
Március
Elérkezett a tavasz, várjuk a 

szép időt, a napsütést, a madár-
csicsergést és minden mást, amit 
hoz ez az évszak, kivéve talán a 
jól ismert tavaszi fáradtságot...

Március egyik jellegzetessége 
a 8-i nemzetközi nőnap, melyen 
a hölgyek kerülnek előtérbe, de 
tudjuk, hogy mióta tart ez a ha-
gyomány, ki hozta létre?

A nemzetközi nőnap létre-
hozói szerint a nők napja a nők 
évszázados küzdelmét eleveníti 
fel, melyet az egyenlő jogokért 
és lehetőségekért vívtak. Az első 
március 8-hoz kötődő esemény 
1857-ben történt, amikor már-
cius 8-án emberibb munkafel-
tételeket és magasabb fizetést 
követelő textilipari nődolgozók 

tüntettek New York utcáin. Ez a 
nap, mely a női emancipáció kez-
detéről emlékezik meg, a múltban 
inkább munkásmozgalom volt, 
mára azonban inkább a virágaján-
dékozás jellemzi.

Az első nőnapot az Egyesült 
Államokban tartották 1909 feb-
ruárjának utolsó vasárnapján. A 
Nemzetközi Munkásszövetség 
egyik kongresszusán 1910-ben 
határoztak arról, hogy tartsanak 
egy nemzetközi nőnapot a nők vá-
lasztójogának kivívása érdekében, 
ám akkor sem határoztak meg egy 
pontos dátumot. Az első nemzet-
közi nőnapot 1911. március 19-én 
Ausztriában, Dániában, Németor-
szágban és Svájcban tartották meg.

1917. március 8-án Oroszor-

szágban nők tüntettek kenyérért 
és békéért. Négy nappal később 
– nem közvetlenül ennek a tün-
tetésnek a hatására – II. Miklós 
cár lemondott, s polgári kor-
mány alakult, mely szavazójogot 
biztosított a nőknek. Ezzel vált 
véglegessé a nőnap dátuma is, 
mely a világ legtöbb országában 
március 8-a.

Remélem, sikerült új infor-
mációkkal szolgálnom, s hasz-
nos volt ez a kis bemutató arról, 
hogyan alakult ki ez a mára már 
nagyon népszerűvé vált „ün-
nep”. Kissé megkésve szeretnék 
boldog nőnapot kívánni az újság 
minden hölgy olvasójának, s egy 
képzeletbeli csokrot a jókívánsá-
gaimmal! Heni
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Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 6. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!



Könyvajánló
Ahol a szivárvány véget ér

Mi? Hogy mit 
kíván a magyar 
nemzet? Ja, tudom, 
hogy lecsengett a 
romantikus filmek 
szezonja, de ez a 
film mégis megér-

demel egy cikket.
Rosie és Alex ötéves koruk óta a legjobb barátok. 

Egy suliba jártak, együtt mentek bulizni stb., de csak 
barátok. Mikor befejezik a sulit, elhatározzák, hogy 
ugyanarra a főiskolára mennek, ám ekkor Rosie éle-
te gyökeresen megváltozik. Egy hatalmas felelősség 
zúdul a nyakába, és tervét, álmát megváltoztatja. 
Alex és Rosie elszakadnak egymástól, külön vá-
rosban élnek, csak felületesen tartják a kapcsolatot. 
Mindketten elkötelezik magukat, de rájönnek, hogy 
nem boldogok. Gondolnátok, hogy ebből a katy-
vaszból happy end lesz?

Ez a film, azon kívül, hogy jó kikapcsolódás, 
rendelkezik néhány igenis fontos mondanivalóval. 
Például hogy az élet nem könnyű, nem tündérmese, 
de ami még fontosabb, hogy öt perccel előre nem 
tervezhetsz, mert egy perc alatt megváltozhat az éle-
ted, vagy hogy sosem késő beteljesíteni az álmokat, 
és azt, hogy fiú és lány közt nincs barátság. Nincs! 

Rovatszerkesztő: Juli
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Rovatszerkesztő: Tünde Bakai Kitti

Marissa Meyer:
Cinder, Hamupipőke a kiborgok között

A történet 126 évvel a 4. világ-
háború után játszódik Új Peking-
ben, ahol egy pestisszerű járvány 
pusztít. A gonosz holdkirálynő a 
megfelelő alkalomra vár, hogy a 
földet uralja. Az egyetlen remény 
egy fiatal lány, aki kiborgként él, 
mert egy balesetben elvesztette két 
végtagját. Előnye, hogy mindenfé-

le gépet, robotot meg tud javítani, viszont a társa-
dalom lenézi művégtagjai miatt. Cindert, a kiborgot 
felkeresi Kai herceg, aki személyesen megkéri ro-
botja megjavítására, így a lány többször is a herceg 
közelébe kerül, és találkozva a holdkirálynővel ve-
szélybe kerül az élete. (A holdlakók régen hétköz-
napi emberek voltak, most már elvesztettek minden 
emberi érzést, és minden vágyuk az, hogy másokat 
kontrolláljanak.)

Vajon sikerül Cindernek eljutni a herceg báljába, 
hogy megállítsa a holdkirálynőt, avval megmentve a 
Földet? Illetve megtudjuk Cinder rejtélyes múltját, 
hogy miért oly különleges, és miért jelent veszélyt 
a holdkirálynő számára? A Holdbáli krónikák első 
könyve Hamupipőke klasszikus meséjét használja 
fel egy modern történet megírásához. Eredménye 
egy fantasztikus, különleges történet.

