő és ügyességi verse-
nyen vettünk részt.

A délután tanulással kezdődött, megismerkedtünk a hegymászáshoz szükséges eszközökkel, használati 
fortélyaikkal, és máris kezdődött a „nagy kaland”: a magasan felfüggesztett hidakon és akadályokon kellett 
átkelnünk, majd a 6 méteres műfalat kellett megmásznunk, persze mindezt táborvezetőink irányításával tettük. 
Közben lehetett focizni, kosárra dobni, tollaslabdázni, asztaliteniszezni, sőt pancsolni is egy keveset az ud-
varon átcsörgedező patakban. A vacsorát vetítés és táncest követte. Kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra.

Vasárnap verőfényes napsütésre ébredtünk. Izgatottan vártuk táborozásunk „fénypontját”, a kötélpályán 
való átkelést a Lolája-vízesés felett. Igazi élmény volt, nem kevés bátorság kellett hozzá. Majdnem mindenki 
legyőzte félelmét, és átsiklott a túlsó partra. A tábor felé vezető úton még egyszer megcsodáltuk a természet 
szépségeit. 

Fájó szívvel pakoltunk be ebéd után, érzékeny búcsút vettünk tábor-
vezetőinktől, és máris úton voltunk hazafele.

Felejthetetlen élményben volt részünk.

Bálint Erika és Kurunczi Enikő tanító nénik
Fotók: Csomós Roland

A legszebb hegy az, amit épp megmásztál…
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Csak Csajok!!!

Rovatszerkesztő: Regina

Érdekes… :)

Hajpakolások nyárára

• Tarics Sándor magyar vízilabdázó 1913. szeptember 23-án született. Nagyon 
fiatalon, 14 évesen ismerkedett meg a vízilabdával, 2011 óta pedig ő a legidősebb 
élő olimpiai bajnok a világon. Napjainkban is egészséges, szemüveg nélkül olvas, és 
vezet. Gratulálunk neki!

• 2012 novemberében Brüsszel Déli pályaudvarára be-
futott a legújabb gyártmányú vonat, méghozzá csokoládéból. 
A csokivonat 1285 kilónyi belga finomságból készült, össze-
sen 34 méter hosszú, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az alkotók 784 
órányi munkájának eredménye, hogy a szerelvény tökéletesen ábrázol minden apró 
részletet.

• Malajziában és Thaiföldön őshonos a világ legiszákosabb élőlénye. A nyílfar-
kú mókuscickány a bertam pálma nedvével táplálkozik, így naponta tizenkét pohár 
bornyi alkohol jut a szervezetébe. Elismerést érdemel, szép teljesítmény!

• Szeretnéd egy forgó étteremben elfogyasztani vacsorá-
dat? Mert ez is lehetséges: a világ első forgó étterme az 1961-ben 
Washingtonban épült Space Needle felhőkarcoló egyik emeletén 
található. Az étterem egy óra alatt körbefordul, így megcsodálhatod az alattad elterülő 
várost és a közeli hegyeket.

• Taumatawhakatangihangakoauauo-
tamateaturipukakapikimaungahoronukupo-
kaiwhenuakitanatahu. Nem, nem véletle-
nül könyököltem rá a billentyűzetre, hiszen 
ez a világ leghosszabb földrajzi neve: egy 
új-zélandi 305 méter magas hegyet keresz-
teltek el így.

Csiky-Csuky, 2014. május

Rovatszerkesztő: Judit

Nemcsak bőrünket és körmeinket kell kényeztetnünk, hanem hajunkat, illetve fejbőrünket is. Rengeteg házi 
praktika létezik hajunk széppé tételére, ezek közül itt van pár:

1. Zsíros hajra:
Végy egy élesztőt, két tojást, illetve kamillateát! Főzz a teafűből teát, a tojásokat 
verd fel habbá, majd a kamillateából mérj ki egy evőkanálnyit, és add hozzá az 
élesztővel együtt! Masszírozd be jól a fejbőrödbe, és hagyd 20 percet rajta, utána 
lemoshatod.

2. Száraz hajra:
A legesleghatékonyabb a méz. Kend be jól mézzel hajkoronád, és csavard bele egy törölközőbe! Ezt a pako-
lást legalább 1 órát kell hajadon hagynod, de ha egész éjszaka nem öblíted le, másnap nem ismersz majd rá a 
hajadra, annyira fényes és hidratált lesz.

3. Nehezen fésülhető, dús hajra:
Szükséged lesz 2 tojássárgájára, 1 kávéskanál mézre, 3 evőkanál uborkalére és 1 evőkanál olajra. Az alapanya-
gokat jól keverd össze, majd vidd fel a hajadra! Hajadat jól csavard törölközőbe, és hagyd fél órát pihenni, 
hogy a hatóanyagok fényessé, könnyen fésülhetővé varázsolják.
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Rovatszerkesztő: Roland

