
XII. C

XII. E

XII. D

XII. B

Kedves diákok és tanárok! Ha május, akkor ballagás és „sűrűsödő levegő”, legfőképpen a tizenkettedikesek 
számára. Ez a cikk, egoista és önkényes módon, a búcsúzásról, ballagásról és nosztalgiáról szól.

Az iskola, ha akarjuk, ha nem, alakító szereppel bír életünkben. A gondolkodásmódunkra, a 
világlátásunkra, arra, hogy mit szeretünk és mit nem, egyaránt nagy hatással van, hiszen itt alakul ki 
személyiségünk, itt válunk felnőttekké. Tizenkettedikesként elmondhatom, hogy az itt eltöltött évek alatt 
számtalan élménnyel gazdagodtunk, megismertük (megkockáztatom: kiismertük) tanárainkat, és ki-ki 
megtalálta a hozzá legközelebb állót, akiben nem csak mentorát, de esetenként példaképét is látta.

Kívánom minden diáknak, hogy annyi pozitív emléket gyűjtsön az iskolában töltött évek alatt, amennyit 
csak tud, a végzősöknek pedig sok sikert az érettségihez és mindenhez, amibe belevágnak életük során!

S. G.

Ilyenek voltunk...

XII. A

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 5.évfolyam 8.szám csakis nektek!

Csikysektől csikyseknek,
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5. osztály elején egyikünk sem számított arra, hogy nyolcadik végére egy egész jó 
osztályközösség válik belőlünk.

Bár azt nem állíthatjuk, hogy mi voltunk az iskola legjóneveltebb osztálya, de az együtt 
töltött évek során megpróbáltuk elviselni, elfogadni egymást és tanárainkat (ők is minket, 
több-kevesebb sikerrel).

Eszünkbe fog jutni néhány szemrehányó megjegyzés, de még inkább a sok kalandos, 
élménydús osztálykirándulás. Amit magunkkal szeretnénk vinni, az a derűs hangulat, ahogy 
együtt felnevetünk egy-egy jó tréfán.

Judit (8. A)

VIII. BVIII. A

Ballagnak a nyolcadikosok is...

Csiky-Csuky, 2013. május

Könyvajánló E hónapi rovatunkban Bognár Tünde Mária X.C 
osztályos tanulót kérdeztük, hogy melyik általa 
olvasott könyv tetszett neki a legjobban.

Sok könyv rányomta pecsétjét gondolkodásmódomra, társadalmi 
nézeteimre, de amelynek hatására érdekelni kezdett a politika, más 
szemmel kezdtem nézni a kisebbségeket és a társadalmat, az Leon Uris 
Exodus című könyve.
A könyv emberi életeken keresztül meséli el Hitler zsidóellenes 
mozgalmának következményeit egészen Izrael állam megalakulásáig. 
Részletesen bemutatja a koncentrációs táborbeli életet, a menekülést, a 
katonai tevékenységeket, a terrorizmust, az arab tiltakozást a zsidók és 
Izrael létrejötte ellen.
Egy másik könyv a napjainkban zajló terrorizmusról szól, Daniel Silva 
A Moszad ügynöke a Vatikánban című alkotása. Ennek cselekményét 
röviden úgy foglalhatnám össze, hogy beépítenek egy kémet a terroristák 
közé, és a vezetőket iktatják ki.
Bár elég hosszú művek, a könyvek izgalmasak és tanulságosak. Jó volt 
egy másik kultúráról olvasni.
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Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Melánia

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy?

Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket

Molnár Katalin vagy
Bella Zoltán

11. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők:
Kathy és Zoli
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Így művészkedtek ti!

Mészáros Letícia: Vers anyának

Anyák napja alkalmából leírom ezt neked,
Remélem, jobb lesz tőle a kedved.
Már tudtad, mit fogok neked írni,
Beismerem, a meglepetést nehéz titokban tartani.
Többet érsz nekem, mint ezer aranyvirág,
Te vagy a fa, én csak az ág.
De ezt leírom még:
Hajad, mint az esti, sötét ég.
Szemed, mint a csillagok rajta.
S tudd, hogy szeretlek anya.

C. R. Lala: Búcsú tőled

Közel a nap,
Itt van mindjárt,
Amikor utoljára 
Látlak téged itt már.
Nehéz nagyon,
Leírni is nehéz,
Mindazt, amit érzek,
Most, hogy te elmész…
Hiányozni fognak
Az eltöltött percek
Azok, melyeken 
Megnevettettél engem.
De leginkább azok,
Mikor éreztetted velem
Hogy szeretsz, de nagyon,
De nagyon engem.
Lehet, neked könnyű,
De nekem ez nehéz,
Látni téged úgy,
Hogy vége, és kész.
Beleszakad szívem,
Ha csak gondolok arra,
Hogy jövőre nem vagy,
S egyedül maradtam.
Lejárt az idő,
Elteltek a napok,
Esély volt sokra,
De abból kevés maradott.

Dehát ez van,
Lassan megszokott,
Hogy nincs az,
Mi volt egykoron.
Nehéz nélküled,
De nincs mit tenni,
Te választottad ezt,
Akkor így is kell befejezni…
Haragudni nem fogok
Soha e miatt,
Mert eléggé szeretlek
Hogy ne törődjek azzal.
Útravalóul azt kívánom neked,
Légy boldog, de ne feledj engem!
Ne feledd azt, ki őszintén szeretett téged,
Kit eldobtál, s megbántva hagytál végleg.
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	Boldog születésnapot kíván Kitty Ásztridnak! :*
	Nagyon sok boldog születésnapot Varga Márknak! :*
	Boldog születésnapot Timinek, Beának és Varga Márknak! XI. A 
	Nagyon boldog születésnapot kívánunk Tóthpál Renáta tanárnőnek és Juhász 

Béla igazgató úrnak! XI. D
	Boldog szültésnapot kívánnak Mogyorósi Krisztinának osztálytársai!
	Nagyon sok szerencsét kívánok az érettségihez a végzőseinknek, és sok sikert 

az életben! 
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Csillagok, csillagok!
Skorpió

Figyelj oda másokra is, ne csak saját magadra, 
mert viselkedéseddel megbántod a körülötted 
lévőket, és következményei is lehetnek. Büszke 
vagy magadra, és ne aggódj, a jutalom sem fog 

elmaradni év végén. Most, hogy ilyen szép az idő, ne 
gubbassz bent, és játssz a számítógépen, hanem menj ki a szabadba, 
és biciklizz vagy sétálj! Szerencsenapok: 2., 11., 21.

