
Megjött a március, elhozta a tavaszt. Ke-
vesen tudjuk, honnan ered egy-egy hónap 
neve, mik a nevezetes napok az adott hóna-
pon belül, így kicsit utánanéztem, s a talált 
információt megosztanám veletek is.

Március az év harmadik hónapja a Ger-
gely-naptárban. Március nevét Marsról, a 
háború római istenéről kapta. Egyes forrá-
sok szerint az ókori Rómában szerencsét 
hozónak tartották, ha a háborút ilyenkor in-
dítják. Őseink Böjtmás havának hívták.

Számunkra a március a nemzetközi nő-
nap és a forradalom kitöréséről híres, ám 
rengeteg más ünnep, különböző világna-
pok is vannak ebben a hónapban. 1-jén 
Paraguayban a hősök napját ünneplik, és 
ekkor van a polgári védelem világnapja is. 
Március 3. a békéért küzdő írók világnap-
ja. Kilencedike valószínűleg sokatoknak 
fontossá válik majd, ha megtudjátok, hogy 
ez a DJ-k világnapja. 13-án Grúziában az 
anyákat ünneplik, hisz náluk ezen a napon 
van anyák napja. Lehet, hogy egyeseknek 
furcsának tűnik majd, de a matematikusok 
örömére el kell azt is mondanom, hogy már-
cius 14-én nemzetközi π napot ünneplünk. 
15-én Magyarország nemzeti ünnepe van, 
de ezen kívül fogyasztóvédelmi világnap 
is van. Nemcsak nőnapot, hanem férfinapot 
is ünnepelnek Mongóliában március 18-án. 

21-e szintén egy olyan nap, amin fontos 
dolgokra emlékezünk. Ekkor van ugyanis 
a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi 
küzdelem napja, a költészet világnapja, és 
amit még érdemes megemlíteni, hogy en-
nek a napnak csillagászati szempontból is 
fontos szerepe van, hisz ekkor van a tava-
szi napéjegyenlőség, vagyis a csillagászati 
tavasz kezdete. 22-én az életünk számára 
nélkülözhetetlen elem, a víz világnapja 
van. Huszonnegyedike szintén egy jeles 
nap, ekkor van ugyanis az ifjúsági világ-
nap. A színházat kedvelők figyelmébe 
ajánlom március huszonhetedikét, mert 
ekkor ünnepelhetik meg a színház világ-
napját.

A horoszkópot kedvelők biztosan tud-
ják, hogy ebbe a hónapba a Halak és a Kos 
csillagjegyei esnek.

Fontosnak tartottam azt, hogy megtud-
játok mindezt, hogy március ezután ne csak 
a nőnapról és a 15-i eseményekről legyen 
nevezetes, hanem más jeles napok miatt 
is. Így láthatjuk, más kultúrákban, más né-
peknél miért fontos ez a hónap. Ajánlom 
figyelmetekbe az év többi hónapjának a 
nevezetes napjait is, biztosan találtok majd 
sok érdekességet!

Heni

Március

Farsang az Ezeregyéjszaka meséiből
- 11. oldal -

Farsang az 5–8-asok körében
- 11. oldal -

Csikysektől csikyseknek,

Csakis nektek!
Csiky - Csuky

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 6. évfolyam 6. szám
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A.T.H.: Ismét

Határtalan utak pora,
Végtelenség kalandora.
Kicsi hangya újra kezdi,
Eledelét mind beszerzi.

A fák mind azt susogják,
Jobb idő várható most már
Madár dala fölcseng újból,

Visszhangzik a messzi kútból.

Köszöntünk hát téged tavasz,
De azért ne légy ravasz,

Ne hozz vihart a fejünkre
Nyugodt, csendes térségünkbe!

Csiky-Csuky, 2014. március

 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

12. D osztályos tanulókhoz!!:)
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Kathy és Zoli

Így művészkedtek ti!

Dráma, kaland, fantasy típu-
sú amerikai film.

A film rendezője Darren 
Aronofsky , Romániában 2014. 
március 28-án jelenik meg a 
mozikban.

Darren Aronofsky nagy 
költségvetésű filmje Noé bibliai 
történetéről szól, amely telje-
sen új megvilágításba helyezi a 

mindenki által ismert vallási apokalipszist. Epikus 
feldolgozása már most nagy visszhangot keltett, és 
megosztó véleményeket váltott ki. A támadások-
ra reagálva, a Paramount Stúdió elnöke elmondta, 
Aronofsky tudatosan törekedett bizonyos mértékű 
függetlenségre, sosem szándékozott szóról-szóra 
megfilmesíteni az eredeti Noé bárkája történetet, 
inkább egyfajta környezetvédelmi apokalipszis-
ről szól. A címszerepben Russell Crowe alakítja 
az emberiség megmentőjét, további szerepekben: 
Jennifer Connelly, Sir Anthony Hopkins, Douglas 
Booth, Logan Lerman, Emma Watson, Ray Wins-
tone és Kevin Durand lesz látható.

Noé (eredeti címe Noah)Rideg Sándor: Indul a 
bakterház
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Könyvajánló Filmajánló

Gondolom, sokak számára is-
merős a mű címe, hisz ezt a köny-
vet megfilmesítették 1979-ben. De 
hányan olvastátok már az eredeti 
regényt? Nos, melegen ajánlom 
nektek, még akkor is, ha már lát-
tátok filmben, mert amikor te ma-
gad olvasol el valamit, akkor egy 
olyan világot teremthetsz meg ma-

gadnak, amilyet csak szeretnél. Ráadásul a saját 
világodon kívül létrehozhatod a saját szereplőidet, 
környezetüket, megjelenésüket. Egy könyv sokkal 
nagyobb élményt nyújthat, mint egy film. :)

Azok számára, akik még nem látták a filmválto-
zatot sem, pár sorban összefoglalom, miről is szól 
a regény.