FOCI
Focibajnokság az iskolában

Sziasztok. A legutóbbi lapzártakor még nem ért véget az iskolai focibajnokság. Most folytatni szeretném. 
Mint már említettem, az egyik elődöntőben a 12. B-C csapata legyőzte a 10. SAM csapatát egy szép/csúnya 
7-2-es eredménnyel. A másik elődöntőben a 10. A-C játszott a 12. A ellen. A 12. A megérdemelte volna a to-
vábbjutást, de a 10. A-C egy nehezen elért 4-2-es eredménnyel bejutott a nagydöntőbe. A kisdöntőt tehát a 10. 
SAM játszotta a 12. A ellen. 30 perc alatt 2-2 volt az eredmény, tehát a büntetők következtek. A büntetőkben a 
10. SAM csapata nyert 3-2-re. Következett a már nagyon várt nagydöntő. Itt a 12. B-C vs 10. A-C mérkőzést 
láthattuk. Az eredmény 2-2 volt 30 perc alatt. Kétszer 5 perces hosszabbítás hozta a nyertest. A hosszabbítások 
2. félidőjében 3-2-re vezetett a 12. B-C. A 10. A-C nem hagyta annyiban, megfordította az eredményt, és 5-3-
as eredménnyel nyert. Tehát a 12. A csapata lecsúszott a dobogóról (4. hely), a 10. SAM lentről az első fokon 
végzett (3. hely), a 12. B-C egy fokkal feljebb (2. hely), és végül, de nem utolsó sorban a 10. A-C csapatát a 
csúcson találjuk (1. hely).

Öt ország első ligája
Most pedig áttérünk az igazi focira, ezen belül pedig az Angol Premier League-be. Itt az utolsó három csa-

pat kiesett, az ötödik helyezett UEFA Europa League helyet kap, a negyedik Champions League selejtezőket 
játszik, és a dobogón lévő csapatok biztosított helyet kapnak a Bajnokok Ligájában. Sajnos a Cardiff (20. 
hely), Fulham (19. hely) és a Norwich (18. hely) csapatai kiestek a Premier League-ből. Az Everton elnyerte 
az ötödik helyezést, így tehát az Európa Ligában fog játszani. Az Arsenal játszani fogja a selejtezőket, hiszen 
a negyedik lett. A dobogón lévő csapatok pedig növekvő sorrendben: Chelsea, Liverpool és a csúcson lévő 
Manchester City.

Továbbmegyünk Spanyolországba, a Primera Divisionba. Az utolsó három csapat kiesett, vagyis a Betis 
(20. hely), a Valladolid (19. hely) és az Osasuna (18. hely). A hatodik és az ötödik hely, vagyis a Villareal és 
a Sevilla az Europa League-ban fognak játszani. A negyedik hely, az Athletic Bilbao, Bajnokok Ligája selej-
tezőket fog játszani. Az első három helyezett, Real Madrid, Barcelona és meglepően a csúcson lévő Atletico 
Madrid, a Bajnokok Ligája csoportjaiban fog játszani.

Térjünk át Németországba, ahol a Bundesliga található. Itt két csapat esik ki, az Eintracht Braunschweig 
(18. hely) és a Fc Nürnberg (17. hely). A Hamburger SV (16. hely) csapatának sem biztos a bentmaradás, mert 
egy play-off mérkőzést kell játszania. Feljebb lépünk, ahol két csapat készül az Europa League-ra, a Borussia 
M’gladbach és a Wolfsburg. A negyedik helyezett, aki nem más, mint a Leverkusen, Bajnokok Ligája selej-
tezőket fog játszani. Fellépünk a dobogóra, ahol az első fokon a Shalke 04 tartózkodik, egy fokkal feljebb a 
Dortmund, a csúcson pedig már nagyon rég a Bayern Münchent láthatjuk.

Átmegyünk Olaszországba, ahol a Serie A kerül bemutatásra. Itt is három csapat távozik az első ligából, a 
Livorno (20. hely), Bologna (19. hely) és a Catania (18. hely). Az Inter Milan és a Fiorentina csapatai fognak 
játszani az Europa League-ban. Napoli harcolni fog, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája selejtezőin. Az AS 
Roma és a Juventus a Bajnokok Ligája csoportjába küzdötték magukat.

Végül a franciaországi Liga I végső helyzetét mutatom be. Mint a legtöbb helyen, itt is három csapat 
búcsúzik el a többi tizenhéttől, az Ajaccio (20. hely), 
a Valenciennes (19. hely) és a Sochaux (18. hely). A 
Saint-Etienne csapata készül az Europa League meg-
hódításához. A harmadik helyen levő Lille a Bajno-
kok Ligája selejtezőkig jutott el egyelőre. Az ezüst- 
és aranyérmes francia csapatok, a Monaco és PSG, a 
Bajnokok Ligája csoportjaiba érkeztek.

Csiky-Csuky, 2014. május
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Intrijó
Ismét eltelt egy év… lassan véget ér valami. Egye-

sek csak az iskolától, de vannak, akik az iskola mel-
lett a második otthonuktól, a bentlakástól is búcsút 
vesznek. Ez mindenkiből más-más érzést vált ki. Van, 
aki 4 éven keresztül csak ezt várta, azt, hogy végre 
itthagyjon mindent, másoknak viszont még a szigorú 
szabályok is hiányozni fognak. Mint minden évben, 
idén is megrendeztük a 12. osztályos bentlakók bú-
csúztatását. Most 15 diáktól búcsúzunk.

Megkérdeztem tőlük, mit jelentett számukra ez a 
négy év, hol folytatják tovább tanulmányaikat, és mi 
volt a legemlékezetesebb élményük a négy év alatt.

Péter Lídia:
„Még rágondolni is rossz, hogy el kell mennünk 

innen! Furcsa, de az első évem nagy kínok között 
telt el, mivel nem szerettem az intrit, ma már viszont 
ki sem tudnának onnan dobni! Én nagyon sajnálom, 
hogy ilyen hamar eltelt ez a négy év, mert sok jó bará-
tom van, akik nagyon fognak hiányozni, és szerintem 
a pedagógus néni reggeli ébresztője is hiányozni fog!