Nyilas
Alig várod a vakációt, de legyen még egy kis 
türelmed, mert már nincs sok. Figyelj oda órákon, 
próbáld kijavítani a rossz jegyeket! Az egészségtől 
majd kicsattansz, és készen állsz egy maratont 

is lefutni. Bízz meg szerelmedben, és ne legyél 
féltékeny, mert lehet, hogy emiatt veszíted el, és nem egy másik 
miatt. Szerencsenapok: 8., 15., 29.

Bak
Az érettségi a küszöbön áll, ezért próbálj 
koncentrálni a tanulásra, és ne legyél napi vendég 
a kocsmákban. Vigyázz az egészségedre, mert 
csalóka az idő, és hamar megfázhatsz. Szerelmed 
melletted áll, és támogat mindenben, csak 

figyelj oda a tanácsaira, és engedd, hogy segítsen a tanulásban! 
Szerencsenapok: 1., 15., 24.

Bika
Ne szomorkodj, hogy vége van 
nemsokára az iskolának, és itt van az 
érettségi is, mert soha nem felejted 
el ezeket az éveket és a barátaidat 
sem. Próbálj többet tanulni, és akár a 

természetben, parkban, udvaron is tanulhatsz, mert lehet, 
hogy jobban fog menni. A szerelem most ráér, úgyis 
ebben a hónapban a csillagok nem kedveznek neked. 
Szerencsenapok: 7., 12., 28.

Ikrek
A szép idő nagyon jó hatással van rád, 
egyszerűen kivirulsz, és másokat is 
boldoggá teszel gyönyörű mosolyoddal. 
A vakáció még odébb van, de te nem 
törődsz ezzel, mert szeretsz nap mint 

nap barátaiddal lenni. Egy különleges fiúval/lánnyal 
fogsz találkozni, akibe első látásra beleszeretsz, és 
rátalálsz benne önmagadra. Figyelj oda a tanulásra is, 
mert becsúszhat néhány rossz jegy most az utolsó 100 
méteren. Szerencsenapok: 10., 18., 26.

Rák
Rád talált a szerelem, és ezért új színben 
látod a világot, ami nem baj, de azért 
ügyelj, hogy ne vakítson el a rózsaszín 
köd! Az iskolában minden a legnagyobb 

rendben megy, egyre csak halmozod a jobbnál jobb 
jegyeket, ami talán a szerelemnek köszönhető. Élvezd, 
és légy boldog, hisz ez a te hónapod. Szerencsenapok: 
5., 11., 23.

Oroszlán

Ahogy kisütött a nap, a te kedved is jobb 
lett, tele vagy életkedvvel, állandóan csak 
tennél-vennél, ami nagyon jó, de vigyázz, 
ez a sok munka a kimerültséghez vezethet, 

ha nem táplálkozol rendszeresen és egészségesen. 
Szerelem terén nem minden ilyen fényes, fordulóponthoz 
jutott kapcsolatod, és most nagyon figyelmesnek és 
törődőnek kell lenned! Szerencsenapok: 7., 11., 15.

Vízöntő
Ebben a hónapban új dolgokat fedezel 
fel, amik teljesen kitöltik majd a 
szabadidődet. Vigyázz, mert közeledik a 
suli vége, és így egy hónappal a vakáció 
előtt nagy a nyomás, és sok a teendő 

az iskolában. Találd meg az összhangot, és nem lesz 
baj sem a magánéletedben, sem a tanulmányaid terén. 
Szerencsenapok: 2., 9., 25.

Mérleg
Nehézségek elé állítanak az iskolában, 
nehéz döntések várnak rád, így kissé 
stresszesebb lesz ez a hónap számodra. 
Nyugodj meg, a jutalom se marad el, 
hónap végére egy kisebb utazás is 

képbe jöhet, ami visszalendít eredeti kedélyállapotodba. 
Szerencsenapok: 15., 21., 29.

Halak
A szerelem rád talált, ezért most próbálj 
meg egy kicsit nyíltabb lenni, és ne félj 
szeretni! A tanulás terén kitűnő vagy, csak 
így tovább, de vigyázz, fennáll a veszély, 
hogy felelni fogsz matekból. Sportolj 
többet, és egyél egészségesebben, minél 

több zöldséget meg gyümölcsöt, és meglátod, hogy 
több energiád és jobb kedved is lesz! Szerencsenapok: 

3., 14., 20.
Kos

Másokban keresni a saját hibáid nem 
épp a legcélravezetőbb dolog. Inkább 
gondolkozz el, hogy mit csinálsz rosszul, 
és hozd rendbe az életed, mielőtt 
nagyobb következményei lennének. A 

szétszórtságod kapcsolataidnak se tesz jót, hiszen a 
barátaid kezdik megelégelni az elfelejtett találkákat. 
Szerencsenapok: 7., 15., 21.

