
- Farsangi műsorok, 11. oldal -- Tehetség a tudományokban?
Tálentum! 10. oldal -

Február
Itt a február, a farsang, a tél 

vége, közeledik az érettségi, min-
denkinek mást jelent ez a hónap.

Az évnek ez a szakasza elég 
megterhelő nekünk, diákoknak. 
A legtöbb tanár az érettségivel 
ijesztget, mindenki egyre többet 
vár el tőlünk, mi pedig egyre ke-
vesebbet vagyunk képesek nyúj-
tani valami miatt. Ez a valami 
pedig a fáradtság. Alig várjuk, 
hogy érkezzen a hétvége, amikor 
két teljes napon keresztül jöhet 
az édes semmittevés. Mostaná-
ban azonban már csak jöhetne, de 
nem mindig fut be, mert, a válto-
zatosság kedvéért, sok az anyag, 
a lecke, amit hétfőre meg kellene 
tanulni. Most még néha inkább 
mégis a pihenést választjuk, de 
már pár hét múlva ezt nem en-
gedhetjük meg magunknak. Most 
viszont, amíg csak lehet, megpró-
bálunk minden percet kihasználni 
arra, hogy elvonatkoztathassunk 
az iskolától, dolgozatoktól, vizs-
gáktól.

Az iskolában mindenki 
nyüzsög, közeledik a tavasz, ér-
keznek a próbavizsgák, amiket, 
őszintén szólva, a diákok egy-
általán nem várnak, s ha jobban 
belegondolunk, valószínűleg a 
tanárok sem igazán. A tizenegye-
dikesek először próbálhatják ki, 
milyen is az „érettségin” szere-
pelni (vagy leszerepelni), de a 
végzősöknek ez már egy főpró-
ba, ha fogalmazhatunk így. Talán 
fel kellene erre úgy készülnünk, 

mintha ez már élesben menne, 
de… Az eredmények nagy való-
színűséggel nem lesznek igazán 
fényesek, amik láttán nagyon sok 
elbizonytalanodás lesz, de nem 
kell elkeseredni! Képtelenség a 
maximumot nyújtani az iskolai év 
közepén, amikor legtöbben inkább 
arra koncentrálnak, hogy egyik 
napról a másikra sikerüljön egy-
egy dolgozatra felkészülni, nem 
arra, hogy a próbaérettségin jól 
teljesítsenek. Az igazi érettséginek 
tétje is van, ezért addig mindenki 
(kivéve, aki nem) felkészül annyi-
ra, hogy minimum egy átmenő je-
gyet összehozzon magának.

Így búcsúzom most tőletek, 
érettségi lázban égve, s elnézése-
teket kérem, ha további írásaim-
ban is többször kitérek majd erre 
a témára, de mint tizenkettedikes, 
most ez eléggé rányomja bélye-
gét a hétköznapjaimra, s nehezen 
tudok elvonatkoztatni tőle. Ettől 
függetlenül, mindenkinek szép ta-
vaszt, sok mosolyt, örömet, kitar-
tást kívánok! :)

Heni

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 5. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!



Könyvajánló

Rovatszerkesztő: Juli
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Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka HALIHÓ!!!

Krәatív krapek vagy?
Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?

ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned,

mint eljuttatni őket Bortoş Júliához
(XI. C)! :D :)

Kedves könyvszerelmesek! 
A hónap könyve legyen Leon Urisz Meghalsz, ten-
gerész! című alkotása. Igen, ez megint egy II. vi-
lágháborús könyv. A könyv valósághű képet ad a 
katonaéletről, a kiképzésekről és a csendes-óceáni 
harcokról, hogy mi zajlik egy katona lelkében, hogy 
reagál a csatában elhunyt bajtársak elvesztésére és a 
csata borzalmaira.
A könyv tele van humoros helyzetekkel, jó kato-
naindulókkal, véres csatajelenetekkel, emberi küz-
delmekkel, szívszorító érzésekkel, de garantálom, 
hogy ha könny csordul a szemetekből (mert fog), 
az a könnycsepp félúton már 
súlyzókat fog emelgetni.
És többet nem is mondok. 
Ezt el kell olvasni!
„Az őrmester, az őrmester,
ördög vigye őt,
kirángat az ágyból reggel,
a kürtszó előtt.
Jobbra át, balra át
izzad a szakasz,
de erre még ,te gané,
dupla időt is adsz!”

A hetedik fiú
Ez a film a varázsvilágban játszódik. Neeem, ez 

nem a Harry Potter, inkább a Merlin. Szóval!
H á b o r ú 

dúl az embe-
rek és a bo-
szorkányok, 
sárkányok és 
egyéb varázs-
latos lények 
között, s ebbe 
a háborúba 
csöppen bele 

Tom Ward, aki Gregory Mester inasa lesz. Gregory 
Mester egy lovag, aki évszázadokkal ezelőtt foglyul 
ejtette a gonosz erőkkel bíró boszorkányt, Malkin 
Anyát, és azóta is varázslatos lényekre, boszorká-
nyokra vadászik, s erre próbálja Tomot is tanítani. 
Malkin Anya azonban megszökött, és bosszút akar 
állni az embereken, ezért összehívja a követőit. 
Gregory hamar rájön, hogy új tanítványa más, mint 
az eddigiek, gyengének ítéli, nem tartja sokra a fiút, 
sejti, hogy nem lesz sokáig a tanítványa, mert a 
gyengék elbuknak.

Lehet, hogy rövidnek és sűrűnek fog tűnni a film, 
de nézzétek meg! Rovatszerkesztő: Bognár Tünde

Filmajánló
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Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Boldog névnapot!