Sokat gondolkodtam a jövőn, illetve azon, hogy 
mihez is kezdjek a továbbiakban. Bízom benne, hogy 
sikerül az érettségi. Egyelőre úgy tervezem, hogy 
nem folytatom a tanulmányaimat... lehet egy év múl-
va igen, de egyelőre dolgozni szeretnék mint manikű-
rös. Ha továbbmegyek, mindenképp gyerekekkel sze-
retnék foglalkozni. Ami vonz, az a pszichopedagógia!

Rengeteg emlékem van, és sajnos ezek már csak 
emlékek maradnak! Emlék... minden! De az a jó, 
hogy ezt nem vehetik el az embertől! Mindig emlé-
kezni fogok a késő esti beszélgetésekre, hülyülésekre 
az udvaron vacsi után, a szülinapi bulimra... és tulaj-
donképpen mindenre! Hiányozni fog, hogy néha ösz-

Rovatszerkesztő: Szandi

szevesszünk és kibéküljünk... Úgy érzem, életre szó-
ló barátságok születtek a bentlakásban, nekem főleg 
ott, mert az idő legtöbb részét ott töltöttük, nem az 
iskolában. Ez volt az első otthonunk négy évig, mert 
ugyebár többet voltunk a bentlakásban, mint otthon.

Furcsa, hogy már nem nekem kell megírnom az 
e havi cikket… nagyon megszerettem... de örülök, 
hogy olyan személy veszi át, aki ugyanúgy fogja él-
vezni, és akinek a nevetését sosem fogom elfelejteni 
:))”

Fórián Csaba: 
„Mivel én 10.-ben jöttem a Csikybe, be kellett 

illeszkednem. Nem volt semmi gond ezzel, nagyon 
barátságos volt mindenki. Nagyon sok barátra tettem 
szert. Ezek az évek felejthetetlenek lesznek. Nagyon 
rossz és szomorú, hogy el kell mennem, mert az isko-
lánál jobb hely nincs.

Elsősorban szeretném, ha sikerülne az érettségi, 
szeretnék egy sportegyetemre menni tovább, és per-
sze a focit is szeretném folytatni minél nagyobb szin-
ten.

A maturandus volt a legemlékezetesebb számom-
ra. Sok ember eljött, hogy megnézzen minket, s 
együtt ünnepeljen velünk, végzősökkel. Ez felejthe-
tetlen számomra.”

Kívánunk minden végzősnek sok sikert az érettsé-
gin és boldogságot az életben!
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Tanár úr/tanárnő kérem!
A májusi számban a végzősök osztályfőnökeit kértük, hogy elevenítsék fel emlékeiket, és számol-

janak be néhány élményről.
– Hogyan emlékszik vissza az első találkozására osztályával?
Maxim Andreia: Prima întâlnire cu clasa a dirigintelui este întotdeauna impregnată de un amal-

gam de sentimente. Mereu apar o serie de întrebări la care profesorul-diriginte va răspunde/ își va 
răspunde pe parcursul celor patru ani de liceu. Prin ce a diferit actuala funcție? Răspunsul e simplu: 
a fost prima clasă ca specializare matematică-informatică-intensiv enlgeză la care am fost diriginte 
din clasa a IX-a. Așadar au apărut alte întrebări, la care nu le dau glas acuma căci voi face referiri la 
ele în cele ce urmează.

Lehoczky Attila: Első találkozásunk már lassan az idő homályába vész. 2010 szeptemberében, 
az első iskolai napon találkoztunk először, reggel nyolc után, az első osztályfőnöki óra keretében. 
Az akkori osztályból sokan nem maradtak velünk, az arcok kicserélődtek – az alapemberek azonban 
már akkor ott voltak, s szerencsére most is velünk vannak. Emlékszem, az első óra szervezéssel 
telt, szolgálatosokat és osztályfelelőst választottunk, intéztük az osztálykulcsot, kicsit vitatkoztunk 
azokkal, akik lustulni kívántak, de alapvetően minden rendben ment.

László Anett: Habár 4 éve történt, mégis tisztán emlékszem, hogy az évnyitó előtt a tanári szoba 
ablakából is azt figyeltem, kik gyűlnek a IX. C felirat mögé. Az első osztályfőnöki óra megnyugvással 
és örömmel töltött el, mert azt tapasztaltam, hogy kedves, barátságos és nyitott szívű társaság jött 
itt össze.

Erdei Emese: Érdekes volt az első találkozás, sok új arcot láttam, akiken azt vettem észre, hogy 
nagyon zárkózottak és csendesek.

Csiky-Csuky, 2014. május

Rovatszerkesztő: Kitti

Eszter (május 24.)

A név jelentése: mirtusz, csillag
A név eredete: héber vagy perzsa

Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiség kialakításában segíthet. Alapvetõen jó természettel ren-
delkezik. Beszédességéből adódóan könnyen ismerkedik és barátkozik. Bizalommal, szívesen fordulnak hoz-
zá nyílt természete miatta. Nagyon jó ötletei vannak, gyorsan hoz döntéseket, de amikor cselekednie kellene, 
sokszor halogatja a tennivalókat. Ez elsõsorban önbizalomhiányával magyarázható.

Becenevek: Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke

Erik (május 18.)

A név jelentése: nagyrabecsült, hatalmas uralkodó
A név eredete: germán

Az Erik név túlérzékenység okozója lehet, ami miatt a név viselői sokkal többet érzékelhetnek az őket körül-
vevő világból, mint amit felfoghatnának vagy elmondhatnának. Van egy mélyről jövő alkotókészségük és mű-
vészi fogékonyságuk, ami az irodalom és a zene szeretetében mutatkozik meg. Az írás közelebb áll hozzájuk, 
mint a beszéd. A munkában jól tudnak azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek érdeklik őket.