Szűz
Nap mint nap meglepődsz magadon, 
hiszen olyan dolgokra vagy képes, 
amikre eddig még gondolni se mertél. 
Merészebb és magabiztosabb lettél, ami 

sokkal szebbé is tesz. Az iskolában is sikerekben van 
részed, ami igazán jól jön így az év vége felé. Csak így 
tovább, a tavasz meghozta neked a pozitív változást. 
Szerencsenapok: 9., 17., 22.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Dóra és Réka
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Kárpáthy János elsőnek alkoholista volt.
Tőzeget tett a szőre ujjába Ferkó.
Széchenyi Miklós segített Jókai Mórnak.
A szakadék széle egzotikus hely.
Az Ivanhoe regényre jellemző a hiteles történelmi háttér és korfesték.
A lírai én a versben „cukorként” szeretne a mennybe kerülni.
A barokk az embert fekteti a középpontba.
A nyelvújítók kohászolással is alkottak új szavakat.
A Tóték drámában az őrnagy mindig félt a kurtizánoktól, ezért mindig 
hátra nézet.
Otthon, az üveges gerendán Mariska és Ágika az őrnagy ruháit teszik 
rendbe.

Aki lejegyzett aranyköpéseket, és szeretné, hogy bekerüljön
a Csiky-Csukyba, az juttassa el hozzám, Bernihez a XI. D-be!

Csiky-Csuky, 2013. május

Aranyköpések

Rovatszerkesztő: Bernii 

Gyerekszáááááj:)

Rovatszerkesztők: Berni & Thali

         Májusi rovatunkban a 
másodikosokat zaklattuk furának 
tűnő kérdéseinkkel.

Mi az epilepszia?
Hát az a Facebook. (Vincze 
Viktória)
Szerintem egy foglalkozás. 
(Tapasztó Rebeka)
Nem is tudom, egy kígyó. 
(Csermák Dávid)
Az egy betegség. (Diel Eduárd)

Hogy születnek a gyerekek?
Nagyon kicsin születnek. (Vincze 
Viktória)
Mikor kijönnek az anyukájuk 
hasából, sírnak. (Gavrila Erika)
Hát kórházban születnek. (Diel 
Eduárd)

Ha kifognád az aranyhalat, mit 
kívánnál tőle?
Egy kiskutyát és cseresznyét a 
fára. (Tapasztó Rebeka)
Ne kapjak soha elégtelent. (Gavrila 
Erika)
Okosabb legyek, mint Viki. 
(Vincze Viktória)
Egy kistestvért. (Spier Ádám)
Azt kívánnám, hogy ne legyenek 
szegények. (Diel Eduárd)

Köszönjük válaszaikat, 
és kívánjuk nekik, hogy 

kívánságaik teljesüljenek!

Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

Egy szőke nőt megszólít egy néni 
a metrón:
– Tudja kedveském, én már 50 éve 
metrózom.
Mire a szőke:
– Jesszusom! Hát hol tetszett 
felszállni?

Hazamegy egy este a férj, és kérdi 
a felségétől:
– Mi lenne, ha nyernék a lottón?
– Hát, elfeleznénk, elválnék, 
kimennék Amerikába, fognék 
magamnak egy fiatal pasit, és 
beutaznám vele az egész világot!
A férj a zsebébe nyúl, kivesz 
belőle egy kétszázast, odadobja a 
feleségének:
– Nesze, eridj, kettesem volt!

– Mi szeretnél lenni kisfiam? – 
kérdezik a srácot a pályaválasztási 
tanácsadáson.
– Hát, ha jól belegondolok, télen 
medve, nyáron pedagógus...

– Mitől kék az ég?
– Chuck Norris egyszer mellé 
ütött...

Elmegy a paraszt bácsi az 
ügyvédhez, mert el szeretne válni 
a feleségétől.
– És ügyvéd úr, úgy mégis, 
mennyiért vállalná el az ügyet?
– 120.000 Ft-ért!
– Normális maga!? Beszéltem a 
vadásszal, 50-ért lelövi.

Mi a különbség egy jó ügyvéd és 
egy sztárügyvéd között?
– A jó ügyvéd ismeri a törvényt. A 
sztárügyvéd meg ismeri a bírót.

Józsi bácsi bemegy vizsgázni.
– Húzzon egyet, és mondja be a 
címét!
– Hú! Kossuth utca 45.

Az érettségin megkérdezi a tanár 
az egyik vizsgázót:
– Melyik nagy folyó szeli át 
Németországot és mi a neve?
A diák kihúzza magát:
– Németországot sok nagy folyó 
szeli át, a nevem pedig Kovács 
János.

A bolondokat vizsgáztatják. 
Megkérdezik az elsőtől:
– Mennyi 2x2?
– 56.
– Sajnos nem. Következőt! Mennyi 
2x2?
– Péntek.
– Sajnos nem. Következőt! Mennyi 
2x2?
– 4.
– Igen! Hát hogy jött rá?
– Nem volt nehéz, kivontam az 56-
ból a pénteket.
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SPORTIRAM
Híres sportolók: 
Gyurta Dániel

Rovatszerkesztő: Dyna

„Egyszer véget ér a lázas ifjúság, Egyszer elmúlnak a színes 
éjszakák, Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, Ami 
elmúlt, soha nem jön vissza már...” Igen, egyszer minden véget 
ér, ahogy az én Csiky-Csuky-s pályafutásom is. Ez lenne az 
utolsó cikkem, melyet nektek írok. Utoljára, a hagyományoktól 
eltérően, nem mutatok be egy híres sportolót sem, hisz már a 
leghíresebb sportolókat megismerhettétek írásaimból. A legelső 
cikkemben még a WRC Rally versenyeit mutattam be, majd pár 
hónap után kezdtem írni a Híres sportolók rovatát, ami reményeim 
szerint tetszett nektek. Legelső híres sportolóm ki más lett volna, 
mint az én örök kedvencem, a finn Kimi Räikkönen. Remélem, 
emlékeztek még rá, hogy ő 2007 világbajnoka és két év rallizás 
után tért vissza a Forma 1-be hatalmas sikerrel. Őt a foci királya, 
Lionel Messi követte, s gondolom, emlékeztek arra, hogy hány 
aranylabdát nyert, és hogy alig idősebb nálunk. Forma 1 és foci 
után tenisz következett rovataimban, így Novak Djokovicot is 
megismerhettétek. Majd ismét Forma-1 jött Sebastian Vettellel 
az élen, aki azóta már háromszor világbajnok a maga „Vettel 
Fingerével”. Sebastian után a spanyol Fernando Torrest 
ismerhettétek meg a tavalyi utolsó számban. Idén Ferando Alonso nyitott az élen, majd Michael Scumacher 
követte, aki ismét visszavonult a Forma 1-ből. Majd Karácsonyra Gerard Piquet-vel „ajándékoztalak” meg 
benneteket. Őt Andres Iniesta követte a maga világbajnoki góljával. Őt Lewis Hamilton váltotta fel új 
csapatával, a Mercedesszel. Tavaszra egy igazi magyar aranyérmessel leptelek meg titeket, Gyurta Dániellel. 
Őt Sandu Roland váltotta fel, aki a Híres sportolók – kicsit másképp című rovatban nyilatkozott és mesélt 
hétköznapjairól nektek.
Köszönöm ezt a két évet, a lehetőséget, hogy cikkeket írhattam, és köszönöm azoknak, akik elolvasták 
írásaimat. A végzős kollégáimnak pedig kívánok sok sikert az életben és az érettségihez!

