
Láv iz vaz in dí er!
Sziasztok! Elérkezett hát a február (vége) is. A Valentin-napi 

Bálint-napi rózsák már elfonnyadtak, a plüssből készült puha, 
piros, Áj láv jú!-t kiabáló szívecskék a fiókban hevernek, vagy 
valahol por lepi őket. Azt tudtátok, hogy a Valentin-napra vásá-
rolt ajándékokkal átlagosan 50 százalékkal növeljük a kiskeres-
kedelmi egységek forgalmát, és 11 másodperc alatt döntünk a 
vásárlásról? Mindegy, hogy mit veszünk, csak vegyük, mert ez a 
szerelem? Vége a farsangi mulatozásoknak és karneváloknak, a 
Csiky-Oscart is kiosztották, a barnamedve megnézte az árnyékát, 
a szuperhőskedvelők Deadpool-lázban égnek. Közel ezer év után, 
Kubában találkozott először a nyugati és a keleti egyház feje, Fe-
renc pápa és Kirill pátriárka… Ja, és kimutatták az Einstein által 
100 éve megjósolt gravitációs hullámokat! Címszavakban ezek 
voltak a legfontosabb események februárban.

És még nincs vége! A hónap utolsó hajnalán imádkozhatunk 
Leonardo DiCaprióért, hogy kapja már meg végre azt a hőn áhí-
tott aranyszobrot. Legutóbbi szerepének kedvéért is lefogyott, 
hosszú, loncsos hajat és szakállat növesztett, és ráadásul még egy 
csókot (na, nem a szerelmes fajtából) is bevállalt egy grizzlyvel. 
Kell ennél több?! Természetesen a Saul fia című filmnek is szorí-
tunk az Oscar-díjért. Aztán ott lesz még a ritka betegségek napja, 
mely február 29-re* esik, ebből adódóan olyan ritkán emlékezünk 
rá, mint amilyen ritkán van szökőév. Március elején a XI. és XII. 
évfolyam diákjainak eljön a próbaérettségi (amire természetesen 
mindenki szorgalmasan felkészül, csak a nagy izgalom hatására 
mégsem úgy görbülnek a jegyek, ahogy azt előzetesen elképze-
lik), és amint azt októberben is említettem: jön a tavasz, nyár, és 
máris itt vakáció… De jól hangzik! Vajon hamarabb teljesülnek 
ezek, ha ennyiszer emlegetem őket?

Jövő hónapban biztosan mindenről beszámolunk, ami ennek 
a hónapnak a végéből kimaradt, addig is olvasgassátok ezt a szá-
mot, ha hiányoznánk!

Szilárd

*Igazából a nem szökőévekben február 28-án van ez a nap, de ezt csak 
alapos keresgélés után lehet kideríteni. És az a mondat amúgy is jól hangzik. 
Nem szabad elrontani ezzel a kiegészítéssel. J

- Kicsik farsangja,
11. oldal -

- Itt a farsang, áll a bál!,
11. oldal -

- Licisták farsangja,
11. oldal -

- Szívek inváziója a Csikyben,
11. oldal -

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 8. évfolyam 5. szám, 2016. február

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
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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

(XII. C)! :D :)

Pofázunk és végünk Miamiban

Rovatszerkesztő: Dóri

Tracey Garvis Gavres: Kötelék
Miután Ben Barber (Kevin Hart) bebizonyította, hogy 

rendőrnek sem utolsó, és hogy néha bizony a duma is 
lehet olyan veszélyes, mint egy fegyver, megkapta az 
engedélyt, hogy randizhasson James Payton (Ice Cube) 
húgával. Angela (Tika Sumpter) így hozzá is ment fő-
hősünkhöz.

A zsaruk élete 
azonban nem luxus 
és pihenés, csapa-
tunk ez alkalommal 
Miamiba indul, ahol 
egy drogdílert ké-
szülnek kézre kerí-
teni, aki Atlanta felé 

teríti a szert. A fiúknak az ügy megoldásában segítségük 
is akad, mert a helyi rendőrség csinos nyomozója mel-
léjük szegődik, később pedig egy hacker is segít nekik.

Akinek van kedve egy jót nevetni és elmerülni az ak-
ciófilmek világában, az mindenképp nézze meg!

Jó szórakozást!

Anna középiskolai tanárként dolgozott, azonban nyár-
ra elvállalta egy rákból kigyógyult fiú tanítását. T. J. 16 
éves, a szülei pedig ragaszkodtak hozzá, hogy egy szi-
geten töltse nyarát velük és tanulással, hogy bepótolja 
lemaradását Anna segítségével. Anna azonban az iskola 
miatt később utazott, és T. J. is vele tartott. A baj csak ez-
után következett: a hidroplán pilótájának, kinek a szigetre 
kellett volna vinnie őket T. J. szüleihez, szívrohama volt, 
és a gép a vízbe zuhant. A pilóta meghalt, Anna pedig 
eszméletét vesztette. Egy éjszakán keresztül lebegtek a 
vízen, azonban hajnalra T. J. egy szigetre lett figyelmes, 
és kihúzta Annát a vízből.

Hamar rájöttek, hogy a sziget lakatlan. Abban re-
ménykedtek, hogy pár napon belül megtalálják őket, de 
ez nem így történt. Nem volt semmijük, éheztek és szom-
jaztak, és ahogy teltek a napok, egyre jobban féltek, de 
muszáj volt valamit tenniük a túlélésért. Gyümölcsöket 
ettek, esővizet gyűjtöttek, majd menedéket építettek. 
Szerencséjükre a víz kisodorta Anna bőröndjét és T. J. 
hátizsákját. Sokszor kerültek életveszélybe: T. J egy ví-
rus miatt majdnem meghalt, egyszer pedig cápa támadt 
rájuk. Már kezdték feladni a reményt, hogy valaha is rá-
juk találnak, így inkább arra törekedtek, hogy alkalmaz-
kodjanak az új körülményekhez. Közben T. J. megnőtt, 
fiúból férfivá vált, amit Anna is észrevett, és vonzalom, 
majd szerelem alakult ki kettejük között.