Csiky-Csuky, 2015. március

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 :)

Filmajánló



1. Hogyan írnád le a szobádat?
a) kellemes, rendes
b) kényelmes és szép, de mindig tökéletesen tiszta
c) tele van a levetett ruháimmal
2. A legkedvesebb tárgyad…
a) az alkalmi ruhád, melyben olyan jól mutatsz.
b) egy plüssállat, mivel olyan szentimentálisan ra-
gaszkodsz minden emlékhez.
c) a naplód, mivel tele van a gondolataiddal.
3. Mi van a faladon?
a) naptár
b) szép holmik, tükör, fotók
c) poszterek, festmények
4. Ha a pénz nem lenne akadály, mit választanál a 
szobádba?
a) egy klassz számítógépet
b) egy teljesen új dekorációt
c) egy telefont
5. Fejezd be a következő mondatot: A szobám…
a) egy hely, ahol alszom és kelek, egyszerű és prak-
tikus.
b) a privát szférám, ami pont olyan, mint én.
c) egy rejtekhely, ahol elbújok a világ elől.

ÉRTÉKELÉS: 
Legtöbb A válasz: A kontrolláló: Az a típusú em-

ber vagy, aki terveket sző, és ragaszkodik is hozzájuk. 
A szobád visszatükrözi ezt, mivel minden rendezett 
és tiszta körülötted. Úgy érzed, ha a szobád olyan, 
amilyennek látni szeretnéd, akkor minden felett ké-
pes vagy ellenőrzést tartani, legfőképp az életed felett. 
Néha azért neked is muszáj ellazulnod, néha hagyd 
kócosan a hajad, és szórakozz egy kicsit!

Legtöbb B válasz: Az álmodozó: A szobád a te 
szentélyed, ahol mindent megengedhetsz magadnak, 
ha másképp nem, akkor gondolatokban. Szeretsz áb-
rándozni, ezért szereted, ha szép és kényelmes a la-
kótered. Titokban nagyon örülsz annak, ha mások is 
szívesen lógnak veled az életteredben. Szereted a lu-
xust, és gyakran rendezel újra mindent magad körül. 
Azért néha maradj a realitás talaján, még akkor is, ha 
álmodni olyan jó!

Legtöbb C válasz: A káosz gyermeke: Nem nagyon 
érdekel, hogy néz ki a szobád, a saját privátszférádat 
mindennél nagyobbra értékeled. Imádod becsukni 
magad mögött az ajtót, és akkor vagy igazán boldog, 
ha egyedül lehetsz. A szobád kiváló hely arra, hogy 
gondolkodj, zenét hallgass és pihenj. A lakótered oly-
kor rendetlen, de azért még elmegy. Azért néha tegyél 
rendet magad körül, hogy tudd, minek hol a helye a 
nagyvilágban!

3. oldalCsiky-Csuky, 2015. március

Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Rovatszerkesztő: N. Regina

Boldog névnapot!
Sándor (március 18.)
A görög Alexander név rövidülésének magyaroso-

dott alakja. A név jelentése: férfiakat vagy férfiaktól ol-
talmazó. A Sándor név mély, érzékeny, tiszta személyi-
ség kialakulását segíti. Intelligens emberét, aki az anyagi 
dolgokat megbecsüli. A Sándoroknak jó érzékük van az 
üzlethez és a vezetéshez. A legjobb munkát akkor vég-
zik, ha függetlenül, önállóan dolgozhatnak, és cselekvés 
előtt megtervezhetik azt. Nem barátkoznak könnyen, 
inkább távolságtartók.

Hajnalka (március 27.)
Magyar eredetű, a XIX. században elterjedt női név 

az Auróra magyarosításaként, illetve a Hajnal név kicsi-
nyítő képzős formájából. A Hajnalka név az önkifeje-
zésre erős vágyat érző személyiség kialakulását segíti. 
Viselői szeretnek olyan munkakörben dolgozni, amiben 
másokkal is kapcsolatban vannak, így elkerülhetik az 
egyhangúságot, amit nehezen viselnek. Ugyan szeretik 
a spontán cselekvést, mégis leginkább a gyakorlatias 

szempontok határozzák meg döntéseiket. Barátságos 
természetűek, de nehézségeik vannak a kommunikáci-
óval.

Patrik (március 17.)
A patrícius ír rövidülése. A név jelentése: rómainak 

született nemes. A Patrik név független, barátságos és 
őszinte személyiség kialakításában segíti viselőit. Ter-
mészetes, közvetlen, önmagukat jól kifejező, beszédes 
emberek lehetnek. Alapjában jóindulatúak, de olykor 
durvák, szarkasztikusak. A művészetek és a zene iránti 
érzékük kiemelkedő. Igen eredeti egyéniségek.

Beáta (március 22.)
Latin eredetű, jelentése: boldog. A Beáta név segíti 

a természet szépségére fogékony, romantikus, idealista, 
precíz, szociális beállítottságú egyéniség kialakulását. A 
név viselőinek lehetnek önértékelési és önbizalommal 
kapcsolatos problémáik. Sérülékenyek, így megtanulják, 
hogy jobb, ha érzékenységüket nem mutatják ki, így ke-
vesen ismerik őket igazán. Sokat tűnődnek azon, hogy 
helyesen cselekednek-e.

Teszt!
~ Mit mesélne rólad a szobád? ~
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Csillagok, csillagok!

Kos
Itt a tavasz, és Ámor nyila ismét szíved-
be talál, még akkor is, ha már van párod. 
Tanulmányaid ennek ellenére egyre szor-
galmasabban folytatod, és minél több 
tantárgy érdekel. Szánj egy kis időt arra, 
hogy gyönyörködj a tavaszi természet-
ben!

Bika
Titkos ellenséged annyi, mint égen a 
csillag. Éppen ezért ajánlott, hogy meg-
gondold, hogy kivel miről vagy kiről be-
szélsz. Nagy valószínűséggel valaki, akit 
nagyon tisztelsz, kibeszél a hátad mögött, 
ezért légy óvatos! Egészségedre is job-
ban kellene ügyelned, hiszen csalókás a 
tavasz.