Foci

Közeledik a szezon vége Európa fontos 
bajnokságaiban. Bár még van néhány forduló, 
kihirdették a bajnokokat. Először is beszámolok a 
bajnokokról, majd az Európai Kupák végkifejletéről.

Spanyolországban az Fc Barcelona lett a bajnok, 
ezzel talán lemosva az „európai szégyent”, amire 
senki sem számított (7-0).

Franciaországban a Paris Saint Germain 
megmutatta, hogy a pénz létfontosságú a sikerhez, 
megnyervén a klub történelmének 3-ik bajnokságát. 
Németországban talán a történelem legnagyobb 
pontkülönbségével a Bayern München lett a bajnok 
egy fantasztikus szezon után. Angliában a Manchester 
United győzedelmeskedett, de egy ennél is fontosabb 
esemény Sir Alex Ferguson visszavonulása. 27 évet 
töltött a United kispadján, karrierje során 49 trófeát 
nyerve csapataival. További erőt, egészséget kívánunk 
neki!

A legfontosabb bajnokságok után az Európai 
Kupák döntőiről is szeretnék írni röviden. Az Európa 

Rovatszerkesztő: Boti

Liga döntő május 15-én zajlik majd Amsterdamban, 
a portugál Benfica és a Chelsea között (az újság 
megjelenésekor ez a meccs már le lesz játszva). Végül 
a mindenki által várt Bl döntőt május 25-én a londoni 
Wembley-n játsszák a Bayern München és a Borussia 
Dortmund között. Ők az idei Bl legjobb két csapata, 
melyek az elődöntőben a spanyol „óriásokat” ütötték 
ki. Ez a meccs egy olyan helyzetbe teszi Mario Götzet, 
a Dortmund klasszisát, hogy a jövendő csapata ellen 
kell játszania, mivel nyártól a Bayern játékosa lesz. 
Kérdéses azonban a pályára lépése, mivel sérülést 
szenvedett az elődöntőben. Esélyesebb a Bayern, de 
a dortmundi csoda-csapat képes meglepetést okozni. 
Megemlítendő, hogy a Bayern edzőjének, Jupp 
Heynckes-nak ez lesz karrierje utolsó meccse, mivel 
visszavonul.

Képes lesz a Bayern végre újra megnyeri a kupát, 
vagy a Dortmund viszi végig európai álmát? Mindezt 
május 25-én tudjuk meg.

Mindenkinek jó szurkolást!
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FORMA 1
Spanyol Nagydíj
összefoglaló és egyéb érdekességek

Rovatsz
erk

esz
tő: B

e@

A Spanyol Nagydíj jellemző mondata az lenne, 
hogy semmi sem az, aminek látszik. Az időmérő edzés 
eredménye, vagyis a Rosberg-Hamilton első sor és a 
fél másodperces előnyük azt sugallta, hogy a futamon 
Mercedes uralom lesz, mint anno volt a Red Bullal. 
Csak az a különbség, hogy annak idején a Red Bull 
ezt beteljesítette, nem úgy, mint most a Mercedes. A 
harmadik helyről Vettel, a negyedikről Räikkönen, 
ötödikről pedig Alonso kezdhette a futamot. Massa 
és Gutierrez három rajthelyes büntetést kaptak, mert 
feltartottak más pilótákat a gyorskörükön. A rajtot 
Alonso és Vettel kapta el a legjobban. Az első helyen 
levő Rosbergen szépen lassan áthaladt Vettel, Alonso, 
Räikkönen és Massa is. A Mercedesek nagyon 
lassú tempót diktáltak egész futam alatt, és azzal 
küszködtek, hogy ne kopjanak olyan gyorsan a gumik. 
A gumival szinte mindenkinek problémája volt. 
Grosjean a boxból már nem is tért vissza, mert letört 
a hátsó felfüggesztése. Alonso Vettel elé tért vissza 
a kerékcserék után, így átvette a vezetést. Hamilton 
versenye csak egyre jobban romlott, szinte mindenki 
megelőzte. Van der Garde bal hátsó kereke leesett, 
már a rádión is panaszkodott, hogy rosszul rakták fel a 
kiálláskor, de három kerékkel is visszajutott a boxba. 
Hülkenberg boxutca áthajtásos büntetést kapott, mert 
kiállásakor átlépte a sebességkorlátot. Räikkönennek 
sikerült megspórolnia egy kiállást, ezzel sikerült 
behozni a Lotust a második helyre. A verseny top 10 
helyezettei a következők lettek: Alonso, Räikkönen, 
Massa, Vettel, Webber, Rosberg, Di Resta, Button, 
Perez és Ricciardo. Jó versenyt láthattunk, de sajnos 
a gumik döntenek el mindent, a gumitaktikán múlik 
az egész.