Egyszer azonban egy szökőár miatt a tenger belepte 
a szigetet. Anna és T. J. elsodródott egymástól, de sze-
rencséjükre egy helikopter rájuk talált, és 3 hosszú év 
után megmenekültek. Visszatérve régi életükhöz rájön-
nek, hogy szerelmük korántsem olyan felhőtlen, mint a 
szigeten volt, amikor muszáj volt egymásba kapaszkod-
niuk. Nehézségekbe ütköznek, és újabb kihívásokkal kell 
szembenézniük. De vajon túléli a kapcsolatuk mindezt? 
A válasz: igen!

Két ember, egy sziget, közös cél: a túlélés. Szerelem, 
félelem, bátorság. Kalandok, dráma és romantika. Mind-
ez egy regénybe sűrítve. Kalandvágyóknak kötelező!

Rovatszerkesztő: Vicus
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Érdekes… :) J

o Amikor nálunk húsha-
gyókedd van, akkor az 
angolszász országokban 
palacsintanapot tarta-
nak: palacsintaevéssel 
búcsúznak a farsangi 
időszaktól, és ilyenkor 
palacsintaversenyeket is 
szoktak rendezni.
o Magyarországról már két égitestet is elneveztek: 
a 434 Hungariát egy Budapesten tartott konferen-
cia tiszteletére, az 1444 
Pannoniát pedig ma-
gyar feltalálójáról, Kulin 
Györgyről.
o A Snickers és a Mars 
csokikat Amerikában és 
Skóciában sütve és ránt-
va is fogyasztják.

o Minél nagyobb az étcsokoládé kakaótartalma, annál 
erősebb az antibakteriális hatása: gátolja a fogszuva-
sodást, erősíti a fogzománcot, és a rossz leheletet is 
megszünteti.
o A dánok azzal kívánnak egymásnak boldog új évet, 
hogy barátaik bejárati 
ajtaja előtt minél több 
edényt törnek össze, 
a lehető legnagyobb 
hangzavarral.
o Régen az orvosok 
csokoládéfogyasztást 
javasoltak a szerelmi 
bánat gyógyítására, mert az állítólag elűzi a szív fáj-
dalmát.

Rovatszerkesztő: Judit

Humorzsák
Szerelem reggel...
Szerelem délben...

Szerelem este...
Szerelem egész álló nap... ezt az átkozott vízcsapot!

Két fiatal egy padon beszélget:
– Mindig így fogsz szeretni?

– Mindig. Csak nem mindig téged.

– Tavaly még azt mondtad, hogy én jelentem számodra az 
egész világot.

– Igen, de azóta jelentősen bővültek földrajzi ismereteim.

– Drágám, hova tetted a teát?
– Ti, férfiak, soha semmit nem tudtok megtalálni. A tea a 
gyógyszeres fiókban van egy kakaósdobozban, amire az 

van ráírva, hogy „só”.

Két rendőr beszélget:
– Hallom, új kutyátok van. Milyen házőrző?

– Ne is mondd, csak a bajnak van!
– Hogyhogy?

– Tegnap éjszaka is annyira ugatott, hogy nem hallottuk 
meg tőle, hogy betörtek a házba...

Rovatszerkesztő:  Enikő
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Előző rejtvényünk győztese: 
Farkas Zsófia, IX. A osztályos tanuló. 

Gratulálunk neki!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Lionel Messi.

Nyerj értékes ajándékot! Hogy mi a teendő? 
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 

A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XII. C) 
2016. március 4-ig!

A sorsolás időpontja: 2016. március 4., nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a februári szám győztese! Megfejtésedet várjuk!
Figyelem!!! Csak a teljes egészében megoldott megfejtéseket tudjuk elfogadni!

Rovatszerkesztő: Szilárd

A keresett személy a cannes-i Nagydíjas, 
Aranyglóbusz-díjas és Oscar-díjra jelölt

Saul fia című film rendezője.
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Rovatszerkesztő: 
Emese

Csak csajok!
Sok em-

ber nincs meg-
elégedve ön-
magával akár 
kinézetről, tu-
lajdonságokról, 
teljesítményről 
beszélünk.

Az elégedet-
lenség és más egyéb dolgok is, mint például múlt-
beli sérelmek, korábbi kudarcok, nevelési hibák 
önbizalomhiányhoz vezethetnek. Önbizalmadat na-
gyon könnyen el tudod veszíteni. Egyik „módja”, ha 
konfliktushelyzetben a partner viselkedése a „hiszti”, 
a tied a „kompromisszum”. Ilyen helyzetben csak 
a hisztis karakter győzhet, ezáltal te arra törekszel, 
hogy úgy cselekedj, ahogy megkövetelik, elvárják. 
Ha az elvárásoknak eleget teszel, elismerést kapsz. 
Addig nincs baj, amíg sikert sikerre halmozol, de 
kudarcokkal folyamatosan találkozunk az életben, 
ilyenkor pedig a dicséret elmarad. Minden alkalom-
mal, amikor ezt tapasztalod, veszítesz önbizalmadból. 
Minden rosszul vett akadályt követően egy kicsivel 
kevésbé vagy képes elhinni, hogy meg tudsz felelni 
az újabb elvárásnak, hiszen a korábbinak sem tudtál, 
ez fokozatosan teljesen felőrli az önbizalmad, egyéni-
ségedet, hiszen nem saját akaratod szerint cselekszel. 
Végül már azt sem tudod, mit szeretnél, ki is vagy va-
lójában. Egyáltalán nem magadra, hanem másokra fi-
gyelsz. Ne engedd, hogy orrodnál fogva vezessenek, 
s a saját véleményüket kényszerítsék rád! Ezzel nem 
azt javaslom, hogy a szülői gondviseléssel szembe-
szegülj, vagy hogy konfliktushelyzetben ne hallgass 
senki másra, csak a magad feje után cselekedj. Hall-
gasd meg a másik felet, mérlegelj, 
majd dönts! Igaz, ha nem volt helyes 
a választás, kudarcot vallasz, de ez 
nem ugyanolyan, mint amiről feljebb 
írtam, mivel saját magad, mint önálló 
személy döntöttél rosszul, s ebből le-
vonsz egy következtetést, egy tanul-
ságot, nem félsz attól, hogy mások 
mit szólnak hozzá.