Szűz
Büszke lehetsz magadra e hónapi tel-
jesítményedért, a jó jegyek, illetve a jó 
próbavizsgád irigyelhetővé tesznek. Bár-
mi jönne, te készen állsz, és megoldod a 
helyzetet, nem érhet semmi sem váratla-
nul.

Ikrek
Úgy bújod a könyveket, mint egy igazi 
könyvmoly, ezért képes vagy fennma-
radni akár késő éjjelig is. Nem lehet rád 
ismerni, úgy megváltozol, segítesz osz-
tálytársaidon, és önkéntes feladatokat is 
vállalsz.

Oroszlán
A Merkúr állása jó változást hoz, akár 
egy váratlan utazás is bekövetkezhet, me-
lyet iskolai szorgalmadnak köszönhetsz. 
Szüleid büszkék teljesítményedre, de vi-
gyázz, nehogy fejedbe szálljon a dicső-
ség.

Vízöntő
A pénzedre sokkal jobban kellene vi-
gyáznod, ami azt jelenti, hogy a legki-
sebb bevásárlást is listával kellene bo-
nyolítani, hogy csak a legszükségesebbre 
adj ki pénzt. Többet kellene foglalkoznod 
a leckéid megírásával, mert lassan bukás 
fenyeget.

Bak
Odaadásod nagyra becsüli a környeze-
ted. Bárkin szívesen segítesz. Bicikli-
zéskor hajlamos vagy megsérülni, ezért 
óvakodj a csúszós utaktól, és ha lehet, 
inkább gyalogolj ebben a hónapban.

Nyilas
Ne hagyd el magad, és ne vidd túlzásba 
az önsajnálatot akkor, amikor rájössz, 
hogy nem mentél át a próbavizsgán, illet-
ve nem sikerült továbbjutnod egy verse-
nyen. Képes vagy bármit leküzdeni, hisz 
barátaid és szüleid melletted állnak.

Rák
Bár szerelmi viszonyaid nem harmoni-
kusak, más téren sikerrel jársz. Barátaid 
társaságára vágysz, ami érthető, hisz ed-
dig hanyagoltad kapcsolataid. Új hobbi-
ra lelsz, ami segít a kibontakozásban, és 
boldogan töltöd napjaidat.

Halak
A sors egy jó lehetőséget kínál számod-
ra, amellyel anyagi ügyeidet rendezhe-
ted, ne szalaszd el. Előfordulhat, hogy 
barátodra anyagi helyzete miatt félté-
keny lehetsz, és ebből akár nagy vita is 
kerekedhet.

Mérleg
Rengeteg buliba hívnak el, népszerűséged 
a duplájára nőtt az utóbbi időben. Próbálj 
időt szakítani a régi barátaidra is, hiszen 
egyelőre rájuk számíthatsz a leginkább. 
Nagyszerűen kiismered az embereket, s 

Skorpió
Gyakran viselkedsz gorombán azzal, akit 
kedvelsz, ezért nem közeledik hozzád. 
Légy türelmesebb az emberekkel, még 
akkor is, ha nehezedre esik, így megelőz-
heted, hogy magadra haragíts másokat.

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

Aranyköpések
Fájnak az érzéseim.
Abafiban epizódok halmozódnak.
Szent Margit hosszú terjedelmű.

A költeménynek tüdőmértékes a verselése.
Zrínyi éppen műve megírásakor ment feleségül.
Cristierna elvált Báthoritól, de már nem fogta ki 

Abafit.
A fiú bal oldali nyakán egy anyajegy volt.
A törökök vezére Sámán basa volt.
Michelangelo egy olyan fiatalembert ábrázol, akinek 
az izmai a helyükön vannak. 
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy 
mi a teendő? Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejt-
vényt! A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak 
(XI. C) 2015. április 3-ig!

A sorsolás időpontja:
2015. április 3., nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a márciusi szám győztese!
Megfejtésedet várjuk!

Figyelem!!! Csak azokat a megfejtéseket tudjuk elfogadni,
melyek teljes egészében meg vannak oldva!
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Előző rejtvényünk megfejtése:
Ellie Goulding.

Rovatszerkesztő: Szilárd

Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

– Szeretném, ha mindent tudna rólam – mondja az új 
titkárnő a főnöknek. – Bevallom, nagyon babonás va-
gyok!
– Cseppet se törődjön vele! Magának legfeljebb nem 
fizetünk tizenharmadik havi bért!

Két titkárnő beszélget:
– Az írógép a legszörnyűbb találmány a világon!
– Miért?
– Mert rögtön meghallja a főnök, ha nem dolgozol!

Állásinterjún a főnök a jelentkezőhöz:
– Elég magas fizetést kér, ahhoz képest, hogy 
nincs semmi szakmai gyakorlata.

– Azért, uram, mert sokkal nehezebb úgy elvégezni a 
munkát, ha nem tudom, mit kell csinálni.

– Az álláshirdetésre jöttem titkárnőnek.
– Foglaljon helyet a számítógép előtt!
– Igenis.
– Ne ott, kisasszony, az a kávéautomata.

Két flegma titkárnő beszélget:
– Te, mostanában annyit fáj a fejem, fogalmam sincs 
mitől lehet.
Erre a másik:
– Hát tudod, nekem a hasam szokott fájni, ha üres.



Rovatszerkesztő: Sipos Szilárd
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Sziasztok! Folytatjuk a februári számban elkezdett 
visszatekintést, nosztalgiázást. Márciusban ismét 3 já-
tékot hoztam, melyek a saját korukban nagyon sikere-
sek voltak, de valamilyen oknál fogva a folytatások nem 
ütötték meg a mércét. Szerencsére ezek a programok 
megmenekültek a süllyesztőből, s jelenleg jobbnál jobb 
részeket adnak ki a fejlesztők. No, de lássuk, kiket pécé-
zünk ki ebben a hónapban!