Becenevek: Ercsi, Eri, Erkó, Rik, Riki Eró

Boldog névnapot!



11. oldal

Gerebenics Mihály: Kellemes volt, egy kicsit sokan voltak, 25-en kezdték, aztán egy hét után 
két diák meg is gondolta magát. Nehéz volt, mindegyik fiú volt, össze kellett őket kovácsolni. A 
legtöbben vidékről érkeztek, ezért össze kellet szokni. Aztán megismerték egymást, kialakult az 
osztályközösség.

– Milyennek ítéli meg kapcsolatát az osztályával, sikerült végig jó viszonyt ápolni a diákokkal?
Maxim Andreia: În orice relație există suișuri si coborâșuri așa că la final se poate spune că s-au 

împletit momentele plăcute cu cele… mai puțin plăcute. Dar viața are farmec numai așa. Învățăm 
unii de la alții și unii despre alții numai dacă trecem prin fel de fel de experiențe. A fost și un moment 
de pauză, de un an și jumătate, când clasa a avut alt diriginte, domnul profesor Zabán. E bine zisă că 
la revenirea mea ca diriginte clasa a avut puterea de readaptare la… mine.

Lehoczky Attila: Ezt nagyon nehéz megítélni. Sokszor éreztem, hogy az osztály nekem az egyik, 
másoknak másik arcát mutatta. Nem emlékszem komolyabb bajra, legfeljebb rövid vitáink voltak, 
párszor le kellett teremteni valakit, esetleg kiküldeni óráról szemtelenség miatt. De ez igazán ritkán 
volt. Az esetek döntő többségében jó vagy jobb viszonyban voltunk. Valószínűleg érezték, hogy nem 
ellenük vagyok, nem azért hajtom őket tanulásra vagy rendre, mert rosszat akarok nekik. Így azt 
hiszem, viszonyunk korrekt volt, bár biztosan van több olyan eset, amiről nem tudok, s talán jobb 
is ez így.

László Anett: Az osztályunk létszáma szinte minden évben változott, és ennek megfelelően az 
osztályban levő hangulat is igen hullámzó volt. Habár túl szigorúnak tartottak, mégis megelégedés-
sel tapasztalom, hogy XII. osztály végére őszinte, baráti kapcsolat alakult ki az osztály tagjai között, 
persze ebbe a viták és mosolyszünetek is beletartoznak.

Erdei Emese: Viszonylag jó volt a kapcsolatunk, bár voltak problémák és akadályok. Hellyel-köz-
zel sikeresen leküzdöttük őket.

Gerebenics Mihály: Szerintem nagyon jó a kapcsolatom az osztállyal, nincs probléma. Négy év 
alatt kialakult egy jó kis osztályközösség, 25-ből csak 15-en maradtunk, viszont velük lehet dolgoz-
ni.

– Tudna mesélni néhány kiemelkedő pozitív élményt, amit együtt töltöttek el?
Maxim Andreia: Momente speciale voi alege două: în clasa a IX-a prima oră de diriginție și în 

clasa a XII-a pregătirile și spectacolul din cadrul Balului Absolventului.
Lehoczky Attila: Pozitív élmény több is volt, szerintem kár lenne bármelyiket is kiemelni kö-

zülük. A közös osztályfestés, a szalagavató megszervezése stb. mind-mind arról árulkodott, hogy 
van összetartás is a társaságban. Kirándulni is voltunk, s engem külön büszkeséggel töltött el az, 
ha valakit megdicsérhettem, vagy díjat adhattam neki tanév végén. Megható volt a szalagavató, 
végignéztem magunkon, amikor a közönség tapsolt, akkor elégedettséget és büszkeséget éreztem, 
hogy együtt vagyunk, hogy annyi nehézség ellenére végigvittük a négy évet. Jó volt velük lenni, s 
ezt láttam az arcukon is, mikor sorban kijöttek a szalag feltűzésekor.

László Anett: Emlékezetes pillanat volt bőven, melyekből a szegedi tanulmányi kirándulást és 
a szalagavatót emelném ki, de korcsolyázás, mozizás és az apró beszélgetések éppoly fontosak ma-
radnak.

Erdei Emese: Igazából nem sok helyre tudtam eljutni az osztályommal, de az első találkozásunk 
és a legutóbbi fényképezkedés jó élmény volt.

Gerebenics Mihály: Voltunk együtt Szegeden egy tapasztalatcserén automatizálás és elektroni-
ka területén, az nagyon jó volt, élvezték a fiúk. Pozitívan álltak hozzá a dologhoz.

– Adott-e már valamilyen útravalót, tanácsot az életbe lépő diákjainak?
Maxim Andreia: Interesantă întrebare! Oare care este menirea unui diriginte? Să își îndemne 

Csiky-Csuky, 2014. május
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elevii, să prezinte opțiuni de viață, să le dea sfaturi.
Lehoczky Attila: Mindenki más ember, így közös útravalót nehéz adni. Nagyon szeretném, ha 

bátrabbak lennének, ha hinnének magukban és meglévő képességeikben. Hiszek abban, hogy van 
esélyük a vizsgákon, s boldogulni tudnak majd abban a szakmában, melyet majd választanak. Több-
ségüknek több szorgalom és több kitartás kellene, azt hiszem, ezt ők is tudják. Jó lenne, ha néhá-
nyan megpróbálnák a továbbtanulást, mert igenis képesek ott is teljesíteni. S ne feledjék: vállalja-
nak olyan munkát, amit szeretnek, s akkor nem fognak dolgozni soha.