1. Számodra mit jelent a Valentin-nap?
a) a szerelem napja
b) ugyanolyan nap, mint a többi
c) nem szeretem a Valentin-napot
2. Mi a legfontosabb számodra a szerelemben?
a) a bizalom
b) a hűség
c) a szeretet
3. Minek örülnél a legszívesebben, ha kapnál 
valamit a párodtól?
a) Úgyis tudom, hogy szeret.
b) Bármilyen ajándéknak örülnék. A lényeg, hogy 
tőle van.
c) Bármilyen ajándéknak örülnék, de ha nem kapok 
tőle, akkor könnyen kiakadok.
4. Eléggé megbízol a párodban, hogy el tudd 
engedni őt bárhová?
a) Igen, teljes mértekben megbízom benne.
b) Megbízom benne, de kételyeim vannak.
c) Nem bízom meg benne, mert más lány 
elcsavarhatja a fejét.
5. Ha baráti társaságban vagytok, ő: 
a) baráti körben is foglalkozik veled.
b) többet foglalkozik a barátokkal, de téged sem 
felejt el.
c) nem igazán foglalkozik veled, inkább a barátokkal 
beszélget szívesebben.

ÉRTÉKELÉS: 
Legtöbb A válasz: Nagyon szereted a párodat, és 
teljesen megbízol benne. Könnyen megbocsátasz 
neki, és nem vársz el tőle ajándékokat, mert a 
szeretet nem az ajándékozáson múlik. Szeretnél 
mindent pároddal megoldani, mindig együtt lenni 
vele. A bizalom mindkettőtökben megvan, és a 
nagyfokú szerelem is. De vigyázz, ez sem mindig jó 
véget mutat.

Legtöbb B válasz: Szereted párod, de sokszor törnek 
elő olyan érzések, hogy tudod, jobb, ha nem bízol 
meg benne. Előfordul, hogy vitatkoztok, és nem 
értitek meg egymást. Van, amikor a vitatkozásotok 
néha rosszra fordul. Próbálj ezen változtatni, és higgy 
a párodban!

Legtöbb C válasz: A párod iránti szerelem nagy, de 
a kételyek elnyomják ezt. Nem bízol meg benne, 
és olyanokon vesztek össze, amikért nem is hibás 
a párod. Sokat számít neked, hogy ajándékkal 
halmozzon el téged, és megharagszol, ha üres kézzel 
jön hozzád. Ez viszont nem minden esetben jó, mert 
emiatt több veszekedés is előfordul, ami szakításhoz 
vezet. Ezért légy óvatos!

Ingrid (február 5.)
A név jelentése: szép istennő, harcias lovas nő. A név 
viselője számára egyéniségének elismerése a leg-
fontosabb. Szeretné elérni, hogy tiszteletet vívjon ki 
magának. Tele van hittel és bizalommal. Képes azo-
nosulni az élethelyzetekkel, felismeri a feladatát: má-
sokért való élet, másokért való küzdelem. Ez alázatot 
feltételez, ami által szolgálni tudja környezetét. Pár-
kapcsolatában is a hűség, a biztonság és a hit az, amit 
nyújtani fog. Vigyáznia kell, nehogy megszédüljön a 
lehetőségektől és a szerencsétől. Problémákat az ön-
hittsége hozhat.
Dorottya (február 6.)
A név jelentése: Isten ajándéka. A Dorottya név olyan 
személyiség kialakulását segíti, aki élvezi, ha mun-
káját hibátlanul és zavartalanul végezheti el. Igyek-
szik minden esetben befejezni azt, aminek nekilátott. 
Szereti, ha egyedül dolgozhat, a saját tempójában, 
lépésről lépésre jól átgondolva, amit tesz. A hirtelen, 
váratlanul bekövetkezett változást vagy változtatást 
rosszul kezeli, ilyenkor nem, vagy csak nagyon nehe-
zen tud alkalmazkodni az újonnan kialakult helyzet-
hez, frusztrálttá és feszültté válhat.

Balázs (február 3.)
A név jelentése: királyi. A Balázs név idealista, ér-
zékeny egyéniség kialakulását támogatja. Legjobban 
nyugodt körülmények között tud teljesíteni, ezért le-
hetőleg olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol 
mindenre kiterjedő figyelemre van szükség, és ahol 
írásban végezheti a munkáját. Környezete legtöbb-
ször nyugodtnak látja, pedig könnyen válik feszültté 
és ingerültté. Nehezen fejezi ki mélyebb érzelmeit, 
gondolatait szóban, szívesebben teszi ezt írásban. A 
bizakodó hozzáállás hiánya az oka, hogy nehezen hoz 
döntéseket.
Ákos (február 27.)
A név jelentése: fehér sólyom. Az Ákos név olyan sze-
mélyiség kialakulását támogatja, aki kutatja az élet, 
a természet misztériumát. Igyekszik minél több időt 
a szabadban tölteni. Mivel nehezen fejezi ki magát, 
olykor durvának vagy éppenséggel túlságosan lelkes-
nek tűnhet. Bár nagyon sérülékeny, ezt kevesen tudják 
róla, hiszen igyekszik eltitkolni érzelmeit. Ez a voná-
sa megnehezíti, hogy közel kerüljön másokhoz, amire 
azonban nagyon vágyik. Érdemes olyan területen el-
helyezkednie, amely kint végezhető munkát biztosít: 
kertben, földeken, parkban, a pusztában vagy akár a 
hegyek hátán.Rovatszerkesztő: N. Regina

Teszt!
- Valentin-napi teszt -
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Csillagok, csillagok!

Kos
Nagyon jól és energikusan érzed magad, 
ilyenkor minden jól sikerül. Motiváltnak 
érzed magad, hogy az elhalasztott mun-
kád végre elvégezd.

Bika
Újult erővel kezded a második félévet, 
készen állsz arra, hogy kijavítsd az első 
félévben szerzett rossz jegyeket. Először 
nehezedre esik sokkal többet tanulni, de 
lassan hozzászoksz.