Ebből a versenyből, 
ahogy a többiből is, 
azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy az 
idén három csapat fog 
harcolni a bajnokságért: 
a Red Bull, a Ferrari és 
a Lotus. Ezek közül is 
kiemelkedőbb a Lotus 
azért, mert jobban 
kíméli a gumikat, mint 
a többi, és ez az idei 
évben döntő lehet. Ez 

meglátszik a pilóták világbajnokságában is: Vettel 
vezeti a bajnokságot 89 ponttal, őt követi Räikkönen 
85 ponttal és Alonso 72 ponttal. Két futamot nyert 
Vettel és Alonso is, Kimi pedig egyet, tehát az eddigi 
öt futam nyertesei az első három helyezettek a 
bajnokságban is.

Sok hír röppen fel azzal kapcsolatosan, hogy ki lesz 
Mark Webber utódja a Red Bullnál. Egy brit pletykalap 
arról tudósított, hogy az ausztrál pilóta közeli barátja 
már tud Webber döntéséről, és a Red Bull pilótája 
már készül elhagyni Angliát, visszatér szülőföldjére, 
Ausztráliába. Első sorban azért, mert nem egyezik 
jól csapattársával, de a fő indok mégis az, hogy itt 
az idő befejezni 14 éves Forma1-es pályafutását. Van 
rá lehetősége, hogy a Le Mans sorozatba szerződjön. 
Horner azt nyilatkozta, hogy nem kapkodják el az 
utód kiválasztását, sok jelentkező van a helyre. Horner 
elmondta, mi a Red Bull célja: „A célunk nagyon 
egyszerű: a két legjobb pilótát akarjuk az autónkban 
tudni”. A csapatfőnök biztosított mindenkit arról, 
hogy nem Vettel fogja eldönteni, ki legyen csapattársa, 
egyrészt azért, mert nem áll jogában, másrészt ő nem 
olyan fickó. A legtöbb pletyka szerint Räikkönen jön 
a csapathoz, ekkor viszont felmerül a kérdés, hogy mi 
lesz a két pilóta barátságával. Erről mindketten azt 
nyilatkozták, hogy ami a pályán történik az egy, ami 
pedig a mindennapokban, az más. Räikkönen biztos 
benne, hogy el tudják különíteni, és hogy a pályán is 
tudnak kellőképpen vigyázni egymásra, mint ahogy 
a Spanyol Nagydíjon zajlott viaskodásuk során sem 
sérült meg senki.

U.I.: Sok sikert kívánok minden érettségiző 
diáknak és azoknak, akik eztán írják a féléviket. :)
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Agykrobata

Rovatszerkesztő: Juli

Előző rejtvényünk helyes 
megoldása: Bölcsesség, 

Hazugság, Igazság

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

Előző rejtvényünk 
szerencsés 

győztese Gáspár 
Bernadett,

XI. D osztályos 
tanuló!

Gratulálunk neki!

Határidő: 2013. június 3.
A sorsolás időpontja:

2013. június 3. nagyszünet

Koktél

Logikai feladat

Három lányt: Erikát, Andreát és 
Szilvit moziba hívta Gábor, Zoli és 
Laci. A Gyűrűk Urát, Harry Pottert 
és a Star Warst választották. Egyik 
film este 6-kor, a másik 7-kor, a 
harmadik 8-kor kezdődik (nem 
biztos, hogy ebben a sorrendben). 
Gábor Szilvivel ment moziba. 
Andrea a Star Warst nézte meg. 
Zoli 8-kor ment moziba, de nem 
Erikával. Laci később ment 
moziba, mint az a fiú, aki a Harry 
Pottert nézte meg. Hány órakor 
ment moziba Erika?

amit 4 év alatt kialakítottunk vele.
Köszönjük a tanároknak és az 
oszinak a sok élményt, amit együtt 
megéltünk e négy év alatt.

Gál Tamara- Edina és
Birta Andrea

12. D
Hol is kezdjem? Nagyon régen 
volt (legalábbis úgy tűnik), mikor 
először megláttuk egymást. Már 
akkor kialakult egy vélemény a 
másikról, és ahogy telt az idő, úgy 
születtek meg az új barátságok, 
és kezdtünk osztályközösségként 
viselkedni. Persze, mint minden 
osztályban, vannak szorosabb 
barátságok, de ez nem jelenti 
azt, hogy az elválás bármelyik 
osztálytársunktól könnyű lenne... 
Könnyű?! Ez a szó 12.-ben 
nem létezik, hiszen rengeteg 
előkészülettel jár a szalagavató 
és az albumfotózás, nehéz 
megbarátkozni azzal a gondolattal, 
hogy az életednek egy szakasza 
véget ér, ill. kemény munkát és 
rengeteg szorgalmat igényel egy 
sikeres érettségi vizsga. Ezek 
ellenére, a jó dolgokból is kijutott 
nekünk, élveztük a diákéletet, 
és valamennyiünknek hiányozni 
fognak ezek a „gondtalan” évek. 
Most, hogy itt a vége, egyre többet 
gondolunk az elmúlt 4 évre, arra, 
hogy együtt vettünk részt az iskola 
különböző rendezvényein, hogy 
mennyit nevettünk és szórakoztunk 
az osztálykirándulások és bulik 
alkalmával, vagy ha kellett, együtt 
vittünk el egy balhét...

Barna Henrietta

Rovatszerkesztők: Berni, Ency, 
Meli, Timi

Csiky-Csuky, 2013. május

Az év utolsó számában a 8. B és 
12. D osztályok 4 éves élményeiről 
olvashattok. Épp ezért megkértünk 
2 diákot, hogy fogalmazzák meg 
pár mondatban, hogy mit jelentett 
nekik ez a négy év.