László Anett: Visszatekintve folyamatosan, önkéntelenül tanácsokat osztogattam a „gyereke-
imnek”, de tudom, hogy leginkább a tapasztalatainkból tanulunk, és nem a nagy beszédekből, szép 
szavakból. Remélem, hogy az együtt megéltekből ki-ki beépítette lelkébe a számára legszükségeseb-
beket.

Erdei Emese: Ahányszor csak szükség volt tanácsra, én mindig adtam, és ezután is fogok, ha kell.
Gerebenics Mihály: Tanácsokat mindig adok mindegyiküknek, például hogy kellene érettségiz-

ni, de csak hárman akarnak közülük. A többiek dolgozni akarnak, talán később majd bánni fogják. 
Volt már efféle tapasztalatom más diákokkal is, sokkal könnyebb addig az élet, míg az ember diák.

Sipos Szilárd, X. C

Erdei EmeseMaxim Andreia

Lehoczky Attila László Anett Gerebenics Mihály
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Közhírré tétetik!
Kuruttyoltunk

Idén is megrendezésre került a Kurutty országos műveltségi vetélkedő, 
amelyen a Csiky Gergely Főgimnázium 1–4. osztályos diákjai is részt 
vettek Pintér Mária tanítónő vezetésével. Minden csapatban egy elsős, 
egy másodikos, egy harmadikos és egy negyedikes vett részt. A városi 
szakaszt követően a megyei szakaszon dőlt el, hogy ki mehet az országos-
ra. Az idén is a csikyseket érte ez a megtiszteltetés.

A döntőbe jutott csapatban a következő tanulók voltak: Nyári Tamás 
(I. osztályos tanuló), Kruzslitz Kyra Antónia (II. osztályos tanuló), Ko-
mori Viktória (II. osztályos tanuló) és Back István Levente (IV. osztályos 
tanuló).

Az országos versenyt idén Nyárádszeredán szervezték meg, ahol a 
gyerekek nagyon eredményesen szerepeltek. Az első díjat a nyárádszere-

daiak nyerték, így a szabályzat értelmében a jövő évi döntőt is ők szervezik.
Az alábbiakban a döntőbe jutott csapatból két versenyzőt faggattam az élményeikről:

Kruzslitz Kyra Antónia

– Hogyan készültél fel a versenyre?
– Átolvastam és gyakoroltam a tanult leckéket.
– Voltál már Kurutty vetélkedőn, és izgultál-e a versenyen?
– Igen, tavaly is voltam, nagyon jól sikerült, és persze egy kicsit izgultam. :)
– Milyen volt az országos versenyen? Hogy érezted magad?
– Nagyon jól éreztem magam. Szabadidőben lovagoltunk, agyagoztunk, és persze megmérettettünk. :)

Back István Levente

– Tulajdonképpen miből is áll a Kurutty vetélkedő?
– Ez egy nagyon összetett verseny. Mindenféle tudományágból megmérettettünk, történelemtől, földrajztól 

kezdve a matematikáig és az állatvilágig minden benne van, még az angol nyelv is.
– Hogyan készültél fel a versenyre?
– Sokat tanulok, olvasok, átismétlem a megadott feladatokat. Gyakorlásképpen verseket, csíziókat is írtam, 

hiszen a verseny során verset is kell írni.
– Ha jól tudom, te régi motoros vagy :P az idén, negyedikesként pedig csapatkapitány is voltál. Izgultál a 

verseny miatt?
– Igen, én eddig minden évben részt vettem, és minden évben sikerült eljutnom az országosra. Az izgulás 

mindig vele jár... Persze nem izgultam nagyon, csak egy kicsit. :)
Béla

szombati szabó istván szavalóverseny
Május 17-én, Lugoson rendezték meg a 9. Szom-

bati Szabó István szavalóversenyt, melyet ezelőtt tíz 
éve indítottak el (a tavalyi év kimaradt). Ez alkalom 
azért is volt különös, mivel idén a költő és egyben 
tiszteletes elhalálozási évének 80. évfordulóját is ün-
nepeltük.

A versenyzőknek készülniük kellett egy szabadon 
választott verssel és egy kötelező Szombati-verssel. 
A szavalók öt kategóriában indultak: az I–IV., az V–
VI., a VII–VIII., a IX–XII. és végül a felnőtt kate-
gória. A szavalóversenyt két körben bonyolították le: 
először a kötelező vers elmondására került sor, minek 
utána a templom udvarában álló dr. Higyed István 
volt lelkipásztor kopjafáját koszorúzták meg. Ezt kö-
vette a „második felvonás”, amikor már a szabadon 
választott verset kellett elmondani. Miután mindenki 

leküzdötte izgalmát, és elmondta verseit, következett 
a jól kiérdemelt ebéd. Utána háromórás szabadidő 
volt, amit mindenki saját tetszése szerint tölthetett el: 
megnézhette Lugos város nevezetességeit, sétálhatott 
a Temes partján, vagy akár a verseny helyszínén izga-
lommal várhatta az eredményhirdetést. 6 órakor vég-
re elérkezett a várva várt pillanat. Az etyeki Signum 
kórus nyitotta meg a gálaestet, majd minden kategória 
megkapta a díjakat, és az első díjazottaknak ismét el 
kellett mondaniuk az egyik verset. A középiskolások 
mezőnyében I. díjazott lett Kis Zsuzsanna, aki Arad 
megyét egyedül képviselte. A gálaest után vacsora 
következett, miután mindenki hazautazott.