Call of  Duty
A Call of  Duty első ré-

sze 2003 októberében de-
bütált a lövöldözős video-
játékok piacán. A második 
rész 2005-ben jelent meg, 
mely nem sokban tért el az 
első résztől. A legtöbb epi-

zód a második világháborúban játszódik, kivéve a Mo-
dern Warfare-sorozat részeit, amik a modern időkben, 
a Black Opst, ami a hidegháborúban, és a Call of  Duty: 
Black Ops II-t, ami szintén a jövőben játszódik. A Call 
of  Duty 3-mal elérkezett mélypont után úgy tűnt, hogy 
a franchise számára nem maradt tovább nyitva út, ami 
az életben maradás felé vezetne. A Modern Warfare 
megjelenésével végül megmenekült a széria, és azóta 
dalolva próbálják évente elnyerni hű vásárlóik rajongá-
sát (…és pénzét).

Far Cry
A 2004-es év teljesen telítve volt az FPS-típusú játé-

kokkal. A Far Cry ekkor nagyon egyedinek tűnt, és sok 
újdonságot hozott a játékosok körében. A játék folyta-
tásán nem sokat dolgoztak a fejlesztők, ezért nem is lett 

annyira egyedi, mint az első rész. Az igaz, hogy a készí-
tők a folytatásban nem sokat ártottak a játéknak, de nem 
is sokkal öregbítették a Far Cry franchise hírnevét azzal, 
hogy kis túlzással kiadták újra az első részt új sorszám 
alatt. A Ubisoft azonban tanult a hibáiból, a sorozat 3 
részére már kijavították a negatívumokat, s tovább erő-
sítették a játékban rejlő lehetőségeket és pozitívumokat. 
2013-ban a legsikeresebb játékok egyike volt a Far Cry 
3, és talán a nemrég kiadott negyedik rész is hasonló 

sikereket fog elérni.
Mortal Kombat
Még a kilencvenes évek 

elején, amikor a játékter-
mek dugig voltak a sorban 
álló fiatalokkal, akkor rob-
bantott a Mortal Kombat 
első játékával, 1992-ben. 

Népszerűségének köszönhetően a verekedős játék meg-
jelent PC-re és más platformokra is. Eleinte nagyon jó 
játékokat készített a franchise, de később a széria újabb 
részei egyre elavultabbak lettek a kor más játékaival 
szemben. A széria hosszas pihentetése után 2011-ben a 
NetherRealm Studios újra életet adott Johnny Cage, Liu 
Kang és Scorpion bandájának. A méltó folytatás tiszte-
lettel adózik a klasszikus kedvencnek, ugyanakkor fel is 
támasztotta a sorozatot. A következő rész az idei évben 
érkezik, s az előjelek szerint sok-sok újítást tudtak bele-
gyömöszölni a fejlesztők a programba.

Intrijó

Rovatszerkesztő: Szandi

Az e havi Csiky-Csuky Intrijó rova-
tában Sas Ibolya pedagógus nénit kérdez-
tem ki egy kicsit.

– Hány éve dolgozik a bent-
lakásban?

– 12 éve dolgozom itt, a 2003–
2004-es tanévben kerültem ide, ak-
kor adták át a felújított bentlakást.

– Mi a legjobb abban, hogy gyerekekkel foglal-
kozhat?

– A gyerek, az egy kimeríthetetlen téma számomra, 
a velük való foglalkozás mindig fontos marad. Nekem 
már az is egy sikerélmény, ha érzem, hogy aznap nem 
voltam hiába a bentlakásban, és a gyerekeket fel tudtam 
hozni egy olyan szintre, amely elfogadható.

– Mik az elvárásai?
– Szoktam mondogatni: külön köszönetet nem vá-

rok, de a nap végén tudni akarom, hogy azt tettem, ami 
helyes volt.

– Szokta úgy érezni, hogy fogytán a türelme?
– Igen, szoktam. Vannak olyan gyerekek, akik néha a 

türelem határait feszegetik, olyankor azt szoktam nekik 
mondani, hogy ne hozzák elő azt az oldalam, amelyet 
én sem akarok látni. De természetesen minden prob-
lémát és helytelen viselkedést „orvosolni” lehet és kell.

– Mi a hobbija?
– Szeretek klasszikus zenét hallgatni, koncertre járni. 

Ezen kívül színházba járok és tornázom.
Köszönjük a válaszokat,

és kívánunk sok erőt és türelmet a diákokhoz!

Intri-interjú
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Tanár úr/tanárnő kérem!

– Miért választotta 
a tanítói pályát? S hány 
éve tanít?

– A tanítói pályát azért 
választottam, mert szeret-
tem mindig kisebb gyere-
kekkel foglalkozni, játszani, 
és szüleim is pedagógusok 
voltak. Ezen a pályán 38 
éve vagyok, és nem bántam 
meg a választásomat.

– Hány évig volt     
táncoktató? S miért mondott le?

– A pécskai Búzavirágnak 25 évig voltam vezetője, 
oktatója. 25 év után úgy éreztem, hogy át kell adni a 
teret a fiataloknak, de a táncról soha nem mondtam le.

– Ha lenne lehetősége rá, szeretne újból tánccal 
foglalkozni?

– Mint már említettem, nem mondtam le a táncról, 
hiszen itt az iskolában foglalkozom a gyerekekkel ezen 
a téren.

– Mit jelent/jelentett ön számára a tánc?
– A néptánc nekem nagyon sokat jelentett: elsősor-

ban a fiatalságot, ugyanis diákkoromban a nagyenyedi 
Bethlen Gábor tanítóképzőben kezdtem, szórakozást, 
barátokat, közösséget, a népi hagyományok csodálatos 
világát.

– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Szabadidőmben szeretek bütykölni, kertészkedni.
– Milyen élményekre emlékszik vissza a legszí-

vesebben, amiket az osztályával élt át?
– Az osztályommal átélt legszebb élmények az év 

végi „túlélő” táborok.

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty

Nagyon boldog születésnapot kíván a legjobb oszinak 
a XI. C.
A XI. A boldog születésnapot kíván
Pacáknak és Ákosnak.
Boldog születésnapot Pacák!!! Roli, 
Misi, Patrick
A X. B boldog születésnapot kíván osz-
tálytársainak: Szandinak, Rolinak és Atynak.
A X. A boldog születésnapot kíván Lottinak.

Isten éltesse sokáig Alexandrát a IX. SAM-ból!
Nagyon boldog születésnapot kívánok Tamara!!! 
Móni :*:*
A XI. C boldog születésnapot kíván Szilárdnak.
Isten éltessen sokáig Szilárd! Kitty
Még nagyon sok boldog születésnapot 
kívánunk Kathy!!! Móni és Kitty :*

Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Érdekes… :)

Rovatszerkesztő: Judit

Az ókori Rómában szerencsésnek tartották, ha egy 
háborút márciusban indítottak, mivel ez a hónap nevét 
Marsról, a háború istenéről kapta.

A svájciak a világelsők csokolá-
défogyasztásban: évente átlagosan 
8 kg csokit esznek.

A világ összes pandája Kína 
tulajdonát képezi, a Kínán kívüli 
állatkertekben egy-egy pandát évi 
1 millió dollá-

rért kölcsönöznek.
A legidősebb aranyhal 41 évet 

élt, Frednek hívták.
A könyvtárakból legtöbbször 

ellopott könyv rekordját a Guin-
ness Rekordok Könyve tartja.

A Samsungnak több alkalmazottja van, mint a Goog-
le-nak, az Apple-nek és a Microsoftnak együttvéve.

A nők átlagosan kétszer any-
nyit pislognak, mint a férfiak.

Az információ az agyban 
274 km/óra sebességgel is ké-
pes haladni.

Az amerikai űrhajósoknál 
követelmény a 180 centiméternél kisebb testmagasság.

Az Ezeregyéjszaka meséi eredeti szövege szerint 
Aladdin egy kínai kisfiú volt.

Limában (Peru) szobrot állítottak 
Micimackónak.

A csupasz va-
kondpatkány im-
munis a rák min-
den fajtájára, és a vadonban akár 30 
évig is élhet.

Az ollót Leonardo da Vinci találta fel.

Márciusi számunkban Khell Leventét, iskolánk tanító bácsiját faggattuk.
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Rovatszerkesztő: Lehel

orma
Jenson Button

Luis SuárezFoci

Rovatszerkesztők: Misi és Roli

Jenson Alexander 
Lyons Button 1980. ja-
nuár 19-én született az 
angliai Frome-ban. Elő-
ször 8 évesen kezdett 
gokartozni, majd komo-
lyabb versenyautóba 
1998-ban ült, és rögtön 
meg is nyerte a brit For-
ma Ford bajnokságot. 
Ezután a Forma 3 szé-
riájában versenyzett, 
majd egy év tesztelés 
után, 2000-ben beke-
rült a Forma 1-es Willi-
ams csapatba. Az évet 
az (újoncként) előkelő 
nyolcadik helyen zár-
ta, majd a Benetonnál 
(később Renault F1) folytatta pályafutását, ahol 
azonban különösebb sikereket nem ért el. Élete 
első futamgyőzelmét a 2006-os Magyar Nagydí-
jon szerezte a Honda gyári csapatával. Az istál-
ló ezután lejtőre érkezett, és csak 2009-re me-
nekült meg, mikor is Ross Brawn megvette, és 
Brawn GP néven nevezte be a szezonra. Button 

itt hat győzelemmel és 
további három dobogós 
helyezéssel megszerez-
te élete első (és eddigi 
egyetlen) bajnoki címét. 
2010-re átszerződött a 
McLarenhez, ahol első 
évben ötödik, majd má-
sodik, ezután szintén 
ötödik helyen végzett. 
2013-ban kijelentette, 
hogy a McLaren istállónál 
marad, míg vissza nem 
vonul. Ez az idény nem 
sikerült túl jól neki, csak a 
kilencedik lett, és a sze-
zon alatt több összetűzé-
se is volt csapattársával, 
Sergio Pérezzel. 2014-

ben legjobb helyezése az ausztráliai harmadik 
hely lett. Ezután a McLaren bejelentette, hogy 
kétéves szerződést írtak vele alá. Jenson Button 
jelenleg a Forma 1-es mezőny egyik legtapasz-
taltabb versenyzője. Reméljük még sok sikerben 
lesz része! :)

Luis Suárez, teljes nevén 
Luis Alberto Suárez Díaz (Sal-
to, 1987. január 24.) uruguayi 
válogatott labdarúgó. Jelen-
leg a spanyol FC Barcelona és 
a válogatott csatára.

Pályafutását 2005-ben az 
uruguayi Nacional Montevi-
deo csapatában kezdte. Majd 

egy év után Hollandiába igazolt, az FC Groningen csa-
patához. Itt is egy szezont töltött el. Ezután 2007-ben 
a szintén holland AFC Ajax játékosa lett, ahol nagyon 
jónak mondható 0,7-es gólátlagot produkált három 
és fél év alatt. A harmadik éve kiemelkedett a töb-
bi közül, mivel abban a (2009–10-es) szezonban 48 
mérkőzés alatt 49 gólt lőtt. Ő lett az Eredivisie gól-

királya, és ő lőtte a legtöbb bajnoki gólt egész Euró-
pában. 2011 januárjától az angol Liverpool játékosa. 
2014 nyarától az FC Barcelona játékosa.