Szűz
Tökéletes az összhang családoddal és ba-
rátaiddal is, jól érzed magad társaságuk-
ban. Elképzelhető, hogy olyasvalaki van 
társaságodban, aki mélyebb érzelmeket 
táplál irántad, légy figyelmes.

Ikrek
Csorgó orr és fájó torok, jobb, ha ebben a 
hónapban jobban vigyázol magadra. Fo-
gadd meg szüleid jó tanácsát, öltözz fel 
melegen, és egyél sok gyümölcsöt!

Oroszlán
Balszerencse érhet február 27-én, óva-
kodj az idős pápaszemes néniktől és a 
piros üvegektől! Egy jó tanács: hordozz 
magaddal lópatkót, az megvéd a bajtól.

Vízöntő
Kedvetlenül, morcosan kelsz reggelente, 
de napközben remekül érzed magad, oly-
annyira, hogy még az iskolát is megsze-
reted. Barátaid nem értik, mi lelt téged, és 
te sem tudod.

Bak
Február sok meglepetést tartogat szá-
modra, sok rosszat és jót. Itt az idő, hogy 
végre megtedd azt, amit már nagyon rég-
óta tervezgetsz: ne halaszd tovább, a csil-
lagok veled vannak!

Nyilas
Életed nagy fordulatot vesz, hétközna-
piról lassan nem hétköznapivá válik. Él-
vezd a változásokat, és ne aggódj jövőd 
miatt hiába, hisz egy misztikus személy 
fog átsegíteni a nehézségeken.

Rák
Egy személy, akiről úgy gondoltad, meg-
bízhatsz benne, csalódást okoz neked. 
Többnyire melankolikus hangulatodon 
igaz barátaid segítenek, ezért menj el ve-
lük többször szórakozni!

Halak
Rengeteget panaszkodsz, mondják bará-
taid, de te nem veszed soha észre magad. 
Itt az idő, hogy ezen végre változtass, 
mert így elveszthetsz barátokat.

Mérleg
Cukorka, csokoládé, üdítő… Egyfolytá-
ban az evésen jár az eszed. Próbáld más-
sal elvonni figyelmed, és mozogj többet, 
hogy jót tégy egészségednek! (Néha azért 
belefér egy kis édesség is) ;)

Skorpió
Mindenkivel összekapsz, nem tűröd, ha 
kijavítanak, és nem engeded, hogy má-
sok segítsenek rajtad. Kezdesz elhidegül-
ni barátaidtól, ezért itt az idő, hogy tégy 
valamit ez ellen.

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

Aranyköpések
*Robinson európai kultúrával szerette volna felsze-
relni a lakatlan szigetet.
*Istvánék megpillantották a négytornyú Ajtony vezér 
várát.
*Koppány vérrontást rendelt.
*Emma apácazárkában nevelkedett.
*Ádám felesége Borbéla.
*A fáraó szabadságra küldi a rabszolgákat.
*Ádámban megfogalmazódik az egyenlőség egyen-
lete.

*Éva Az ember tragédiája egyik színében Paradi-
csomlány.
*Turi Danit annyira megbabonázta a grófnő, hogy 
majdnem kiszúrta a szemét a kaszával, miközben dol-
gozott.
*A kiskarai parasztok tavasszal aratták a búzát.
*Dani évről évre több pénzt termelt.
*A betegség tünete: ájulatvesztés.
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! 
Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
A megoldást juttasd el
Sipos Szilárdnak (XI. C) 2015. március 5-ig!

A sorsolás időpontja:
2015. március 5., nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a februári szám győztese!
Megfejtésedet várjuk!
Figyelem!!! Csak azokat a megfejtéseket tudjuk elfogadni, melyek 
teljes egészében meg vannak oldva!
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Előző rejtvényünk megfejtése:
 Ed Sheeran.

Rovatszerkesztő: Szilárd

Kívánságkosár
Boldog születésnapot Dettinek és Ricsinek a XII. B-ből!

Isten éltesse sokáig Vivit a VI. B-ből!
A XI. A boldog születésnapot kíván Helénának és Gergelynek.
Csipkárnak és Siposnak boldog születésnapot kíván a TRIÓ.

A XI. B boldog születésnapot kíván osztálytársainak,
Eszternek és Endrének.

Boldog 18. születésnapot kívánnak Endrének
egykori általános iskolai osztálytársai.

A X. A boldog születésnapot kíván Enikőnek.
Isten éltesse sokáig Robit a XI. SAM-ból!

Rovatszerkesztő: Kitty
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Sziasztok! A PCzzünk rovat februári kiadása most rendhagyó, játékhírek helyett ebben a számban 3 olyan 
nagy játéknevet hoztam nektek, melyek régen nagyot robbantottak a játékpiacon, és még ma is szívesen 

játszik velük az ember nosztalgiaképpen, ám e sikeres játékok folytatására visszagondolva már nem
mindenkinek vannak kellemes emlékei.

1. Test Drive Unlimited

A vezetőszimulátorra hajazó autós játék 2007-ben 
jelent meg, mely hatalmas siker volt a játékpiacon. 
Ezt a játékot nevezték akkoriban a Need for Speed so-
rozat riválisának. 2011-ben kiadták a folytatást is, ám 
ez közel sem lett olyan jó, mint az első. Túl akarták 
szárnyalni az elődöt, ám pénz és idő hiányában félké-
szen került az Eden Games játéka a boltok polcaira. A 
vásárlók természetesen fel voltak háborodva, és a fej-
lesztőknek már esélyük sem volt egy jobb folytatást 
kiadni, hiszen a cég 2013-ban megszűnt.