Mindenkiben, benned is kialakul egy kép arról, 
hogy szeretnél kinézni, milyen tulajdonságokat tar-
tasz fontosnak, s igyekszel mindezt megvalósítani. 
Ha a környezettől pozitív visszajelzést kapsz, önbi-
zalmad megerősödik, tudod, jó úton haladsz. Ám ha 
az ellenkezője történik, az emberek negatív kritikával 
illetnek, egyre jobban lerombolódik az önbecsülésed. 
A tükör előtt a hibákat keresed, befelé fordulsz, elhi-
degülsz a környezettől, szerencsétlennek látod és lát-
tatod magad. Elhiteted magaddal, hogy képzelgéseid 
igazak, nem törődsz többé kinézeteddel mondván, 
hogy úgysem figyel rád senki, s a képzelgések egy 
idő után valóra válnak.

Egy önbizalom-hiányos személy folyamatos meg-
erősítésre vágyik élete minden területén. Ha párkap-
csolatban ez elmarad, az alacsony önértékelésű ember 
azt hiszi, mindez azért történik, mert a párja már mást 
szeret, ezzel a féltékenység mindennapossá válik. A 
magamutogató embereknek látszólag nagy az önbi-
zalmuk, holott sokszor ennek az ellenkezője igaz, 
ugyanis saját belső hiányérzetüket pótolják viselke-
désükkel. Vegyünk egy példát: Miley Cyrus. Gondol-
tátok volna? Gyermekként kezdte karrierjét, minden-
ki megmondta neki, mit csináljon. Saját nyilatkozata 
szerint most kimaradt gyermekkorát igyekszik pótol-
ni. Rengeteg botrányos hírt hallunk róla, és ez nem-
csak médiafogás. Kompenzálni akarja önmagát, hogy 
igenis az emberek figyeljenek rá.

Nagyon fontos, hogy ki merd mondani véleménye-
det. Ne szorítsd háttérbe egyéniségedet, mert  gátlá-
sossághoz vezet. Közelítsd meg úgy a dolgot, hogy 
felteszed magadban a kérdést: milyen problémát 
okozhat, ha felvállalod, amit gondolsz? Kinevetnek? 
Pár perc múlva elfelejtik. Elfordulnak tőled a baráta-
id? Akkor azok nem is voltak igaziak. Mit nyersz ez-
zel? Megismered önmagad, kialakul az egyéniséged, 
és az emberek az igazi énedet fogják szeretni.

Változni nehéz...De szilárd akaraterővel, kitartás-
sal, türelemmel, jól meghatározott célokkal és hittel 
biztos sikerül. Nagyon fontos, hogy nyitott legyél a 
változásra. Valahányszor tükörbe nézel, mosolyogj, 
találd meg azokat a dolgokat, amik tetszenek rajtad, 
mondogasd azt, hogy: „Igenis szép vagyok.” Higgy 
is benne, hiszen nélküle semmit sem ér. Legyél ápolt, 
járj egyenes testtartással! Ha kell, változtass frizurá-
don, hajszíneden, fogyó- vagy hízókúrázz, esetleg 
tegyél fel egy natúr sminket, ha ettől magabiztosabb-

nak érzed magad! Ne feledd, a maga-
biztosság egy aurát, kisugárzást ad, s 
ezáltal biztos felkelted az emberek ér-
deklődését! És hangsúlyozom, ne az-
zal foglalkozz, másnak hogy tetszel! 
Saját magad legyél megelégedve ki-
nézeteddel! Ha a tulajdonságok terén 
van szükséged változásra, írd le őket 
egy papírra, és döntsd el, melyeket 

szeretnéd megtartani, melyeket nem. Mindig segít, ha 
egy-egy akadály előtt azt mondogatod: „Meg tudom 
csinálni.”

Rengeteg mindenről lehetne még írni, de mivel 
így is hosszúra sikerült a cikk, most be is fejezném. 
Remélem, hogy jó útmutatással szolgáltam, ha ilyen 
problémákkal küzdesz, s bízom abban, hogy változ-
tatni fogsz! Ne feledd:
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Rovatszerkesztő: Szilárd

Sziasztok! A félévet lezáró szünidőben rengeteg 
(hmm… ez relatív) idő jutott pihenésre, számítógépes 
játékokra (szigorúan az érettségire való felkészülés 
mellett (: ), és sok-sok órányi játszás után felmerült 
egy kérdés. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy egy 
adott mennyiségű pénz mennyi játéktartalmat ér? A 
válasz az, hogy sehogy. Míg egy film esetében adott, 
hogy minimum 90 percnyi filmélményt kaphatsz, és 
az lényegtelen, hogy milyen élményt, de bizonyos 
technikai minőségnek és a játékidőnek is mindenkép-
pen meg kell felelnie. Tehát adott egy szakmai stan-
dard, amitől a mainstream filmkészítők nem térhet-
nek el. De játékok terén nem létezik ilyen szakmai 
standard. Kiadhatunk egy ötórás storymode-ból újra-
hasznosított multiplayer-klónt 60 euróért, és be fog 
kerülni a netbazárba egy 5 eurós komplex és rétegelt, 
nyolcórányi élményt nyújtó játék mellé.