A válogatottban 2007 februárjában mutatkozott 
be Kolumbia ellen. Eddig 18-szor volt eredményes.

Luis Suárez már háromszor beleharapott ellen-
felébe a futballpályán. Először a chelsea-s Branislav 
Ivanovic, majd a PSV-s Otman Bakkal volt a szenvedő 
fél, legutóbb pedig egy olasz játékos, Giorgio Chiellini 
vállába „mart bele” az uruguayi csillag. A médiát fel-
kavarta a súlyos tett, sőt a szakemberek is elkezdték 
elemezni a deviáns viselkedés okait. „Már megint a 
kannibál”, „Búcsú fognyomokkal”, „Isten foga” – ilyen 
és ehhez hasonló szalagcímekben csócsálta Luis Suá-
rez harapását a világsajtó. A FIFA kivizsgálta az esetet, 
és Suárez komoly eltiltást is kapott.
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Megyei gyakorlócégek vására
2015. február 27-én immár harmadik alkalommal rendezték meg a me-

gyei gyakorlócégek vásárát, melynek idén a Vasile Goldiş Főgimnázium 
adott otthont. A rangos eseményen iskolánk két gyakorlócégét, a Magic 

House és a Jump in Sport vállalatokat a 
XI. és XII. C osztály néhány tagja kép-
viselte. Az ünnepélyes megnyitó után 
adásvételt bonyolíthattak le a virtuá-
lis vállalatok a képzeletbeli piacon. Az 
utolsó tranzakciók lebonyolítása után 
mindegyik cég (remélhetőleg) sok-sok 
profittal, tapasztalattal és oklevéllel gaz-
dagodott. Sipos Szilárd

KözépisKolásoK Üzleti tanácsadó Versenye
Hetedik alkalommal rendezték meg a Középisko-

lások Üzleti Tanácsadó Versenyét Kolozsváron, me-
lyet szokás szerint a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar 
Intézete szervezett. A Csiky Gergely Főgimnázium 
részéről Tóthpál Renáta tanárnő kíséretében Dohor 
Tamás, Sandu Roland és Sipos Szilárd egy csapatban 
mérkőzött meg a további 14 legjobb csapattal. A ver-
seny március 6–8. között zajlott. A szombati napon 
egy 24 oldalas esettanulmányt kapott mindegyik csa-
pat, s a feladat egy 7 órán át kidolgozandó elemzés 
volt. Mindezt a külvilágtól elzárva kellett megoldani. 

A következő napon az előző napi munka gyümölcsét 
kellett bemutatni, s az öt legjobbnak bizonyuló csa-
pat a döntőben mérkőz-
hetett meg ugyanazzal a 
kidolgozott munkával. A 
csikysek sajnos a közép-
döntőben kiestek, de sok 
tapasztalatot szereztek, s 
jövőre már hozzáértőb-
ben vágnak a verseny-
nek a Profithajhászok.

Sipos Szilárd

Csiky-Csuky, 2015. március

csaK csajoK!!!

Rovatszerkesztő: Regina

Közeleg a Húsvét és 
a tavasz.

A piros tojás a Hús-
vét klasszikus jelképe.

A piros Jézus egyik 
szent színe, annak a vér-
nek a színe, ami a tövis-
korona okozta sebekből 
kibuggyant, annak a 

vérnek és húsnak a színe, ami a korbácsolás során lát-
hatóvá vált Jézus hátán, annak a mély sebnek a színe, 
amit a lándzsaszúrás okozott – és éppen ezért a közelgő 
halált és az örök életet hozó változás hírnöke is a piros. 
A feltöltődést idézi elő, ha sok pirossal vesszük körül 
magunkat. Az egymástól való eltávolodásnak is jó esély-
lyel hadat üzenhetünk a pirossal. Azt jelenti „együtt”.

Lássunk néhány tippet modern tojásfestésre!
Csillámporral díszített tojás
Hozzávalók: tetszőleges színű tojásfesték (a válasz-

tott csillámpor színéhez hasonló), ragasztó, csillámpor.

Elsőként fesd meg a tojásokat. Választhatsz főzést 
igénylő tojásfestéket is, azzal gyorsabban dolgozhatsz. 
Ha a tojásfesték megszáradt, akkor kend be ragasztó-
val a tojás egyik felét, és forgasd csillámporba. Óvato-
san helyezd a tojást a tartóba, és a többi tojással is tedd 
ugyanezt. Ha kész van, akkor óvatosan vedd ki a tartó-
ból, és a másik felét is ragasztózd be, majd forgasd bele 
a csillámporba.

Miután megtudtuk, hogyan kell egy kicsit eltérőbb 
tojásokat festeni Húsvétra, foglalkozzunk kicsit az ar-
cunk szépségével is, mi, lányok!

Mindenki szeretne kicsit szebb lenni, kicsit tisztább 
bőrű az ünnepekre,nos, tessék egy jó tipp:

15 perces arcpakolás
Hozzávalók: kevés élesztő, olíva olaj, kevés joghurt.
A hozzávalókat alaposan keverd össze, majd vidd 

fel az arcbőrödre. 15 perccel később alaposan mosd le! 
Heti egyszeri használat esetén látható eredményt érsz el! 
Viszlát pattanások és ronda mitesszerek, ,jöhet a tavasz!
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Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei 
szakasza

Március 7-én iskolánkban rendezték meg a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny 
megyei szakaszát. Arad megyében összesen 22 ötödikes, 19 hatodikos, 13 hetedikes, 11 nyolcadikos, illetve 
28 középiskolás, mérhette össze tudását. A diákok többek között Fekete István, Lázár Ervin műveiből kaptak 
részletet, vagy Pilinszky János, József Attila verseit kapták fő gondolatként. Az országos szakasz április 9–12. 
között lesz Zilahon, és összesen nyolc diák képviselheti megyénket.