2. Alan Wake

A külső nézetes akciójáték 2010-ben jelent meg 
először Xbox 360 konzolon. A történet főhőse egy si-
keres író, Alan Wake, aki feleségével a washingtoni 
Bright Falls városába látogat, kedvesének azonban 
rejtélyes körülmények között nyoma vész. A főhős 
párja keresésére indul, s kalandos útját egyetlen éj-
jeli lámpával kell végigvinnie egy sötét erdőben. A 

játék abszolút pozitív kritikákat kapott, a Time ma-
gazin 2010 legjobb akciójátékának is választotta. Az 
eladási adatok ezek ellenére gyengék voltak, viszont 
ami egy édes-keserű ízt ad ehhez a történethez, hogy 
2010-ben ez a program volt a legtöbbször illegáli-
san letöltött játék. Azóta megjelent egy Alan Wake’s 
American Nightmare nevezetű mellékszál, ám az 
Alan Wake 2 még mindig a fejlesztők fiókjában várja 
sorsát. Valószínűleg sosem fog elkészülni a folytatás, 
ami szomorú, hiszen a játék cselekményszála nyitott 
maradt.

3. Duke Nukem

A Duke Nukem franchise története 1991-ig vezet-
hető vissza. Ekkor jelent meg az első Duke Nukem 
rész, mely egy lövöldözős játék rengeteg humorral és 
gegekkel fűszerezve. A maga idejében hatalmas sikert 
aratott a játékpiacon. 2002-ig ikonná nőtte ki magát a 
PC-s játékok körében… aztán jött a folytatás… 2011-
ben jelent meg a Duke Nukem Forever, mely 10 éven 
át készült (ezt a játékot készítették eddig a leghosz-
szabb ideig), és ez idő alatt rengeteg pénzt emésztett 
fel… hiába. A játék az elvárásokat messze nem tel-
jesítette, értelemszerűen a konyhára sem hozott túl 
sok pénzt. A fejlesztők ezek ellenére szeretnének egy 
újabb folytatást, viszont a sorozat egyelőre nem hallat 
magáról.

Rovatszerkesztő: Szilárd



• Kétévente virágba 
borul Brüsszel főtere, a 
Grand-Place. A begó-
niákból készített virág-
szőnyeg 77*24 négyzet-
méteres, 100 önkéntes 
munkás állítja össze, és 5 

napig tekinthető meg.
• A nagy ámbráscet függőleges helyzetben alszik a 
vízben.
• A Niagara vízesés több évben is befagyott, 1969-
ben pedig elzárták a 
vízesés amerikai olda-
lát, hogy eltakarítsák 
a vízesés lábánál fel-
gyülemlett köveket.
• A Salar de Uyuni a 
világ legnagyobb ki-
terjedésű sómezője. 
Amikor a mezőt néhány cm-es vízréteg borítja, a vi-
lág legnagyobb tükrévé alakul át.
• Az USA Nevada államában tilos tevével közlekedni 

az autópályákon.
• Amerikában illegális a Kinder Tojás árulása, mivel 
a gyerekek lenyelhetik a benne található játékot. Ha 
valaki megpróbál becsempészni egyet, az akár 2500 
dolláros bírságot is kaphat. A határokon egy évben 
2500 csokitojást foglalnak le.
• A varjak felismerik az emberi arcokat, így megjegy-
zik, hogy bántottad őket.
• A nebraskai Monowi nevű településnek 1 lakosa 
van, Elsie Eiler, aki a polgármester szerepét tölti be.
• Egy átlagos focista egy meccs 
alatt 15 km-t fut.
• A kaliforniai Livermore tűz-
oltóállomásán van egy villany-
körte, amely 1901 óta folyama-
tosan ég.
• Tanulmányok bizonyítják, 
hogy ha eleget gyakorolunk, 
meg tudjuk oldani problémáin-
kat az álmainkban.

Rovatszerkesztő: Judit
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Tanár úr/tanárnő kérem!

– Hogy érzi magát az új iskolában? Könnyen beil-
leszkedett?
– Igazán nagy öröm számomra, hogy a Csikyben ta-
níthatok. Nagyon jó érzés szülővárosom fiatal nem-
zedékét oktatni, mert, ha hiszitek, ha nem, ti vagytok 
Arad jövője, rajtatok is múlik, hogy mi lesz ebből 
a városból és az itteni magyarokból. Én úgy érzem, 
aránylag könnyen sikerült beilleszkednem, mert ez a 
tanári kar szerintem flexibilis, nyitott és szívesen fo-
gadja azokat, akik lelkesednek munkájukért.
– Miért pont ebben a szakmában helyezkedett el?
– Én azon szerencsések közé tartozom, akik már elég 
korán éreztek elhivatottságot a tanításhoz, ezért is je-
lentkeztem tanítóképzőbe 14 évesen. Az, hogy angol-
tanár lettem, a véletlenen múlott.
– Úgy gondolja, hogy hasznos a di-
ákok számára az olyan fajta inter-
aktív tevékenység, mint a legutóbbi 
karaoké?
– Nekünk, tanároknak egy fő célunk 
van: a diák tanulja meg, amit kell. Ha 
ehhez ki kell állítani egy színpadra, 
és oda kell tenni énekelni (az angol 
anyagot), ám legyen. Sokszor elmél-
kedek, hogy melyik lenne az az ideá-
lis módszer, amellyel motiválni lehet 
a gyerekeket, és ugyanakkor magába 

is foglalja az elméleti anyagot… de sajnos még nem 
találtam meg. A karaoké is egy próbálkozás volt, sze-
retném biztatni a diákokat, nézzenek utána az angolul 
hallgatott zenének. Tudják, mit hallgatnak, és tanulja-
nak új szavakat!
– Mivel / kivel tölti szabadidejét?
– Szabadidőmet elsődlegesen két fiamnak szente-
lem, de újabban kutyatulajdonos is lettem, és imádok 
négylábú barátommal nagyokat sétálni. Ha jut idő és 
egy jó könyv, akkor elolvasom.
– Fontos önnek a Valentin-nap? Vagy azt gondolja, 
hogy nem csak ezen az egy napon kell szeretniük 
egymást a „pároknak”?
– Nekem fontos a Valentin-nap! A „párok” miden 

nap szeretik egymást, remélhetőleg, 
de ennek egy különlegesebb napnak 
kell lennie, amikor a szeretet-sze-
relem nem csak annyi, hogy: „Love 
you, darling.” Ezen a napon érdemes 
kitalálni valami eredetibbet, érdemes 
áldozni egy szál rózsára vagy egy 
meglepetésre. Én is készülök, és buz-
dítom a lányokat, hogy ne várják ölbe 
tett kézzel a „párjuk” figyelmességét. 
A szerelemben kettőn áll a vásár!
Köszönjük szépen a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Enikő és MóNi

Februári számunkban Fekete Karolinát, iskolánk angoltanárát faggattuk.