Ez egy probléma, és a probléma onnan ered, hogy 
a játékok felépítése végtelen variációjú lehet, míg a 
film ilyen téren kötöttebb. Sőt, a tartalmat, az élvezeti 
értéket sok faktor együttállása adja. Akár független is 
lehet olyan alaptulajdonságoktól, mint a játékidő. A 
Spec Ops: The Line is igencsak rövid, mégis sokkal 
mélyebb története van, mint egy átlag Call of Duty 
játéknak. Így viszont az nem mondható el, hogy a 
játék hossza automatikusan értékkel ruházza fel a ter-
méket. Ráadásul mostanában sok gyártócég arra állt 
rá, hogy minél több felesleges tartalommal leplezze 
a terméke valódi sekélyességét. Szóval, a kérdés nem 
is az, hogy mennyi tartalmat várhatunk el a befek-
tetett pénzünkért, hanem az, hogy van-e egyáltalán 
esélyünk rendszerezni a játékok élvezeti értékét? És 
ha igen, képesek vagyunk-e ezt a rendszert befek-
tetett pénzre vetíteni? Úgy tűnik, hogy egyelőre nem. 
És talán káros is lenne egy ennyire stabil rendszert 
felállítani egy ilyen szabadon változtatható keretű 
művészeti ág esetében.

Tény, hogy sokkal kevesebb lenne az arcátlan 
lenyúlás, a „pay to win” felállás, és a játékkészítőknek 
is sokkal egyszerűbb dolga lenne a játék alapstruk-
túrájának megtervezése terén. De ez be is határolná 
a készítőket, ami rengeteg izgalmas játékfelfogás 
megismerésétől zárná el a játékost. Ha azt mondjuk, 

hogy X mennyiségű pénzért csak Y típusú játékot le-
het eladni, sok aljas fejlesztőt visszafognánk, viszont 
sok indie fejlesztőtől elvennénk a szabad keretalkotás 
lehetőségét. Mert lehet, hogy valaki kitalál egy oly-
an indie játékot, amiben 2000 óra tiszta játékidő van. 
Így viszont nem szabad egy olyan piacot teremteni 
köré, ahol mindezt maximum 65 euróért értékesí-
theti. Szóval, alapvetően a játék élvezeti értéke és a 
befektetett pénzmennyiség összerendezhetetlen egy 
rendszerben.

De akkor mit lehet tenni? Mi választja el a Bor-
derlands Megapackot egy unalmas, talán már el is 
hagyatott Titanfalltól? Nos, a közönség. Egy ilyen pi-
acon, ahol soha nem tudod, mennyit kell kifizetned az 
élményért, és az mennyire éri majd meg, felértékelő-
dik a véleményformálók, illetve az aktív és kegyetle-
nül kritikus felhasználói bázis szerepe. Csak azt kell 
tudnunk, amikor fel vagyunk háborodva egy játék ára 
miatt, hogy ez nem igazságtalanság. Ez egy kísérlet 
a gyártó részéről, és mi vagyunk a kísérlet elbírálói. 
Jövő hónapban találkozunk. Sziasztok!

Miért annyi az annyi, amennyi?
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Tanár úr/tanárnő kérem!
Februári számunkban rendhagyó módon nem iskolánk valamelyik tanárát/tanárnőjét faggattuk, hanem egyik 

titkárnőjét, méghozzá Péter Irénkét, aki régóta rendezi iskolánk papírjait.

– Milyen funkciót tölt be?
– Az iskola főtitkárnője vagyok.

– Hány éve dolgozik a Csiky Gergely 
Főgimnáziumban?
– Már majdnem 25 éve, hogy itt dol-
gozom, pontosabban 1991. április 15-
től.

– Hogy érezte magát az évek során?
– Az évek során jól éreztem magam, 
nagyon gyorsan elrepült az idő. An-
nak ellenére, hogy soha nem volt ara-
nyéletem, de mivel szeretem a kihívásokat, gondo-
lom, ezért sikerült ilyen sokáig ezen a munkahelyen 
megmaradnom.

– Milyen kedves emlékek fűzik az is-
kolához?
– A bentlakásban megrendezett ün-
nepségek (nyugdíjazás, születésnapi 
bulik stb.) kedves emlékek számom-
ra. Jó volt együtt lenni a kollégákkal. 
Azt hiszem, amíg élek, szeretettel 
fogok emlékezni mindenkire, akivel 
együtt dolgoztam ezen negyed évszá-
zad alatt.

– Mi az ön hobbija?
– Hobbijaim közé tartozik az olvasás, 

a politika, a törvények tanulmányozása, illetve a ki-
rándulás is.

Köszönjük szépen a válaszokat!

Boldog névnapot!

Ingrid (február 5.)
Számára egyéniségének elismerése a legfontosabb. 
Szeretné elérni, hogy tiszteletet vívjon ki magának. 
Tele van hittel és bizalommal. Képes azonosulni az 
élethelyzetekkel, felismeri a feladatát: másokért való 
élet, másokért való küzdelem. Ez alázatot feltételez, 
ami által szolgálni tudja környezetét. Párkapcsolatá-
ban is a hűség, a biztonság és a hit az, amit nyújtani 
fog. Vigyáznia kell, nehogy megszédüljön a lehetősé-
gektől és a szerencsétől.

Bálint (február 14.)
Erejét nem a fizikuma, sokkal inkább lelkisége adja. 
Szeretetet adni és kapni – ez életének a kulcsa. Fela-
data támaszt nyújtani az embereknek. A legfőbb eré-
nye, hogy szinte mindent és mindenkit képes elfogad-
ni. Megbízhatóságot és erényességet sugároz. Akiket 
szeret, azokért képes tűzbe menni. Akkor teljesedhet 
ki legkönnyebben, ha ezt a családban, vagy egy kö-
zösségben teheti meg. Nagyon jó megérzésekkel és 
ösztönös könnyedséggel rendelkezhet, ez azonban 
gyakran nemtörődömséghez vezet.