8. B
Ballagás... Mintha csak most 
lettünk volna ötödikesek, és máris 
a ballagás lázában égünk. Most 
még tele vagyunk kérdésekkel, 
de reméljük, hogy választ kapunk 
rájuk. Kicsit izgulunk a vizsgák 
miatt, de reméljük, hogy jól fognak 
sikerülni.
Nagyon sok szép élményt éltünk 
meg együtt: kirándulásoktól 
kezdve a karácsonyi előadásokig, 

amelyek sok készülődéssel jártak.
Próbáltunk nagyon jó és összetartó 
osztály lenni, amiért sok tanár meg is 
dicsért minket. Visszaemlékezünk 
az ötödik osztály elejére, mikor új 
osztálytársak érkeztek, újak voltak 
a tanárok, s új megpróbáltatások 
előtt álltunk. De ahogy 
említettük az előbb is, hamar 
megbarátkoztunk egymással, és 
az osztályfőnökünket is nagyon 
megszerettük. Hozzá bármikor 
fordulhattunk, és úgy látjuk, 
hogy legjobban neki köszönhető 
az osztály összetartása. Hálásak 
vagyunk neki a sok érdekes 
osztálykirándulásért, valamint 
a nyári táborokért Torockóra, 
Mennyházára, Aranyos völgyébe. 
Nagyon köszönünk neki minden 
gondoskodást és fáradozást. 
Reméljük, hogy ezután is 
megmarad ez a szoros kapcsolat, 
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 Két mese
Az alábbi két mesét Albert Dóra, tavalyi szerkesztőnk írta. Fogadjátok, olvassátok 
szeretettel!

Volt egyszer egy idő. Ennek az időnek az volt a dolga, 
hogy mindig szaladjon, csak úgy körbe-körbe. Az 
időnek nagy krumpliorra volt a nagy kerek fején, 

körülötte meg tizenkét helyen meg voltak jelölve a kisidők, 
melyek összesen a nagyidők voltak. Amikor már nem bírta 
az idő szusszal, és kimerült, meg akart állni, de az emberek 
elkezdték forgatni. Nehogy megálljon, mert akkor nem 
tudják befejezni dolgukat. Sokáig szaladtatták az időt, de 
így is elfáradt. Kérte az embereket, hogy álljanak meg csak 
egy kicsit pihenni, szunyókálni, de nem akartak megállni, 
megszokták, hogy dolgoznak, és forgatják az időt. Még csak arra sem volt idejük, 
hogy ne forgassák tovább. Senki nem állt meg. 
Hanem aztán az idő határozottan azt mondta, hogy „én ugyan megállok és pihenek, 

mert nem lehet tovább bírni ezt az állandó rohanást”. Sajnálta 
az embereket, mert folyton forgattatták, és már ő is beleszédült 
ebbe a hajcihőbe. A nagyidő a kisidőkkel együtt … megállt. Azt 
nem tudom, hogy történt, talán Valaki beleszólt, de besötétedett. 
Az emberek nem tudtak mit csinálni, hát lefeküdtek az idővel 
együtt. Mikor kipihenték magukat, felkeltek. Az idő forgott 
magától, forogtak az emberek is, és mikor ismét besötétedett, 
lefeküdtek, pihentek. Azóta is így megy ez… vagy nem?

Volt egyszer egy szeretet. Ez a szeretet szeretve akarta 
szeretni a szeretteit. Volt olyan szerette, aki visszaszerette. 
Olyankor nagyon boldog volt a szeretet, és még jobban 

szeretett. De volt nemszerette is, aki őt nem szerette. Pedig a 
szeretet mindent megtett, hogy nemszeretteivel megszerettesse 
magát. Virágot adott szeretetből, ölelést nyújtott szeretetből, 

elmosogatott szeretetből. Még 
majdnem a csillagokat is lehozta 
volna, ha bírta volna. Ezt is csakis szeretetből. De 
nemszerettei a virágot nem vették észre, azt hitték, hogy 
az ölelés nem nekik szól, a mosogatást meg sem látták.    
Ők a csillagok után áhítoztak.
Ekkor a szeretetből majdnem elment a Szeretet. 
Elgondolkodva a történteken, csak eszébe jutott, hogy 
ő a szeretet, benne van a szeretet, s ha van, aki őt nem 
tudja megszeretni, attól ő még ugyanúgy tud szeretni.

Csiky-Csuky, 2013. május
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♥ Csak csajok! ♥
A dús, hosszú haj titka
Úgy döntöttél, hogy 

egészséges, szép, hosszú hajat 
szeretnél? Akkor érdemes a 
következő dolgokat figyelembe 
venned.

Hogyha gyakran vágatsz 
a hajvégekből, nem fog 
gyorsabban nőni a hajad, 
esetleg egy ideig dúsabbank 
tűnhet, és megszabadulsz a 
töredezett hajvégektől.

Mint ahogy létezik több hajszín, 
minőség, úgy különbözik a 
haj növekedési gyorsasága. 
Átlagosan 1cm-t nő egy hónap 
letelte alatt. Növekedési 
sebessége függ attól is, hogy 
mennyire minőségi termékeket 
használsz hajmosásra, illetve 
étkezési szokásaidtól is.

Az, hogy hajad dús és 
egészséges legyen, nem 
megy egyik napról a másikra, 
elsősorban a vitamindús ételek 
mellett kell döntened, kerüld 
a stresszhelyzeteket. Ügyelj 
arra, hogy hajmosáskor ne 
használj forró vizet, és arra, 
hogy fejmosáskor ne dörzsöld 
túl erősen a fejbőröd. A durva 
hajmosás hátráltatja a haj 
növekedését, mint ahogy a 
nagyon megszorított copf és a 
gyakori hajfestés. Ha serkenteni 
szeretnéd hajnövekedésed, 
igyál naponta 2 liter vizet, 
fogyassz A-, B-, C-, és E-vitamin 
tartalmú ételeket, mint például 
a répát, leveles zöldségeket, 
paprikát, citrusféléket. A 
napraforgómag rengeteg 
E-vitamint tartalmaz. A dió, 
mogyoró és a mandula pedig A 
és B vitaminban gazdag. A B8 
vitamint nagy mennyiségben 
tartalmazza a tojássárgája, a 
máj és a borsó. Ügyelj arra, 
hogy egyik vitamin bevitelét 
se túlozd el!