Érdekes… :)
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orma

Foci

Hazája csapatában, a Grêmioban kezdte pályafutá-
sát, ahol játéka olyan kiemelkedő volt, hogy 1997-ben 
meghívták az U17-es vb-re készülő brazil válogatott-
ba. Tehetségét itt mutathatta meg először a nemzetkö-
zi labdarúgóvilágnak. Brazília megnyerte a tornát, a 
legjobb játékosnak járó díjat pedig Ronaldinho kapta.

Szinte azonnal több neves európai klub is megke-
reste ajánlatával az ifjú tehetséget, aki végül a PSG 
szerződését fogadta el, és 2001-ben átköltözött a fran-
cia fővárosba. A párizsi csapattal igazán nagy sikere-
ket ugyan nem ért el, azonban játéktudásban rengete-
get fejlődött, 2002-ben már felnőtt világbajnokságot 
nyert a Seleçãoval, de az edzővel nem jött ki jól, ezért 
hagyta ott a csapatot.

2003-ban 27 millió euróért szerződött az FC Barce-
lonához, mely nagy mértékben az ő kiváló játékának 
köszönhetően hosszú évek után ismét bajnokságot 
tudott nyerni. 2005-ben neki ítélték a játékosoknak 
adható legrangosabb díjat: az Aranylabdát. 2006-ban 
UEFA-bajnokok ligáját nyert a csapattal.

2008. július 15-én 2011-ig szóló hároméves szer-
ződést írt alá az AC Milan csapatával.

A 30 éves világbajnok játékmester négyéves szer-
ződést kötött a Flamengo klubbal. Bár a Flamengo üz-
leti titoknak minősítette a transzfer részleteit, néhány 
olasz portálon az jelent meg, hogy Gallianiék azért 
engedtek 5 millió eurót Dinho korábban épp általuk 
meghatározott vételárából, mert a szerződés tartalmaz 
egy olyan záradékot, amely szerint a Milannak a kö-
vetkező években minden olyan Flamengo-játékosra 
elővételi joga lesz, akit le szeretne igazolni. Más for-
rások szerint ez azt jelenti, hogy a Milan szabadon 
vásárolhat a Flamengo keretéből.

Egy újabb brazil klubhoz szerződve megerősítet-
te, hogy hazájában szeretné folytatni pályafutását. A 
brazil középpályás állítólag azért érkezett a klubhoz, 
mert a Flamengo 20 millió dollárral tartozik neki. Re-
méli, itt változás történik majd.

Rovatszerkesztők: Misi és Roli

Mintha tegnap lett volna, hogy Lewis Hamilton 
megszerezte második vb-címét, február 1-én viszont 
ismét felzúgtak a motorok Jerezben. Elkezdődött a 
2015-ös Formula-1 világbajnokság. Komoly változá-
sok történtek a tél folyamán, mind versenyzői, mind 
csapat szinten. Mindössze négy istálló szerződtette 
mindkét pilótáját még egy évre: a Mercedes maradt 
a jól bevált Hamilton–Rosberg, a Williams pedig a 
Massa–Bottas párosításnál, míg a Lotus (Grosjean–
Maldonado) és a Force India (Hülkenberg–Pérez) is 
változatlan felállással vág neki az új szezonnak.

A legnagyobb port felverő változás a Red Bull–
Ferrari–McLaren trióban volt, mivel a tavaly gyengél-
kedő Ferraritól távozó Fernando Alonso a dán újonc, 
Magnussen helyére lépett a McLaren Mercedes csa-
patban, míg a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel 
immár piros színekben folytatja pályafutását. A megü-
resedett helyet a Red Bullnál Daniil Kvyat töltötte be, 
aki 2014-ben debütált a Toro Rosso csapatban. Teljes 
változás csak a Saubernél és a már említett Scuderia 
Toro Rossónál történt, előbbi Marcus Ericsson–Feli-
pe Nasr, míg utóbbi Max Verstappen–Carlos Sainz Jr. 
felállásban kezdi az új idényt. Sajnos a kiscsapatok 
háza tájáról eddig csak rossz hír érkezett.

A tavaly csődbe ment Marussia és Caterham istál-
lóknak már nem sok remény maradt a visszatérésre. 

Ronaldo de Assis Moreira, azaz Ronaldinho

A maláj istálló tárgyait elárverezik – jelentette be az 
istálló elleni csődeljárást folytató cég; ezzel szemben 
a Marussia nemrég kérvényt nyújtott be, hogy a 2014-
es versenyautójukkal rajthoz álljanak. Ezt sajnos több 
nagycsapat is elutasította, amiben valószínűleg az is 
benne volt, hogy a 2014-es 9. helyért járó több mint 30 
millió font bónuszt nevezés hiányában a többi csapat 
közt osztják szét.Ami az év első tesztjeit illeti, nagy 
meglepetésre négyből három napon a Ferrari futotta 
a legjobb kört, míg egy Sauber győzelemmel zárult. 
A címvédő Lewis Hamilton elmondása szerint nem 
aggódik a vörösök miatt, mivel a tesztek alapján még 
nem lehet összehasonlítani a csapatok teljesítményét. 
A legrosszabbul talán a McLaren kezdte az évet, akik-
nek rengeteg problémájuk volt az új Honda-erőforrá-
sokkal. A tesztek Barcelonában folytatódnak.