Edina (február 27.)
Sorsában első helyen kell szerepelnie a példamuta-
tásnak és a tanításnak. Csak akkor érhet el sikereket, 
ha azért néznek fel rá, amit tud, és amit át tud adni. 
Alapvető számára a kommunikáció és a kapcsolat-
teremtés. Fontos számára, hogy azt érezze, ad vala-
mit az embereknek. Olyan hivatás a megfelelő szá-
mára, amely tiszteletet parancsol. A párkapcsolatban 
az egymás iránti megbecsülés dominál. Nehezen tud 
megfelelni az elvárásoknak, nehezen viseli a kritikát.

Ákos (február 28.)
Érezni akarja hatalmát. Ez akkor lehet pozitív, ha má-
sokért teszi. Lehetősége van mások fölött uralkodni, 
de meg kell tanulnia kezelni ezt. Gyakoriak az olyan 
élethelyzetek, amikor más embereket vezet, ezért 
megbecsülik és tisztelik. Az irányítás a feladata, s ezt 
akkor teszi helyesen, ha környezete érdekében teszi. 
A veszélye, hogy elhiszi magáról, ő több másoknál, és 
ezért bármit megtehet.

Rovatszerkesztő: Regina

Rovatszerkesztők: Enikő és MóNi



Haas F1 Team

Ez a cikk kicsit 
más lesz, mint a töb-
bi, ugyanis az újonc 
Haas istállót szeret-
ném bemutatni.

A csapat 2014 áp-
rilisában alakult, és 
már tavaly indulni 
szeretett volna a rajt-
rácson, végül azon-
ban visszavonták a 
nevezést, és vártak 
még egy évet. A tu-
lajdonos nemrég azt 
nyilatkozta, túl sok 
idejük volt, de így legalább felkészülten várhatják a 
szezont. Érdemes megemlíteni, hogy a Haas az első 
amerikai csapat lesz a Haas Lola 1985–86-os szerep-
lése óta (azt Carl Haas vezette, de a névrokonság elle-
nére semmi köze nincs Gene Haashoz).

Az istálló jó reményekkel szállhat csatába, mert 
a Ferrari fogja a motorokat szállítani, míg a kaszt-
nigyártó az olasz Dallara lesz, ami csak két rövid pe-
riódusban szerepelt a szériában (1988–92, 2010), de a 
töréstesztek biztató eredményt mutattak.

Ami a vezetőséget illeti, a csapattulajdonos a már 

említett Gene Haas 
amerikai üzletember. 
Ő a tulaja a Haas Auto-
mation nevű szerszám-
gépgyártó cégnek, de 
a motorsportban eddig 
is érdekelt volt, mert 
Tony Stewarttal együtt 
ő igazgatja a NAS-
CAR-os Stewart–Haas 
Racinget is. A csapat-
főnök, Günther Steiner 
már ismerősebb lehet a 
Forma–1-es világnak. 
A német szakember ko-

rábban a Jaguar és a Red Bull istállóknak volt a tech-
nikai igazgatója.

Végül pedig elérkeztünk magukhoz a pilótákhoz is. 
Romain Grosjean már szeptemberben be lett jelentve, 
míg Esteban Gutiérrez október 30-án szerződött le hi-
vatalosan a Haashoz. A mexikói 2014-ig versenyzett 
a Saubernél, tavaly pedig a Ferrari tesztpilótája volt. 
Akár pontokért fog harcolni, akár sereghajtó lesz, a 
Haas F1 Team érkezése mindenképp egy frissítés lesz 
a királykategóriának.

Rovatszerkesztő: Lehel
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orma

Foci
Cristiano Ronaldo, 

a Real Madrid sztárja 
a Sporting Gijón 5–1-
es legyőzését köve-
tően egy interjúban 
arról beszélt, hogy 
az utóbbi években 
közelebb került az 
FC Barcelona ászá-
hoz, Lionel Messi-
hez. A portugál és az 
argentin kiválóság 
az elmúlt években 
gyakran összefutott az Aranylabda-gálákon, hiszen a 
legutóbbi nyolc trófeát kettejük között osztották ki. 
Ronaldo szerint szó sincs feszültségről, ha találkoz-
nak.

„Egyértelműen közelebb kerültünk egymáshoz. 
Mindig is jó kapcsolatot ápoltunk, de az elmúlt  évek-

ben még erősödött is a 
kapocs kettőnk között” 
– nyilatkozta a riporte-
reknek a portugál.

Messi és Ronaldo 
mellett januárban a bra-
zil Neymar volt ott az 
Aranylabda-gála három 
férfi befutója között. A 
Real Madrid sztárja ál-
lítja, Zürichben jól jött a 
segítsége a két Barca-já-
tékosnak.

„Mivel sem Messi, sem Neymar nem beszél jól an-
golul, a színpadon én segítettem nekik a fordításban. 
Később mondtam is nekik, hogy semmiképp se felejt-
sék el kifizetni a tolmácsolásért járó díjamat” – tette 
hozzá tréfásan a portugál.

Rovatszerkesztő: Misi



Rovatszerkesztő:  Roli

Boldog születésnapot Gergely! Sok szeretettel 
a 12. A és az oszi

A XI. B még sok boldog születésnapot kíván 
Dávidnak.

Isten éltesse még sokáig Rogoz Marianna 
tanárnőt!

A XII. B boldog születésnapot kíván Endrének.

Boldog születésnapot kívánunk Endrének és 
Monglinak! Patrick, Roli, Misi, Anti, Richy

A X. A osztály még sok boldog születésnapot 
kíván Zsófinak és Enikőnek.

Isten éltesse Vivit a VII. B osztályból!

Boldog születésnapot Vikinek a IX. C-ből!