Jövőre új szavalókat is várnak az immár 10. Som-
bati Szabó István szavalóversenyre.

Csiky-Csuky, 2014. május
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Harcművészek a Határontúliakért Rendezvény
Idén immár negyedik alkalommal rendezték meg a 

Harcművészek a Határontúliakért elnevezésű magyar–ma-
gyar kulturális ifjúsági találkozót. A rendezvény célja, hogy 
a Kárpát-medencei magyar ifjúság számára lehetőséget ad-
jon megmutatni kulturális és sportrendezvényeken keresztül 
a magyar nemzeti értékeket.

Május 17-én, szombaton az iskola előtt gyülekeztünk a 
buszra várva, majd elindultunk Budapestre. Legelőször a 
Parlamentbe mentünk, ahol egy idegenvezető bemutatott ne-
künk néhány termet: egy üléstermet, a főrendiházi előcsarno-

kot, a kupolacsarnokot, ahol a Szent Korona, valamint a hozzá tartozó koronázási jelvények találhatók, végül 
pedig a bejárati lépcsőházat. Megtudtuk azt is, hogy ez Európában a második legnagyobb parlamenti épület, 
a világon pedig a harmadik.

Ezután a Pannónia Általános Iskolába mentünk, ahol már meleg ebéddel vártak minket. Egy kis szünet után 
kezdődött az ünnepi megnyitó, amelyen a rendezvény fővédnöke és díszvendége, dr. Simicskó István sportért 
és ifjúságért felelős államtitkár köszöntötte a vendégeket. Ezután sportbemutatók és egy néptáncbemutató 
következett, majd pedig Pézsa Tibor olimpiai és világbajnok kardvívó előadásában megismerkedtünk a szab-
lyavívás alapjaival (alapállás, támadóállás, kitörés és egy pár védekező fogás). A vívás után a kung-fu jött 
Máday Norbert, a Kelet-európai Wing Tsun Kung-fu Egyesület főinstruktora vezetésével, akitől megtanultuk, 
mit kell tenni négy különböző helyzetben, amikor az utcán megtámadnak. Ezeket a védekezési technikákat 
mi jól begyakoroltuk, s ebben az ott lévő oktatók segítettek. Mindannyiunk számára érdekes volt, valamint 
hasznos is. A rendezvény végén mindenki kapott egy oklevelet, és készítettünk egy csoportképet is, amelyen 
valamennyi résztvevő és sportoló is szerepelt.

Végül hazaindultunk, de útközben Szegeden még megálltunk egy rövid vásárlásra a Tescóban, mindenki 
legnagyobb örömére.

Szerintem mindannyian jól szórakoztunk aznap, és már alig várjuk, hogy legközelebb is mehessünk. A 
szervezők, a Magyar Wing Tsun Egyesület, a Magyar Szablyavívó Iskola, illetve az Alapítvány a ’48-as Hő-
sökért, köszönetet érdemelnek a rendezvényért és a meleg fogadtatásért.

Eszter

Szerkesztői évek
Immár elérkezett az az idő is, amikor a 12.-es szerkesztőktől búcsút veszünk, és egyúttal megköszönjük az 

eddigi munkájukat. Néhányukat az elmúlt évek szerkesztői élményeiről kérdeztük:
Schmidt Tímea (XII. A): Nagyon szerettem szerkesztő lenni, vagyis mindig is tetszett az újságírás, és a 

jövőben is kommunikációs ismereteket fogok tanulni, ezért részben tapasztalatot is nyertem. Három évig vol-
tam szerkesztő, és ez idő alatt örömöt jelentett, hogy a barátnőimmel együtt írott cikkek megjelentek az iskola 
újságában.

Mihály Bernadett (XII. A): Szerettem a Csiky-Csuky rovatszerkesztőjének lenni, mert mindig is szerettem 
egy közösség kovácsolója lenni, és magam is egy közösség része lehettem. Jó érzés, hogy adhattam valamit 
az iskolának és diákoknak, mert mindig azon voltam, hogy az iskolás éveimet minél szebbé és érdekesebbé 
tegyem. Úgy érzem, ez sikerült.

Mátyás Enikő (XII. C): Számomra nagy élmény volt szerkesztőnek lenni, mert nagyon szerettem a többi-
ekkel együttdolgozni, anyagot gyűjteni és nem utolsó sorban másoknak írni cikkeimben. Mindenkinek aján-
lom, hogy legyen szerkesztő, mert pozitív élményekkel távozhat majd 12. végén. :-)

Molnár Katalin (XII. D): Nekem nagy élményt jelentett a szerkesztőség, hiszen így tudhatom, hogy a 
munkám gyümölcsöket hozott, és nem hiába dolgoztam, annak ellenére, hogy sokszor komoly nehézségeket 
jelentett a különböző témakörökben az anyaggyűjtés.

Bella Réka (XII. D): E három év során, amíg 
tagja voltam a Csiky-Csuky szerkesztőcsoportjá-
nak, nagyon sok kellemes élménnyel gazdagodtam. 
Sosem fogom elfelejteni, hogy a cikkeket mindig 
határidő után adtam/adtuk le, és mindig ultimátu-
mot kaptunk, hogy ha nem végezzük jól és pontosan 
a munkánkat, akkor bizony bajok lesznek (de sze-
rencsére, erre soha nem került sor). Ajánlom min-
den diáknak, hogy jelentkezzen a szerkesztőségbe, 
mert nagyon jó móka, de komolyságot is igényel, 
ugyanakkor egy kedves kis csapat tagja lehet, akik-
kel együtt dolgozhat. Jó munkát a jövőbeli szer-
kesztőknek, és ügyelni a határidőre!!!