Rovatszerkesztő: Lehel



9. oldalCsiky-Csuky, 2015. február

Piros:
Ellentmondásos, szenvedélyes érzelmeket 

képvisel, pozitívakat és negatívakat egyaránt. Akik 
szeretnek pirosba öltözni, általában a figyelem 
középpontjában vannak.

Kék:
A harmóniát, békét, belső nyugalmat jelenti. 

Kékbe öltözve érzelmeidet szeretnéd felszínre hozni, 
viszont csak óvatosan a kék szín viselésével, mivel 
túlzott mértékben nyomasztóvá válhat.

Rózsaszín:
A szeretetet, érzelmeket és gyengéd szerelmet 

jelképezi. Hogyha gyakran viselsz rózsaszínt, azt 
jelenti, hogy gyengéd érzelmekre, szeretetre van 
szükséged. Ez a szín melegséget közvetít.

Szürke:
A hétköznapiasság, unalom, szomorúság és az 

egyhangúság jelképe. Olyanok kedvelik ezt a színt, 
akik szeretik másnapra halasztani az aznapi teendőket.

Fekete:
Jellemzi a szomorúságot, az uralkodást, a fegyelmet 

és az erős karaktert. Ha feketébe öltözöl, biztonságra 
van szükséged.

Sárga:
A szellemi frissességet, jókedvet, nyitott elmét 

jelképezi. Aki ezt a színt viseli, jól érzi magát a 
bőrében. Képviseli az intelligenciát, tehetséget, a 
sikert és a dicsőséget.

Narancssárga:
Elősegíti a boldogságot, a jó kedvet, viselőjének 

lobbanékonyságát is lecsillapítja. Nyugalmat, pozitív 

Intrijó
Valentin-nap

 „A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehe-
tőség, hogy boldogok legyünk.” – szokták mondani. 
Ahogy közeleg a Valentin-nap, a szerelmes párok 
egyre közelebb kerülnek egymáshoz, hiszen az ő 
napjuk közeleg. Ezen a napon csak az övék a világ, 
megajándékozhatják egymást, és bebizonyíthatják, 
hogy mennyire szeretik a másikat. Természetesen 
a bentlakás életéből sem hiányozhat a szerelem, vi-
szont csak egy szerelmes párunk van. Őket kérdez-
tem meg, mit gondolnak erről a napról.

„Valentin-napon meglepetéssel készülök számá-
ra. Dorothy azt szeretné, ha együtt buliznánk, ezért 
ez így is lesz. Nemsokára két hónapja és egy hete, 

hogy együtt vagyunk, 
nagyon szeretem."

Hügel Péter

„Szerintem jó, 
hogy az intriben egye-
düli szerelmes pár 
vagyunk, mivel ez 
egyedi. Az első közös 
Valentin-napunkat Si-
monyiban fogjuk el-
tölteni, buliban."

Palla Dorotty

Rovatszerkesztő: Szandi

gondolatokat vált ki az emberből. Narancssárgába 
öltözve azt hirdeted, hogy neked fontos a kreativitás.

Zöld:
A gyógyulás, regenerálódás színe, a természettel 

társítják. Zöldbe öltözve azt sugallod, hogy pihenésre, 
nyugalomra van szükséged, illetve lassítani szeretnél 
egy kicsit a ritmuson, nem túl bonyolult dolgokkal 
szeretnél foglalkozni.

Lila:
A béke, szelídség, kedvesség kifejezője, a misztikum 

színe. A lila a legtöbb alkalomra legmegfelelőbb 
szín, viselve kimutatod, hogy szeretnél megnyílni a 
körülötted levő világ felé.

Fehér:
Naivitást, tisztaságot, örömet, eleganciát jelképez. 

Fehéret viselve tisztaság iránti igényedet fejezed ki, 
és azt, hogy jól érzed magad a bőrödben. Ha fehér 
ruhát viselsz, vonzerőd nő.

Barna:
A szorgalom, gondoskodás megtestesítője. Ha 

barnába öltözöl, kifejezed a személyes biztonság 
iránti igényedet, és érvényre juttatod általa a saját 
belső értékeidet. Ez a szín semleges szín, amely se 
nem vidám, se nem szomorú.

A színek jelentései
csak csajok!!!

Rovatszerkesztő:
Bakai Kitti



Az Implom József Helyesírási Verseny országos 
szakaszát január 29-31. között rendezték meg a 
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban. 
Arad megyéből Cara Alessio, Ilona 
Eszter (XI. A), Ilona Judit és Siska-
Szabó Lehel (X. A) jutott tovább az 
országos fordulóra, de ebből csak 
hárman mentünk el Szentgyörgyre 
(Alessio betegség miatt nem vett 
részt a versenyen). Csütörtökön fél 
5 körül indultunk el Czeglédi Csilla 
tanárnővel, és Brassóban átszállva 
jutottunk el Sepsiszentgyörgybe. 
Mivel viszonylag korán odaértünk, 
még egy rövid városnéző sétára 
is jutott időnk, ami nem volt a 

programban, de így legalább egy könyvesboltba is 
eljutottunk.

A megnyitó csak másnap reggel volt, ahol több 
rangos meghívott is köszöntötte a di-
ákokat és a tanárokat. Rögtön ezután 
pedig kezdődött a tollbamondás, és 
egy rövid szünet után a feladatlapok 
kitöltése következett. Délután még 
folytatódott volna a program, de mi 
ebéd után nem sokkal hazaindul-
tunk, nehogy túlságosan lerövidítse 
a verseny a vakációnkat.