Rovatszerkesztő: Kitti

Aranyköpések Kívánságkosár
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Iskolai sporthírek
2016. február 18-án a Csiky Ger-

gely Főgimnázium kosárlabdacsa-
pata előtt két mérkőzés állt. Három 
iskolacsapat jelent meg az Aradi 
Sportlíceum csarnokában, a pécskai 
Gheorghe Lazăr Líceum, az Aradi 
Sportlíceum (LPS Arad) és az aradi 
Csiky Gergely Főgimnázium csapa-
ta. Az első mérkőzést a Sportlíceum 
ellen vívta a Csiky, akikkel szem-
ben vereséget szenvedtek, 70-50-re 
veszítettek. A második mérkőzést 
a szomszédváros líceuma, azaz a 
pécskai diákok vívták az Aradi Sportlíceummal, ahol 
az aradiak újra győzelmet értek el, ezzel elnyerve 
az első helyezést. A harmadik, és egyben az utolsó 
mérkőzést a második, illetve a harmadik helyezésért 

játszotta a Csiky a pécskaiak ellen. 
Ezen a meccsen vezettek a pécskai-
ak is, az csikysek is, de végül 7 pont 
különbséggel nyert a Csiky. Tehát 
a dobogó tetején a LPS Arad állt, 
ezt követte a Csiky, majd a pécskai 
Gheorghe Lazăr Líceum.

Íme a Csiky Gergely Főgimnázi-
um játékosai: Kovács Ádám (egy-
ben játékos és edző is volt), Sipos 
Dávid, Baranyi Mihály, Sandu Ro-
land, Józsa Tamás, Kiss Patrick, Si-
mon András, Miculan Vlad, Besesek 

Richárd és Mezei Norbert.
(Két szurkoló is a csikysekkel tartott: Burai Cristi-

an és Tyukos Ferenc. Sok-sok biztatást kaptak a csa-
pat játékosai tőlük.)

Tanár: Milyen fává változott Daphné?
Diák: Nimfává.

Felelő diák: Robinson megtanította Pénteket a 
keresztény vallás alapjaira.
Másik diák: És lett belőle Nagypéntek.

Krúdy a történet folyamatát biliárdasztalhoz 
hasonlítja.

Higénikusnak kell tartani a bőrünket, vizel (!) és 
szappannal tusoljunk.

Az embernek van halóidege és látható idege.

A bőrt gőzöléssel, kinyomással és fertőtlenítéssel 
tüntessük el.
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Európai Express futott be a csikys farsangra

Idén az 5–8. és a 9–12. osztályosok farsangi mulatságán 
is bemutatkozott az iskolánkban zajló Erasmus+ pályázat, 
amelynek címe The European Express: Everybody on 
Board (Európai Express: Mindenki a fedélzetre!).

A projekt az idei és a jövő tanévben zajlik, és a 
tanulók többszörös intelligenciájának felfedezésével és 
fejlesztésével fog foglalkozni. A tanítóknak és tanároknak 
lehetőségük lesz továbbképzéseken részt venni és 
néhányuknak külföldre is utazni ebből a célból, tudhattuk 
meg Tóthpál Renáta tanárnőtől, aki röviden ismertette a 
projektet, majd Rudolf Anna iskolapszichológus a IX. C 
osztály diákjai segítségével, az általuk készített plakátokkal 
szemléltetve mutatta be számunkra a többszörös 
intelligenciát.

Megtudhattuk, hogy összesen 7 fajta intelligencia 
létezik (és nem egy :) ), ezek a: nyelvi, logikai-matematikai, 
téri, zenei, testi-kinesztéziás és kétféle személyes 
intelligencia, az intra- és interperszonális. Azzal bátorított 
mindenkit, hogy nagyon sokféleképpen lehetünk okosak 
és intelligensek, nemcsak a matematika tudása jelenthet 
intelligenciát. A lényeg, hogy mindenki felfedezze magában 
és fejlessze azt, amihez adottsága van. Fejleszteni pedig 
mindig lehet, csak hozzáállás kérdése :) Ezek után rövid 
film ismertette a négy partnerország: Görög-, Francia-, 
Észt- és Törökország főbb nevezetességeit.

Meglepetésként az illető országok ételeibe is 
belekóstolhattunk. A gimnazistáknál még arcfestés is volt: 
Laslău Loredana és Szomorú Sándor, XII. C osztályos 
tanulók minden diák arcára felfestették annak az országnak 
a zászlaját, amelyiknek az étele a legjobban ízlett.

A szervezők elárulták, hogy a 0–4. osztályosoknál 
még több meglepetéssel fogják megszervezni a projekt 
bemutatását kb. egy hónap múlva.

Béla

Matekoztunk

Február 4-én, csütörtök hajnalban indultunk el Sep-
siszentgyörgyre, ahol az Implom József Helyesírási Ver-
seny országos szakaszán vettünk részt. Hárman képvi-
seltük Arad megyét: Bíró Endre, Kurunczi Viktória, Dudás 
Izabella Bernadett, kísérő tanárunk pedig Siska-Szabó 
Hajnalka volt. Hosszú volt az út, majdnem fél nap, de dél-
utánra megérkeztünk a Mikes Kelemen Főgimnáziumba, 
ahol meleg fogadtatásban részesültünk.

Miután megkerestük szállásunkat, és lepakoltuk a ne-
héz csomagjainkat, elindultunk városnézésre és egy ét-
terem felkutatására, mert már szörnyen éhesek voltunk. 
Találtunk is egy jó éttermet, és csillapítottuk éhségünket. 
Ezután bejártuk Sepsiszentgyörgy központját, és minden 
érdekességet megnéztünk. Végül Viki és én korcsolyáz-
tunk egy jót, míg a tanárnő és Endre beültek egy közeli 
teázóba. Miután kifáradtunk a korcsolyázásban, vissza-
sétáltunk a szállásra és megvacsoráztunk. Még egyszer 
átnéztük a helyesírási szabályzatot, és korán lefeküdtünk, 
hogy a versenyre kipihenjük magunkat.