Türelemmel el lehet érni 
a vágyott ápolt hajat, 
de hogy mennyi idő 
alatt éred el, az csakis 

rajtad múlik. Remélem, 
hasznodra válnak a fenti 
jótanácsok, és be fogod tartani 
őket!

Rovatszerkesztő: B. Kitti

Csiky-Csuky, 2013. május

Lassan ennek a tanévnek 
is vége. Még egy kicsi, és 
iskolánkban újra megszólal az a 
bizonyos csengő, (egyeseknek 
utoljára), de nem úgy, mint 
ahogy a szünetek kezdetét vagy 
végét jelző, hanem mint ballagási 
csengő. Mivel az összes új osztály 
bemutatására már sor került, így 
nem maradt más feladat, mint a 
végzősök kifaggatása! Sajnos, így 
utoljára ... :)

Barna Henrietta (12. D)
– 1-2 mondatban össze tudnád 

foglalni, hogy mi tetszett a 
legjobban az elmúlt négy év alatt?

– Számomra a 
legemlékezetesebb és legjobb 
pillanat az volt, mikor az osztállyal 
kétszer is másodikok lettünk a 
farsangon. Először a Megafaktorral, 
aztán pedig az Érettségi paródiával. 
Természetesen a legszebb pillanatra 
a szalagavató ünnepségen 
került sor, a szalagfeltűzés és az 
évfolyamkeringő alkalmával.

Kovács Edina (12. A)
– Mit vársz az érettségitől? 

Vannak kétségeid, vagy úgy 
gondolod, hogy minden jól fog 
sikerülni?

– Sikeres érettségit szeretnék, és 
remélem, minden jól fog sikerülni, 
és nem érnek meglepetések.

Komlódi Krisztina (12. D)
– Mi fog legjobban hiányozni, 

mikor elhagyod az iskolát?
– A barátságos környezet, ami 

a suliban van, a barátságos és 
közvetlen tanárok, akikkel szinte 
baráti kapcsolatot alakítottunk ki, 
az osztálytársaim, akikhez szoros 
barátság fűz, és azok az alkalmak, 
amiket az évfolyamunkkal együtt 
szerveztünk: a gólyabálra vagy a 
szalagavatóra a táncpróbák és a 
farsang.

Gyulai Noémi (12. D)
– Vannak már terveid az 

érettségi befejezése utánra? Ha 
igen, mik azok?

– Először is nagyon remélem, 
hogy jó eredményeket érek el 
az érettségin, s ha az meglesz, 
biztos, hogy először bulizok egy 
jót, aztán majd következik a kicsit 
komolyabb rész, a beiratkozás 
az egyetemre, s ha az is meglesz, 
akkor élvezem a nyarat.:))

Deák Krisztián (12. B)
– Milyen iskolai csínytevés 

marad meg neked örök emléknek?
– A legnagyobb csínytevésem, 

ami örök emlék marad, az a 
budiajtós csínytevés lesz :)))) 
Amikor jó barátommal, Gedyvel 
kihoztuk a fiú vécéből az ajtót, ami 
le volt szedve. Bevittük órára, és 
készítettünk pár képet róla.

Mucsi Bettina (12. D)
– Izgulsz az érettségi miatt? 

Milyen terved van a jövőre nézve?
– Igen, nagyon izgulok, de 

a legjobban a matektól félek! 
Ami a jövőt illeti... mindenképp 
szeretnék átmenni az érettségin, 
és azután két lehetőség van: vagy 
megyek Váradra egyetemre, a 
Partiumra, vagy megyek dolgozni 
Németországba, ahol a nővérem is 
dolgozik. Több tényező is korlátoz 
a döntésemben. Remélem, hogy 
kialakul a jövőm.

Péter Anikó (12. A)
– Milyen 12.-esnek lenni? 

Várod már a ballagást? Mihez 
kezdesz, ha abbahagyod a sulit?

– Hát... négy év elteltével, most 
már 12. végén mondhatom, hogy 
jó végzős diáknak lenni, igaz, hogy 
pár hét múlva ballagás, amit várok, 
de aztán jön az érettségi, ami nehéz, 
de remélem, hogy jól fog sikerülni. 
A suli után szeretnék egyetemre 
menni, gyógytornász szakra! 
Remélem, hogy minden úgy fog 
alakulni, ahogy elterveztem.

A szerkesztőség nevében sok 
sikert kívánunk minden végzős 
diáknak!!!

Rovatszerkesztők: Kinga és 
Regina

Mákszemtől Mákvirágig – másként
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Közhírré tétetik! Intrijó
Lassan eltelik ez a tanév is. A 
bentlakástól idén 9 diák búcsúzik, 
akik már izgatottan várják, hogy 
hogyan tovább. Megkérdeztük 
Péter Anikót és Gál Krisztiánt, 
hogy számukra mit jelentett az 
itt eltöltött 4 év, elvégre ez nem 
kevés idő. Ők a legkedvesebb 
intris élményükről számoltak be 
nekünk.

Gál Krisztián
„Számomra a legkedvesebb 
emlékek a bentlakási éveim alatt a 
táncpróbák voltak. Nagyon tetszett 
az, hogy akár egy maroknyi ember 
is kellő figyelemmel és elegendő 
energia befektetésével képes 
sikeres műsorokat összeállítani. 
Ha lehetne, még 10 évig koleszos 
lennék!”