Az eredményeket azóta megtalál-
tuk interneten (most is bárki számá-
ra megtekinthetőek), és mindhárman 
szépen teljesítettünk.

Implom – országos szakasz

Február 13-a és 15-e között rendezték meg Temes-
váron a Talentum versenyt, melyen iskolánkat Bold 
Barbara, Ilona Judit (X. A), Ilona Eszter, Zaharie-Gu-
lyás Ábel (XI. A), Szabó Izabella (XII. A) képviselték. 
A versenyt a Bartók Béla Elméleti Líceum szervezte 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Inté-
zet és a Bartók Béla Alapítvány támogatásával. Ősz-
szel indult, két internetes fordulóval, és a temesvári 
szakaszra a négy évfolyamból összesen 40 diák jutott 
tovább 9 megyéből.

Péntek délben indultunk el kísérőtanárunkkal, He-
vesi Évával. A megnyitó és némi „energizáló” játék 
után csapatverseny kezdődött. Ennek során ellátogat-
tunk a Műszaki Egyetem Fizika tanszékére, az Épí-
tészeti Egyetemre és a Nyugati Tudományegyetem 
Experimentáriumába, ahol főként érdekes fizikai kí-
sérleteket láthattunk, és még egy rövid városnézésre 
is maradt időnk. A csapatoknak egy feladatlapot kel-
let kitölteniük az elhangzott dolgokkal kapcsolatosan, 
ezzel extra pontokat szerezve a másnapi versenyre.

Szombat reggel kezdődött a háromórás írásbeli 
verseny, minden diáknak a négy feladatlap (fizika, in-
formatika, kémia, biológia) közül kettőt kellett meg-
oldania. Ebéd után újra elindultunk felfedezni a vá-
rost, de ezúttal szabad program volt, amelyre a DÖK 
(Diákönkormányzat) tagjai kísértek el, akik a verseny 
ideje alatt szinte végig velünk voltak. Mutattak egy 
nagyon jó fagyizót, két hangulatos könyvesboltot és 
egy otthonos kávézót.

Ezután volt az eredményhirdetés, mármint az első 
a kettő közül. Az érdekes és elgondolkodtató színházi 
előadás (Piszkos meló) után ugyanis még egyet tar-
tottak, mert az előzőbe hibák csúsztak. Végül a X. 
évfolyamban I. díjat kapott Ilona Judit, Bold Barbara 
pedig II. lett.

Bár a sok program alaposan kifárasztott mindany-
nyiunkat, azért megérte elmenni, mert érdekes volt, 
és a csapatmunka, illetve a szabad program miatt köz-
vetlenebb is, mint a legtöbb hasonló verseny.

Eszter

Tehetség a tudományokban? Talentum!

A temesvári Csiky Gergely Színház művésze, 
Molnár Bence egyszemélyes előadását láthattuk is-
kolánk dísztermében február 10-én. Petőfi Sándor: 
A helység kalapácsa című komikus eposza alapján 
készült a Kifordulás című előadás, amely nagy sikert 
aratott a diákok körében, mert nemcsak a Petőfi által 
megalkotott, korának stílusparódiáját láthattuk, ha-
nem megpróbálta az eseményeket a modern korba is 
átültetni. A színész egymaga vitt színre minden fontos 
szereplőt: Fejenagy, a helység kalapácsa, a „lágyszí-
vű kántor”, Bagarja csizmakészítő és Harangláb alak-
ját is. Még magát Petőfit is megjelenítette. Mindezt 

rendkívüli szójáték és mimika fűszerezte. Eljátszotta 
a rövid cselekményt több kornak és tájegységnek a 
kocsmai hangulatát idézve. A szórakoztatás mellett a 
mai társadalomkritika sem hiányzott az előadásból, a 
végszó éppen a mai virtuális világ és negatív hatásai-
nak az ecsetelése volt.

A diákok körében nagy sikert aratott darabról egy-
behangzóan az volt a vélemény, hogy nagyon jó és 
szórakoztató volt. Egyesek így fogalmaztak „megérte 
a 4 lejt, még többet is megért volna”, illetve „ha ilyen 
lenne minden darab, többet járnék színházba”. :)

Béla

Kifordulás

Eszter

10. oldal

Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2015. február



Mint minden évben, idén is volt farsang isko-
lánkban. A kisiskolások mulattak, beöltöztek, s kel-
lemesen töltöttek el pár órát. Erről Khell Leventét 
kérdeztem, a negyedikesek tanítóját, aki az esemé-
nyen bemondó is volt.

– Mikor zajlott le az elemisták farsangja?
– A kicsik farsangja hétfőn, február 16-án 9 órai 

Iskolánkban idén is 
megrendezték a farsan-
got február 17-én, este hat 
órától a tornateremben. 
Az idei farsang témája az 
időutazás volt.

A diákok három előadást 
mutattak be: elsőként a 9. 
C osztály mutatott be egy 
hippis-rockos jelenetet, 
őket követte a két pletykás 
asszonyt alakító Birta 
Andrea és Tamás Noémi 

a 10. A osztályból, végül, de nem utolsó sorban 
az intris diákok mutattak be egy 
jelenetet Intri-Oz címmel az Óz, 
a nagy varázsló című meséből.

Az előadásokat követően is-
kolánk társastánc csoportja lépett 
fel egy cha-cha-chát bemutatva, 
Balogh Edina és Terpe Gloria pe-
dig egy hangulathoz illő, pörgős 
táncot mutatott be.