Másnap reggel a megnyitó után kezdtük el a tollba-
mondást, ami kissé nehéz volt, mivel felvételről játszották 
le nekünk azt. Minden tudásunkat bevetettük, és megküz-
döttünk vele, majd egy kis pihenő után a feladatlapokkal is 
szembeszálltunk. Ebéd után indultunk az állomásra, mivel 
nem vártuk meg a szombati eredményhirdetést.

Szombat hajnalban értünk haza. Eléggé fáradtak vol-
tunk, de örül-
tünk, hogy részt 
vehettünk ezen 
a versenyen, és 
újabb tapaszta-
latokat szerez-
hettünk.

Csikysek a helyesírási verseny
országos szakaszán

Dudás Izabella

Február 11–14. között rendezték meg a XXVI. Erdélyi 
Magyar Matematikaversenyt Zilahon. Iskolánkat négyen 
képviseltük: Kurunczi Viktória (IX. A), Hegyi Boglárka (X. 
A), Kovács Kriszta (X. A) és Ilona Judit (XI. A). Csütörtökön 
korán reggel (9-kor J) indultunk Péter András tanár úr 
kíséretével, és miután odaértünk, egy rövid pihenő után 
részt vettünk az ünnepélyes megnyitón. Másnap reggel 
zajlott a verseny első fordulója, délután pedig körbevezettek 
minket a városban: meglátogattuk többek között Ady 
Endre emlékházát is. Szombaton sem pihenhettünk, mivel 
a verseny második fordulójára kellett koncentrálnunk, 
de délután már szabadidőből is jutott elég. A vasárnap 
délelőtti díjkiosztó ünnepség után hazaindultunk, 
remélve, hogy jövőre egy kicsivel könnyebbek lesznek a 
versenyfeladatok... J

Judit
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Itt a farsang, áll a bál!
Még fülünkben csengtek a karácsonyi angyalkás dal-

lamok, még ki sem pihentük a szilveszteri mulatság fára-
dalmait, és máris ránk köszöntött az idei farsang. A nagy 
eseményre február 5-én került sor, méltó befejezéseként 
egy hosszú, fárasztó első félévnek.

Az V–VIII. osztályosok az idén is kitettek magukért, 
minden osztály egy-egy szellemes, fantáziadús produk-
cióval rukkolt elő. Az ötödikesek Lehetetlen történetén 
jól mulatott néző és zsűri egyaránt. A hangulatot tovább 
fokozták a hatodikosok, akik a közkedvelt Szulejmán té-
vésorozat által megihletve, egy fergetegesen mulatságos 
jelenetet adtak elő, amelyben megjelent maga az oszmán 
szultán és  szemet gyönyörködtető háreme is.

A VII. A lánycsapata egy lendületes, vidám tánccal 
varázsolta el a közönséget, ezt követően pedig a VII. B 
metamorfózisának lehettünk szem- és fültanúi. A nyegle 
kamaszok visszavedlettek néhány perc erejéig gügyögő 
ovisokká. És ha mindez nem lett volna még elég, a kegye-
lemdöfés a nyolcadikosoktól jött, akik ijesztő űrlényekként 
szállták meg a tornatermet.

A zsűri mindenki produkcióját megdicsérte, majd követ-
kezhetett a mulatság fénypontja, természetesen a tom-
bola. Voltak olyanok, Fortuna asszonyság kegyeltjei, akik 
roskadoztak a nyereményeik terhe alatt, míg mások bosz-
szankodva dobták ki nyeretlen szelvényeiket.

Ha nem is kivilágos kivirradatig, de délutánig tartott a 
bál, a bátrabbak még karaokéban is kipróbálhatták ma-
gukat.

Bízunk benne, hogy a remek ötletekből jövőre sem fo-
gytok ki, és ha a havazás el is marad februárban, farsang 
biztosan lesz jövőre is.

Hevesi Éva

Licisták farsangja

A IX–XII. osztályok farsangjára február 4-én, csütörtök 
délelőtt került sor, a szervezők (szokás szerint) a X. évfo-
lyam diákjai és osztályfőnökei voltak. Az idei téma a filmek, 
a televízió és a sorozatok világa volt, a mottó pedig: For-
gass velünk, avagy bulizz, ahogy a sztárok szoktak! 
A X.-esek egy nappal korábban sütivásárt is szerveztek, 
az abból befolyt összeget pedig a mulatság szervezésére 
fordították.

A versenyzők toborzása nem volt könnyű, az első he-

lyezettnek járó Oscar-díjért idén csak hárman versenyez-
tek. Először a IX. A osztály szállt versenybe, előadásuk 
címe Nagyfiúk upgraded volt. A műsort két szervező osz-
tály produkciója is tarkította, az első „reklámszünetben” a 
X. A egy Astro show-paródiával szórakoztatta a nézőket. 
A második versenyző osztály a IX. C volt, akik egy jelenet-
sort mutattak be, melynek címe Forgatáson volt. Ezután 
a X. C híradóját láthatta a közönség, végül pedig a XI. A 
két tanulója, Ilona Judit és Tamás Noémi következett, akik 
a Két paraszt meg egy zenegép című előadással indul-
tak a fődíjért.

Idén a zsűri tagjai Rogoz Marianna tanárnő, Ilona Já-
nos tanár úr, és Wager Evelyn, a diáktanács elnöke vol-
tak. A pontozás alatt megtörtént a tombolasorsolás, majd 
Păcurar Ariana (XII. A) Tina Turnerként a GoldenEye-t, 
az egyik James Bond-
film címdalát adta elő. 
Ezután Tóthpál Ren-
áta tanárnő ismertet-
te a jelenlévőkkel Az 
Európai Expressz: 
Mindenki a fedélzetre! 
(The European Exp-
ress: Everybody on 
board!) című pályáza-
tot, a résztvevő orszá-
gokról (Franciaország, 
Görögország, Török-
ország, Észtország) 
vetítést is láthatott a közönség, valamint egy-egy nemzeti 
eledelüket is megkóstolhatta a farsang végén.