Gratulálunk a díjazottaknak, és sok sikert a továbbjutóknak az országoson.
S íme a csikys helyezettek!
V. osztály
I. Back István Levente
III. Sallai Krisztina
VI. osztály
II. Tóth Tibor Richárd
VII. osztály
I. Spir Rebeka
II. Mészáros Letiția

Zsuzsi

Zrínyi Ilona matematikaverseny

Iskolánkban rendezték meg 
március 6-án, pénteken a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyt. Az 
évek óta megrendezett rangos 
versenyre egész Arad megyé-
ből sok matematikát kedvelő 
diák érkezett. Aki ismeri a ver-
senyt, tudja, hogy a túlnyomó 
részt logikai feladatokból álló 
verseny igencsak meg tudja 
izzasztani a diákokat. Az ered-
ményhirdetésre március 10-én, 
kedden került sor. Összesen 
46 diák kapott elismerést. 1–8 
osztályosok közül minden évfo-

lyamon 6 diák kapott elismerő 
oklevelet, 9–12-ben pedig csak 
az első helyezettek.

A matematikaversenyen el-
ért pontszámok alapján rész-
vételt lehetett nyerni más mate-
matikaversenyekre. Iskolánkból 
a következő tanulóknak járt ez 
a kitüntetés: Rudolf Barnabás 
Joel (2. osztály), Back István 
Levente (5. osztály) és Mészár 
Anna Orsolya (6. osztály) meg-
hívást kapott egy pécsi mate-
matikaversenyre, illetve Komori 
Viktória (4. osztály) képviselheti 

Arad megyét a marosvásárhelyi 
Brenyó Mihály Matematikaver-
senyen. A szegedi Makkosházi 
Matematikaversenyen, április 
20-án iskolánkból Spir Rebe-
ka Petra (7. osztály), Kurunczi 
Viktória, Kutnik Andrea Virág és 
Farkas Zsófia (8. osztály) ve-
hetnek részt.

Gratulálunk minden résztve-
vő diáknak, és sok sikert kívá-
nunk azoknak, akik meghívást 
kaptak más versenyekre!

Béla

Kurutty 2015 – körzeti szakasz
Március 7-én rendezték meg is-

kolánkban az elemisták részére a 16. 
Kurutty Általános Műveltségi Ve-
télkedő körzeti szakaszát, amelyre 
az iskola dísztermében került sor. A 
versenyen nyolc csikys csapat mér-
te össze tudását több témakörben, Eszter

VIII. osztály
I. Kurunczi Viktória
II. Kutnik Andrea
IX. osztály
I. Tóth Yvett
II. Kurunczi Enikő
III. Drig-Bálint Szilvia

X. osztály 
I. Ilona Judit
II. Bold Barbara
III. Rudolf Anna
XI. osztály
I. Ilona Eszter
XII. osztály
I. Kovács Henrietta
II. Horváth Szilvia
III. Kis Zsuzsanna

mindegyik csapat egy I., II., III. és 
IV. osztályos diákból állt. A vetél-
kedő témája Fodor Sándor Csipike 
című meséje volt, a diákoknak Csipi-
kével és barátaival kapcsolatos kér-
désekre kellett válaszolniuk. Az első 
helyezett a Tigrisek nevű csapat lett, 

akik így továbbjutottak a megyei 
szakaszra, ahol majd az aradi Aurel 
Vlaicu Általános Iskola legjobbjaival 
és a körösközi körzeti szakasz győz-
teseivel fognak versenyezni.

Csiky-Csuky, 2015. március
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1848-as Emlékverseny

Béla

Március 7-én Marosvásárhe-
lyen került sor az Erdélyi Televízió 
által szervezett 1848-as Emlék-
versenyre, ahová Olasz Angéla és   
Lehoczky Attila tanárok kísére-
tében három csikys diák érkezett: 
Csiki Gergely, Zaharie-Gulyás 
Ábel és Tóthpál Béla, XI. A osz-
tályos tanulók. Ezen a versenyen 
öt rangos iskola vett részt az or-
szágból: a Kolozsvári Református 
Gimnázium, a brassói Áprily La-
jos Főgimnázium, a székelyudvar-
helyi Tamási Áron Gimnázium, a 
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen 
Elméleti Líceum és mi, az aradi 
Csiky Gergely Főgimnázium.

A verseny a televíziós vetélke-
dőkhöz volt hasonló, és öt részből 

állt. Elsőként bemelegítő kérdések 
voltak, s az a csapat válaszolhatott, 
amelyik leghamarabb lenyomta az 
asztalán található gombot. Ezután 
a képernyőre kivetített, különböző 
eseményeket ábrázoló képeket kel-
lett sorrendbe rakni. A helyes sor-
rendért maximális, a részben he-
lyes sorrendért részpontszám járt.

A verseny harmadik fordulójá-
ban a csapatok villámkérdéseket 
kaptak, nagyrészt az 1848-as or-
szággyűléssel kapcsolatban. Ab-
ban az esetben, ha a kijelölt csapat 
nem tudott válaszolni a kérdésre 7 
másodpercen belül, egy másik csa-
pat, amelyik hamarabb lenyomta 
az asztalán található gombot, „ra-
bolhatott”, azaz megválaszolhatta 

a kérdést.
A negyedik fordulóban mind-

egyik csapatnak egy-egy ’48-as 
eseményről szóló emlékező ün-
nepséghez kellett rádiós reklám-
szöveget fogalmaznia. A szöveg-
ben arra kellett buzdítani a mai 
fiatalokat, hogy részt vegyenek az 
ünnepségen.