Amíg a zsűri – Spier Tünde 
aligazgatónő, Puskel Emese és 
Erdélyi Kinga tanárnő, illetve 
Wager Evelin, a diáktanács 

Eszter

kezdéssel zajlott le.
– Körülbelül hány kisdiák vett részt a farsan-

gon?
– Körülbelül 120-122 diák vett részt.
– Milyen volt a hangulat?
– Nagyon jó volt, mindenki jól érezte magát.
– Ön szerint az ilyen események, megmozdu-

lások jobban összekovácsolják a diákokat?
– Természetesen. Emellett pedig jobban is meg-

ismerik egymást.
– Melyek voltak idén a legérdekesebb jelme-

zek?
– Mindegyik érdekes volt a maga módján, de át-

lagban a hagyományos jelmezek nyerték el a tetszé-
semet. Ami kicsit különlegesebbnek tekinthető, az 
egy robotjelmez volt.

Juli

2015. február 17-én délelőtt rendezték meg a gimnáziumi osztályok a farsangi ünnepséget. Megkérdeztünk 
néhány diákot, hogy érezte magát a farsangon. Íme a válaszok!

- Nagyon élveztem a farsangot, és sokat táncoltunk!
(Márk, V. osztály)

- A farsang nagyon jó volt, mi Hófehérke történetét adtuk elő,
és nyertünk, aminek nagyon örültünk. (VI. B)

- Mi Csipkerolika történetét adtuk elő, ami egy kifordított Csipkeró-
zsika-mese. A farsangon jól szórakoztunk az osztálytársaimmal. 

(Vivi, VIII. B)

elnöke – félrevonult, a diákok 
megcsodálhatták egymás 
jelmezeit, illetve jót nevethettek 
egymáson. Miután a zsűri 
döntött, következett a várva 
várt tombola, ahol különböző 
nyereményeket sorsoltak ki: 
ceruzától ajándékutalványig 
mindent lehetett nyerni.

Ezt követően sor került a 
várva várt eredményhirdetésre 
is: első helyezett lett az Intri-Oz 
produkciója, második helyezést 
ért el a stand-up comedyt bemutató Birta Andrea és 

Tamás Noémi, és a „bronzérmet” 
a 9. C osztály csapata vitte el. De 
nemcsak a fellépő diákok kaptak 
oklevelet és nyereményt, hanem 
a legötletesebb jelmezt viselők 
is meglepetésben részesültek. Az 
eredmények kihirdetése után a 
műsor véget ért, viszont a bulis 
kedvű diákok számára csak ezu-
tán kezdődött a mulatság.

Kurunczi Enikő, 9. A

Fotó: Csomós Roland, 10. A

V-VIII. osztályosok farsangja

Időutazás a suliban

11. oldal

Elemisták farsangja
Csiky-Csuky, 2015. február



Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

12. oldalCsiky-Csuky, 2015. február

Kiss Evelin
– Szeretsz-e az intriben, és ha igen, miért?
– Igen, nagyon szeretek az intriben lakni. Egyik 
oka ennek az, hogy nagyon 
sok barát vesz körül, és szá-
momra olyan ez, mint egy 
hatalmas család. Másik oka 
pedig a nagyon sok és válto-
zatos program, foglalkozás, 
amelyeken közösen vehetek 
részt barátaimmal.
– Mivel utolsó éves vagy, saj-
nálod-e, hogy itthagyod?
– Nagyon sajnálom, hogy 
nemsokára vége lesz, és el 
kell hagynom a bentlakást. Nagyon fog hiányozni 
minden és mindenki!
– Mire emlékszel vissza majd a legszívesebben?
– Elsősorban az én gólyabálamra fogok majd visz-
szaemlékezni, ami számomra az első nagy meg-
próbáltatást jelentette az intriben. Nem hagyha-
tom ki a legjobb szobatársakat sem, akik nagyon 
sokat jelentenek nekem, és akikben a világon a 
lehető legjobb barátokra találtam. Mindig számít-
hattam rájuk, és ez kölcsönös volt, rengeteg bol-

Februárról mindenkinek a farsang és a Valentin-
nap jut az eszébe. Lássuk, hogy e havi számunkban a 
IX. C tanulói miként számolnak be nekünk vakációs 
és farsangi élményeikről.:)

Oláh Ibolya
– Milyen az új osztá-

lyod, és hogyan ment a be-
illeszkedés?

– Az új osztályom na-
gyon jó. Szerintem össze-
tartó csapat vagyunk. A 
beilleszkedés kicsit nehéz 
volt számomra, mert nem 
ismertem senkit, de már 
pár hét múltán sok kedves 
barátot szereztem.

Simon András
– Hogy telt a vakáció? Mivel töltötted el?
– A vakációt nagymamámnál töltöttem, és na-

gyon szuper volt, csak túl-
ságosan rövid. A legtöbbet 
unokatestvéremmel szóra-
koztunk.

Ónodi Beatrix
– Melyik a legemléke-

zetesebb farsangi élmé-
nyed?

– Talán az, amikor bo-
szorkánynak öltöztem 
be… és még jól is állt.

dog pillanatot tölthettem 
el velük, amelyekre min-
dig szeretettel gondolok 
majd vissza.

***
Csíki Gergely
– Mennyi ideig laktál a 
bentlakásban?
– 2 évig voltam az intri 
lakója.
– Melyik a legkedvesebb 
emléked az ott töltött időből?
– Az a búcsúztató, amikor elmennek a végzősök az 
intriből. Olyankor előadással és virággal búcsúzat-
ják őket, megköszöntik nekik a segítségüket, és ők is 
a törődést. Én elő szoktam adni valami kis előadást, 
utána pedig egy vacsora szokott következni. Mindig 
is ez az ünnepség tetszett a legjobban.
– Mi hiányzik a legjobban ebből a 2 évből?
– Nagyon hiányzik a „Jó reggelt gyerekek, reggel 
van!" mondat, amivel költeni szoktak, meg persze a 
társaság.
– És mi az, ami a legkevésbé hiányzik?
– Nem hiányzik a bezártság, és az oly ritkán mega-
datott kimenő.

Ebben a hónapban a bentlakás egyik jelenlegi, illetve egyik volt lakóját kérdeztük intris életükről.
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