A zsűri döntését Ilona János tudatta a nézőkkel: harma-
dikok lettek a IX. A tanulói, másodikok a két XI. A osztályos 
lány, a csikys Oscart pedig a IX. C osztály kapta, a Forga-
táson című előadásukért.

Ezúton is köszönjük a szervezők munkáját, valamint a 
szponzorok és a diákok támogatását!

Eszter

Szívek inváziója a Csikyben
Hétfőn, február 15-én piros szívecskék inváziója fo-

gadta a vakációról visszatérő diákokat.
A szívek nem annak jelei voltak, hogy mennyire meg-

dobogtatja a diákok szívét az új félév gondolata, hanem 
annak, hogy iskolánk diáktanácsa Valentin-napi tevékeny-
séget szervezett. A falakat  és a lépcsőket díszítő szívek 
mellett szünetekben a diákok piros papírszíveket igényel-
hettek a diáktanács tagjaitól. Ezeket a szíveket aztán ara-
nyos, kedves és rövid üzenetekkel eljuttatták azokhoz, 
akik fontosak számukra.

A nap egy másik érdekessége az volt, hogy akiknek 
a szíve foglalt, azok pirosba, az egyedülálló diákok pedig 
fehérbe kellett hogy jöjjenek iskolába.

Ha egy nap késéssel is, de sok ember arcára csaltak 
mosolyt a szívecskékben rejlő üzenetek, vidámabbá téve 
így a félév első hétfőjének szomorkás hangulatát.

Kurunczi Enikő

A csikys elemisták számára a farsangot a IV. osztályo-
sok szervezték. Jelmezeiket és a felvezető zenét, valamint 
rövid zenés-táncos-verses előadásukat A dzsungel köny-
vének a rockopera változata ihlette, amit összekapcsoltak 
a február 2-ához kapcsolódó népi hiedelemmel: a medve 
kibújása a barlangból és az ahhoz társuló időjárásjóslás. 
Ezt követően minden osztály tanulói felvonultak bemutat-
va jelmezüket. Az előadást fánkkóstolás követte, mivel ez 
is hozzátartozik a „farsang farka” szokásokhoz.

Kicsik farsangja

Pintér Mária
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Februári számunkban Hasas Paul tanár úr 9. B osztályát faggattuk, akik kicsit félve ugyan, de végül 
válaszoltak kérdéseinkre.Megtudtuk tőlük, hogy egy összetartó osztály, hiszen Feier Melinda előző Csiky-
Csuky számunkban nyert 50 lejes szelvényét felajánlotta az osztálynak, hogy abból vásároljanak szükséges 
dolgokat. Lássuk az osztály válaszait!
1. Miért pont ezt a 
szakot választot-
tad?
– Azért választot-
tam ezt a szakot, 
mert érdekesnek 
találtam, és hallot-
tam egyik barátom-
tól, hogy megéri 
erre a szakra jönni. 
(Krizsán Nándor)
2. Könnyen beilleszkedtél az osztályba?
– Igen, mert jó társaság vesz körül, és az osztálytár-
sak jófejek. (Politic Cristian)
3. Terveztek kirándulást a közeljövőben? Ha igen, 
hová?
– Még nem beszéltünk erről az osztályfőnökkel. Vi-
szont az „Iskola másként” hetében Kolozsvárra sze-
retnénk elmenni. (Piacsek Eszter)
4. Mi a véleményed az osztályfőnöködről?
– Nagyon rendes, kedves, és összetartja az osztályt. 
Sokat segít nekünk, bármiről beszélhetünk vele. 
(Feier Melinda)

– Ő a legjobb oszi 
az iskolában, na-
gyon rendes velünk. 
(Nagy Róbert)
5. Elégedett vagy 
ezzel a szakkal?
– Igen, elégedett va-
gyok ezzel a szak-
kal, mivel nagyon 
érdekes dolgokat 

tanulunk, amelyeknek hasznát vehetjük az életben. 
Nem bántam meg, hogy erre a szakra iratkoztam. 
(Hanca Alexandra)
6. Mi a kedvenc tantárgyad?
– Kedvenc tantárgyam a torna, mivel minden órán 
focizhatunk. (Politic Cristian)
– Nekem nincs kedvenc tantárgyam. (Vékony Edu-
árd)
– Szeretem a románórákat, de az osztályfőnöki-órák 
is nagyon jók. (Feier Melinda)
Köszönjük szépen a válaszokat a 9. B osztálynak.

További sok sikert és több merészséget nektek
a jövőben!! 
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A hónap arcai

Rovatszerkesztő: Annamária

Ebben a hónapban szerelmespárokat kérdezgettem. Íme a kérdések: Mennyi ideje vagytok együtt? Melyik 
a legszebb, legemlékezetesebb élményetek egymás társaságában?

Szabó Beatrix és 
Csipkár Endre

9 hónapja vagyunk együtt. 
Egy igazán különleges al-
kalomban még nem volt 
részünk (ami késik, nem 
múlik), de végül is minden 
együtt töltött pillanat emlé-
kezetes, és ez a lényeg.

Sólyom Renáta és
Havrán Krisztián

Február 17-én leszünk 7 hónapo-
sak. Nagyon jól telt el ez a majd-
nem 7 hónap, olyan, mintha teg-
nap jöttünk volna össze. Rengeteg 
közös élményünk volt, de talán a 
legemlékezetesebb a gyulai ki-
rándulásunk volt: ettünk, ittunk, 
korcsolyáztunk, sétáltunk, szóval nagyon jól éreztük 
magunkat :)). A lényeg, hogy szeretet legyen, mert 
az mindennél erősebb.

Kívánjuk, hogy még sokáig tartson
a köztük levő szerelem.
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