Zsuzsi és Heni 
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Az idei tanévben is elérkezett a 
pillanat, mikor a 12. osztályosok 
számára utoljára szólal meg az a 
csengő, mely olykor szünetet, óra-
kezdést, boldog percet vagy épp 
szomorú búcsúzást jelent. Ez al-
kalommal tehát a búcsúzó diákok 
emlékeikre visszagondolva me-
sélnek nekünk még utoljára… 
Szabó Bianka (XII. A)
– Mi fog hiányozni a 
legjobban a suliból és 
miért?
– Hiányozni fog az 
osztály, a szünetek, 
amelyekben sokat hü-
lyéskedtünk, és persze 
az osztálytársaim, akikkel lehet, 
hogy nem fogok már találkozni, 
mivel máshova visz a sors minket. 
Ja, és a tanárok is fognak hiányoz-
ni, a kötekedések, a beszélgetések, 
az órák… csak a felelések és dol-
gozatírások nem fognak hiányoz-
ni.
Tamás Márk (XII. A)
– Mi volt a legemléke-
zetesebb, ami a négy 
év alatt történt az osz-
tályban?
– Számomra a legem-
lékezetesebb, mikor 
egyik órán kicsit jó kedvem volt, 
és hangosan elmondtam a 6 cai-os 
mesét. A tanárnő (már nem tanít a 
suliban) a doi cai frumoşi hallatára 
beírta a 2-est, hiába mondtam azu-
tán, hogy maxim 6 cai frumoşi, azt 
már nem akarta beírni.
Faragó Barbara (XII. B)
– Milyen érzés, hogy 
befejezed az iskolát? 
Vannak-e terveid az 
érettségi utánra?
– Kettős érzések ka-
varognak bennem. 
Egy kicsit szomorú vagyok, mivel 
meg kell válnom ettől az iskolától, 
ahol 4 évet töltöttem. Szinte egy 
családdá váltunk, úgy diáktársak, 
mint tanárok egyaránt, de itt le kell 
zárnunk egy korszakot, és tovább 
kell indulnunk. Másrészt örülök 
is, mivel haladhatok egy újabb 
kitűzött cél felé, ami egy újabb 
kihívás számomra. Mindenkép-
pen egyetemre szeretnék menni, 
de hogy milyen pályára, azt még 
nem igazán döntöttem el, de van-

Búcsúzunk a Mákszemektől, akik Mákvirágokká cseperedtek
nak elképzeléseim a jövőre nézve. 
Bármerre is visz az élet, mindig 
szeretettel fogok visszaemlékezni 
erre az iskolára és az itt eltöltött 
diákévekre.
Veres Ádám (XII. B)
– Miért ezt a szakot 
választottad, és ha 
megint 9. osztályos len-
nél ugyanezt választa-
nád-e?
– Azért választottam 
ezt a szakterületet, mert úgy gon-
doltam, hogy egyszerűbb, és nem 
lesznek nehézségek, és a matekot 
sem szeretem… szóval ez volt a 
legjobb szak számomra, s ha ismét 
választanom kellene, ugyanezt vá-
lasztanám.
Simon Tímea (XII. C)
– Ha tehetnéd, újrakez-
denéd a négy évet? Ha 
igen, miért?
– Én személy szerint 
újra itt kezdeném a 4 
évet, mivel iskolás-
korom legszebb 4 éve 
volt. Sok új barátot szereztem, és 
nagyon örülök, hogy egy kellemes, 
kedves közösségben tölthettem el 
ezt a 4 évet. Sok mindent köszön-
hetek tanáraimnak, akik ez alatt a 
4 év alatt tanítottak. A szakomon 
sok hasznos dologról tanulhattam, 
ami a továbbiakban segíteni fog 
tanulmányaimban és az életben. 
Szeretettel fogok emlékezni erre a 
4 évre, de tovább kell lépni.
Kürti Szabolcs (XII. C)
– Számodra milyen volt az elmúlt 
négy év? Mi fog a 
legjobban hiányozni?
– Hát... ez a 4 év ha-
mar eltelt, mert na-
gyon jó osztályban és 
közösségben voltam. 
Sokat viccelődtünk, kirándultunk. 
A szünetekben nem volt olyan, 
hogy ne történt volna valami érde-
kes az osztályban vagy a suli fo-
lyosóján. Ami a legjobban fog hi-
ányozni, hogy már csak hébe-hóba 
fogunk osztálytársainkkal talál-
kozni. És a másik, ami hiányozni 
fog, az, hogy már nem tudunk vic-
celődni egymással a szünetekben 
vagy órák közben, mikor a tanárok 
próbálták megtanítani a leckét.

Varga Izabella (XII. D)
– Hogy telt az el-
múlt 4 év? Hogy 
érezted magad? 
Megbántad, hogy 
közgázra jelent-
keztél?
– A négy év számomra gyorsan el-
telt, mintha csak nemrég lett vol-
na az első napunk, amikor a Csi-
kybe érkeztünk. De örülök, hogy 
ilyen hamar eltelt. Jól éreztem 
magam a Csikyben, mert megis-
mertem olyan embereket is, akik-
kel továbbra is fent fogom tartani 
a kapcsolatot. Azt, hogy közgázra 
jöttem, nem bántam meg, csak az 
évek elteltével rájöttem, hogy ez a 
szak nem áll olyan közel a szívem-
hez, mint ahogy először gondol-
tam volna. De összességében nem 
bánok semmit.
Bella Zoltán (XII. D)
– Milyen érzés, hogy 
nemsokára elballagasz 
az iskolából?
– Számomra fontos 
volt ez a négy év, mert 
rengeteg embert ismer-
tem meg és sok barát-
ság született. De tudom, hogy ez 
a méltó befejezés, és minden di-
áknak meg kell élnie ezt. Ahogy 
közeleg a ballagás, annál jobban 
várom, és izgulok, milyen lesz. 
Szeretném, ha minden tökéletes 
lenne, és rengeteg szép élménnyel 
maradnék. A legrosszabb, hogy 
utána gőzerővel kell készülnünk 
az érettségire, és hogy sok ember-
től elszakadunk.