Péter Anikó
„Visszagondolva az elmúlt négy 
évre, nagyon sok emlék jut 
eszembe. Ezek közül számomra 
a legemlékezetesebb az évente 
megrendezett Szóló Szőlő ünnepi 
műsor volt. Ennek keretén belül 
a különböző falvakból érkező 
diákok hagyományaikat mutatták 
be, valamint kisebb műsorral 
szórakoztatták a közönséget. Ezek 
a pillanatok minden diák számára 
maradandó élményt jelentettek, 
s ezekre mindig szívesen 
emlékeznek vissza.”
Kívánunk minden bentlakó 
végzősnek sok sikert az 
érettségihez!Bíró Endre, VI. A osztály

Rovatszerkesztő: Lídia

Csiky-Csuky, 2013. május

A 9. C beszámolója
Kaldováról

 
Május 16-án osztályunk Kladovára 
kirándult. 7.52-kor indult a 
vonatunk Aradról Radnára. Röpke 
egy óra alatt értünk oda. Ez után 
két órán át gyalogoltunk, hogy 
eljussunk Kaldovára. Mikor a falu 
széléhez értünk, már mindenki 
el volt fáradva. Úgy tűnt, hogy 
holtponthoz ért kirándulásunk.

Végül megtaláltuk a számunkra 
megfelelő helyet, ahol 
csomagjainkat lepakolhattuk, és 
letelepedtünk. Mindenki leterítette 
plédjét, és tüzet gyújtottunk. 
Néhányan felderítették a terepet, 
mások hússütéssel foglalkoztak. 
Ebéd után labdáztunk, és a 
patak partján szórakoztunk. 
Jókedvünkben elfelejtettünk az 
órára nézni, ezért sietnünk kellett 
Radnára. A sietség ellenére lekéstük 
a vonatot. Páran kétségbeestek, de 
osztályfőnöknőnk ügyességével 
és a szülők segítőkészségével 
mindenki épségben hazajutott. Jó 
élményekkel és néhány sérüléssel 
kerültünk ágyba.

9. C osztály

Felejthetetlen élmény

Számomra nagy élmény volt a 
Kárpátok gyűrűjében, Erdély 
szívében, Kolozsváron járni a 
Simonyi Zsigmond Helyesírási 
Verseny országos szakaszán.
Arad megyét az ötödikes Spir 
Petra, a nyolcadikos Ilona Judit, 
valamint jómagam képviseltük a 
Csiky Gergely Főgimnáziumból, 
valamint Miklós Annamária VII. 
osztályos tanuló az Aurel Vlaicu 
Általános Iskolából.
A megmérettetés a Brassai Sámuel 
Elméleti Líceumban zajlott. A 
versenyfeladatok kemény próba 
elé állították a résztvevőket. Mi, 
aradiak szép eredményeket értünk 
el, s hálásan köszönjük felkészítő 
tanáraink áldozatos munkáját!
E három nap alatt alaposan 
megismerkedtünk egymással, és 
szerintem az a legfontosabb, hogy 
mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat.
Sok érdekes dolgot láttunk 
Kolozsváron. Megnéztük például 
Mátyás király szülőházát, 
körbejártuk híres lovas szobrát, 
gyönyörködtünk a botanikus 
kertben, és elvonatoztunk 
Válaszútra is, hogy megtekintsük a 
Kallós Zoltán Néprajzi Múzeumot.
Ja, és a tanulság: nem a győzelem 
a fontos, hanem a részvétel! 
De kitartó munkával és sok 
gyakorlással jobb eredményeket 
fogunk elérni jövőre. Már alig 
várom!
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Sáfár Kinga (8. A)
– Milyen élményekkel hagyod itt a 
gimnáziumot?
– A gimnáziumot jó és rossz élményekkel 
hagyom itt: jó volt az, hogy az osztályban 
barátokra találtam, akiktől nehéz 
megválnom, rossz pedig az volt, hogy a 
rosszalkodásaink miatt hirtelen dolgozatokat 
vagy feleltetéseket kellett túlélnünk. Amit 
biztos nem fogok 
elfelejteni, az, hogy 
az osztálytársaim 
mindig viccelődtek 
velem, mint 
például mindig 
ki akartak dobni 
az ablakon, vagy 
ellopták a cipőmet, 
és röplabdázni 
kezdtek vele.
– Mire számítasz, 
milyen lesz a 
liciben?
– Remélem, 
hogy jó lesz. 
M i n d e n k é p p e n 
a barátaimmal 
tartani fogom a 
kapcsolatot, illetve 
új barátokat is 
feltétlen fogok 
szerezni. Gondolom, nehéz lesz, de a lényeg, 
hogy jól érezzem magam az új társaságban.
– Milyen szakot választasz és miért?
– Közgazdaság szakra megyek, mert 
szeretem a matematikát, habár jegyeimen ez 
nem látszódik, viszont nagyon érdekel maga 
a közgazdaságtan és amit még tanítanak ott.

Kiss Bogdi (12. C)
– Miért ezt a szakot választottad? Mióta jársz 
a Csikybe?
– Második osztályos korom óta járok a 
főgimnáziumba, és azért választottam a 
filológia szakot, mivel érdekelnek a nyelvek, 
és nincsen matek.
– Hogyan telt el ez a négy év a líceumból?
– Ez a négy év tartalmazott jót és rosszat 
egyaránt: rossz, hogy a vége fele be lettünk 
zárva a suliba, de jó, hogy sikeresen 
befejezem a líceumot.
– Melyik a legkedvesebb élményed, 
amelyben a négy év alatt részed volt a 
főgimnáziumban?

– A legkedvesebb 
élményem a 
gólyabál volt, 
ahol szépek 
voltak a lányok, 
illetve, nagyon 
tetszett az a 
próba, ahol 
verset kellett 
írni a tanárokról. 
M á s i k 
élményem pedig 
a maturandus 
volt, ahol szép 
lehettem, szépen 

táncolhattam a 
többiekkel, illetve a buli is nagyon jó volt 
utána.
– Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
– Híres, fontos ember :), tetoválások 
készítésével szeretnék foglalkozni, mivel 
nagyon szeretek rajzolni, és ebben látom a 
jövőm.
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