Az utolsó forduló egy 5 perces, 
1848-as jelenet bemutatásából ál-
lott. A mi jelenetünk forgatóköny-
vét Olasz Angéla nyugalmazott 
történelem-tanárnő írta, a címe 
Kossuth Aradon.

Bár nem hoztuk el a legjobb 
helyezést (IV. helyen végeztünk), 
elégedetten tértünk haza, mert ko-
moly megmérettetés volt, és so-
kat tanultunk belőle. Köszönjük a 
meghívást erre a rangos versenyre, 
iskolánknak a támogatást és nem 
utolsósorban felkészítő tanárunk, 
Lehoczky Attila történelemtanár 
bizalmát, hogy benevezte csapa-
tunkat.
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Március 15. a Csikyben
A március 15-i megemlékezést 

13-án rendezték meg iskolánk-
ban az első emeleti folyosón. A 
bemondók (Kis Zsuzsanna és 
Sisa Rihárd) felolvasták a 12 pon-
tot, az 1848-as magyar forradal-
márok követeléseit, majd pedig 
köszöntötték az ünnepség vendé-

geit, a Hódmezővásárhelyi Kert-
városi Katolikus Általános Iskola 
küldöttségét. A rendezvényen az 
V–VIII. osztályos csikys diákok 
és tanáraik is részt vettek.

Lehoczky Attila történelem-
tanár méltatta az összegyűltek 
előtt a forradalom jelentőségét, 

a hangsúly a sajtó- és vé-
leményszabadság kivívá-
sán volt.      Ezután Weisz 
Gabriella (V. o.) és Tóthpál 
Eszter (VI. A) szavalatát 
hallhattuk, illetve a hód-
mezővásárhelyi diákok sza-
valatát és énekét, iskolánk 
kórusa pedig Szabó Csilla 
tanárnő irányításával Kos-

suth-nótákat énekelt. Diákjaink 
és a vendégek megkoszorúzták a 
Petőfi- és a Kossuth-dombormű-
vet, végül pedig a kórus nemzeti 
imánk előadásával zárta a meg-
emlékezést.

A hódmezővásárhelyi diákok 
és tanárok az ünnepség előtt és 
után a díszteremben ismerked-
hettek vendéglátóikkal, a csikys 
VIII. osztállyal és osztályfőnö-
kükkel, valamint Hadnagy Éva 
igazgatóval és Spier Tünde al-
igazgatóval.

Eszter



– Milyen érzés, hogy 
anyukád is tanít? Nem 
furcsa ez?
– Mivel első osztály óta 
tanít, már megszoktam. 
Az elején kicsit furcsa 
volt, de mostanra már 
természetes.
– Milyen a 9. osztály? 
Sikerült-e már beil-
leszkedned?
– A 9. osztály nagyon 
tetszik. Az osztályt meg-
szokni nem volt nehéz, 
mivel sokukat, a régi 
osztálytársakon kívül 
már előzőleg is ismertem. Mindenki nagyon aranyos 
és barátságos. Szerintem egy nagyon jó osztályközös-
ség vagyunk. Az oszi is nagyon kedves.
– Licistaként mi a legkedvesebb élményed?
– A legkedvesebb élményeim közé tartozik az osztály-
buli, valamint amikor Karácsonyra készülődtünk, fel-
díszítettük az osztályt és megajándékoztuk egymást.

12. oldal

A 9. osztályosok bemutatásának a végéhez értünk. 
Nem maradt más hátra, mint a IX. SP bemutatása. Az 
osztályban 17 vidám és energikus diák van, ami sajnos 
a képen nem tükröződik, mivel sokan hiányoztak, de 
ez érthető, hisz reggel volt, ráadásul hétfő, mikor még 
a fű sem nő, nem hogy a diák iskolába jő. Az osztály 
hangulatáról Nyári 
Krisztiántól érdek-
lődtünk.

– Miért válasz-
tottad ezt a sza-
kot?

– Először is 
azért, mert Arad 
megyében ez az 
egyetlen magyar 
suli, másodszor pe-

dig mert szeretem ezt a szakot, és a testvérem is itt 
végzett.

– Hogy tetszik az új osztályod?
– Jól érezzük magunkat az osztályban.
– Milyennek találod az osztálytársaidat?
– Jóban vagyok velük. Még barátkozom az új osz-

tálytársakkal, de az 
osztályomban van 
pár régi barátom 
is.

Köszönjük a 
válaszokat, és sok 
sikert kívánunk az 
összes IX. osztály-
nak és szép, em-
lékekben gazdag 
líceumi éveket!

Back Annamária
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Tanárgyerekek
Tóthpál Béla

– Milyen a suliban diák-
nak lenni, úgy, hogy anyu-
kád ugyanitt tanár?

– Elég rossz, mert min-
dig minden lépésemet tudja. 
Nagyobb az elvárás anyukám 
részéről, hogy „ne hozzak rá 
szégyent” a jegyekkel vagy a 
magaviselettel.

– Mit gondolsz, előnyöd 
vagy inkább hátrányod származik belőle?

– Eddig se előnyt, se hátrányt nem tapasztaltam. 
Azt meg kellett szoknom, hogy alkalmanként hama-
rabb tudja a jegyeimet, mint én… Ez nem mindig jó, 
hiszen a szülőben megvan az, hogy „mondd el, és ak-
kor nem lesz gond”, de ha már elmondták, vagy meg-
tudta, akkor nincs lehetőségem „meggyónni”.

– Diáktársaid szoktak élcelődni veled emiatt?
– Különösebben nem. Mondjuk, mielőtt óránk len-

ne anyukámmal, akkor mondják, hogy: „jön anyád”, 
meg ilyesmiket, de semmi komoly.

– Volt már kínos vagy vicces pillanatod abból 
származóan, hogy anyukád itt tanít?

– Ha volt is ilyen pillanat, biztos nem volt komoly, 
mert nem emlékszem rá.