Köszönjük szépen a diákoknak 
emlékeik megosztását, a szerkesz-
tő diákok nevében mindenkinek 
kívánunk sok sikert az érettség-
ihez, sikeres pályaválasztást és 

kellemes vakációt! :)

Rovatszerkesztő: Kinga 
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Rovatszerkesztők:
Andi és Berni 
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A szerkesztőség tagjai: Bakai Kitti, Boda Krisztina, Bognár Tünde, Bortoş Júlia, Ilona Eszter, Ilona Judit, Kiss Zsuzsanna, 
Kócsó Alexandra, Kovács Henrietta, Molnár Andreea, Pálfi Kinga, Pop Reghina, Sandu Roland, Sipos Szilárd, Tóthpál Béla, 
Veres Bernadett
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés, képszerkesztés: Tóthpál Béla
Fotós: Bortos Júlia
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
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Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

A hónap arcai
Ebben a hónapban a 12.-es évfolyamelsőket (azért hármat, mert lapzártakor még nem lehetett tudni, hogy ki 
hány tizeddel/századdal előzi meg a másikat) kérdeztük élményeikről, az érettségiről és a továbbtanulásról.
A következő kérdéseket tettük fel nekik:

– Bánod-e, hogy sok időt töltöttél tanulással?
– Melyik érettségi tantárgytól félsz a legjobban és miért?

– Melyek a legkedvesebb líceumi emlékek?
– Mik a terveid az érettségi utánra?

Gulyás Beatrix 
(XII. A)

– A tanulásra for-
dított idő azért 
nem volt olyan sok 
(max. napi 2 óra), 
de nem bánom, 
megérte, hisz el-
végre magamért 
tanulok. A román 

érettségitől félek a leginkább, mert 
nem az anyanyelvem, és talán en-
nél állítják össze a legnehezebb té-
telsort, hiszen itt a verselemzéshez 
nem kapjuk meg a vers szövegét, 
hanem egy előzőleg megtanult 
versre kell építenünk.
Legkedvesebb emlékeim a szala-
gavató szervezése és az iskolai ver-
senyekre való utazások. A további-
akban a kolozsvári Babeş-Bolyai 
matek-infó szakát szeretném elvé-
gezni, majd tanár szeretnék lenni.

Sarusi
Boglárka
(XII. A)

– Nem bánom, 
hogy sok időt töl-
töttem tanulással, 
mivel a jövőm 
függ az érettségi 
jegyemtől. Nem 
munkának vettem 

a tanulást, hanem kihívásnak. Az 
érettségin a matematikától félek a 
legjobban, hiszen M1 szintű ma-
tekból érettségizem, és nagyon 
sok képlet van, de ennek ellenére 
szeretem ezt a tantárgyat.
A líceumi éveket sok minden 
széppé tette. Nagyon sok szép 
emlék van a tanórákról, s emellett 
olyan barátokat szereztem, akikre 
bármikor számíthatok. Érettségi 
után tovább szeretnék tanulni, és 
a jogi egyetemre készülök, Te-
mesvárra.

Higyed Arnold 
(XII. A)

– Nem bánok sem-
mit a múltból, csak 
a jövőre koncent-
rálok. Az érettsé-
gin a romántól és 
a magyartól félek 
a legjobban, mert 
az irodalomismere-

tem elég silány.
Legkedvesebb emlékeim: a gólya-
bál, bulik, farsang, barátok, szala-
gavató és persze a fiatalkori szere-
lem. Mivel érettségi után kikerülök 
a Nagyvilágba, célom, hogy minél 
hamarabb és minél feljebb jussak 
a társadalmi ranglétrán, és hogy 
olyan életet éljek, hogy még a sí-
rásó is megirigyeljen majd.

Lassan elérkeztünk az idei tanév végéhez is (de félévi dolgozatok, javítások, gyakorlat és persze a jól 
megérdemelt nyári vakáció még hátra van ), s ezzel Mákszemtől Mákvirágig rovatunk bemutatott újoncai 
is elfogynak a 9. D osztállyal. :)
Valkó Krisztián
– Miért választottad az elektronika szakot?
– Bár a jegyek megengedték volna, hogy 
más osztályban tanulhassak, mégis ezt 
választottam, mivel megszerettem az 
által, hogy egy szomszédom autókat javít, 
s látván ezt, nekem is megtetszett. Úgy 
gondolom, egy jó szakot választottam.
Molnár Mária (osztályfőnök)
– Összekovácsolódott-e az osztályközösség 
az elmúlt év alatt ?
– A IX. D osztályban az év elején 16-an 
voltak, és 13-an maradtak. Korán kelnek, 
sokszor késnek az első óráról, de jönnek. Nem a tanulás az osztály erőssége, de reméljük, mindenki átmegy, 
és jövőre szakiskolába iratkozhatnak, ahol majd autómechanikát tanulnak. Dolgozni akarnak és pénzt 
keresni. Bár a pénz nem boldogít, segít tisztességesen élni.