Regős Bendegúz tíz év körüli tehénpásztor-gye-
rek, szókimondó, csavaros eszű, afféle népmesei 
suttyólegény, aki mindenki eszén túljárva szer-
zi meg az elégtételt a rajta esett apróbb-nagyobb 
igazságtalanságokért. Bendegúzt az anyja szolgálni 
adja egy „világvégi” bakterházba, valahol Monor 
és Vecsés között. A fiú lassan ismeri ki az idegen 
világ csalárdságait, de eszére támaszkodva öntu-
datlanul is fölébe kerekedik környezetének. Nincs 
benne szándékos rosszindulat, de gazdáit, különö-
sen az úrhatnám ténsasszonyt olyan parádésan, szí-
vet-lelket gyönyörködtetően teszi csúffá, hogy az 
olvasóban mélyről, lelket felszabadítóan tör fel a 
nevetés.
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Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

Galamblelkű Júliámnak!

Drága Tulipánom, jer, szállj keblemre,
mint ártatlan kismadár a kedves kis fészkére!
Nálam biztonságot lelsz,
ha egyetlen kérdésemre jól felelsz!
Mondd el hát egyetlenednek,
szabadságot ádsz szerelmemnek?
Mert én szállanék veled a messzeségbe,
mi együtt lehetnénk egységbe.
De ha gyönyörű ajkad nem lehet enyém,
lelkednek tükre nem pillant felém,
akkor hamarosan összerogyok,
mert nélküled semmi vagyok!
Könyörgöm neked, fogd hát a kezem,
Angyalom, nélküled elmegy az eszem!

– Rossz a kocsim fékje, javítsa meg!
– Rendben, hétvégére meglesz.
– Hamarabb nem lehetne?
– Nem.
– De nagyon sürgős lenne.
– Ha ennyire siet, akkor minek a fék?

A paraszt bácsihoz odamegy egy turista:
– Mondja bátyám, hogy jutok el leggyorsabban Bu-
dapestre?
– Gyalog van vagy autóval?
– Autóval.
– Akkor szerintem autóval...

– Miért van hátsó ablakfűtés a Skodában?
– ???
– Télen melegen tartja a kezed, amíg tolod...

– Hölgyem, van egy kis műszaki probléma a kocsiban.
– Igen? Mi az?
– Rövidzárlat.
– Tényleg? Akkor hosszabbítsa meg!

– Miért nem kaphat jogosítványt a gepárd?
– ???
– Mert nem áll meg a zebránál!

Egy ember árulja az autóját a piacon. Odamegy hozzá 
egy vevő és kérdezi:
– Mennyit fogyaszt ez az autó városban?
Mire az eladó:
– Nem tudom, falusi vagyok.

Robog egy mini Smart a belvárosban, benne utazik 
apa és fia.
– Apa, apa! Mi ez a magas fal mellettünk?
– Az a járdaszegély, fiam...

Járjuk együtt a rónát, a hegyet,
szerelmed szikrája bennem gyűjt tüzet.
Reád gondolok, ha fekszem, ha kelek,
mondd, te gondolnál rám, ha elmegyek?
Mert tenélküled itt nincs maradásom,
nélküled az élet kemény, és fázom.
Bújj hát közel hozzám, ha érzel valamit,
az idő minket úgyis egymásnak alakít.
Válaszodat várom, mint hajnali sugarat,
és remélem, hogy nem adsz kosarat.
Küldj nekem választ, amint csak lehet,
Pillangóm, ha nem írsz, én megveszek.

Őszinte és egyetlen szerelmed, Balassi Bálint

A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán a 10. osztályosok a következő 
feladatot kapták:
Folytasd a költeményt levél formájában Balassi nevében!

„Egy kapu közében juték elejében vidám szép Juliának,
Hertelen hogy látám, előszer alítám* őtet lenni angyalnak,
Azért ő utába így szólék utána, mint istenasszonyomnak.”

(Balassi Bálint: 38. költemény)
Az alábbiakban pedig Sipos Szilárd, 10. C osztályos tanuló írását, feladatmegoldását olvashatjátok.

Így írtok ti!
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Csillagok, csillagok!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Dóra és Réka

Arra gondoltunk, hogy egy kicsit változatosabbá 
tesszük a horoszkópot, így hónapról hónapra újabb-
nál újabb horoszkópfajtákkal ismerkedhettek meg. A 
márciusi számban egy tavaszköszöntő horoszkópot 
olvashattok, melyből kiderül, hogy milyen virág illik 
hozzátok. Figyelem, ebben az esetben a születésetek 
napja szerint kell tájékozódnotok (tehát, aki pl. 4-én 
született, az a 4-es számnál keresse virágát)!

Napraforgó
Aki a hónap 1., 10., 19., 28. napján szü-
letett, tele van tervekkel, ötletekkel, rend-
kívül lendületes, határozott és energikus, 
amit maga elé tűz célként, azt biztosan el is 
éri. Bár környezete szelében meglehetősen 
önzőnek tűnik, valójában szíve aranyból 

van. Az optimizmusa általában átragad környezetére, és 
lelkesedésével végül magával tudja ragadni az embereket. 
A szerelemben is általában lángol, imád flörtölni, aki meg-
tetszik, azt egyszerűen lerohanja, de nem a szoros kötődés 
híve. Akkor hűséges, ha a párja felnéz rá, és folyamatosan 
kíváncsiságban tudja tartani. Tökéletes társa lehet a bazsa-
rózsa, a nefelejcs és az orchidea.

Bazsarózsa
Aki a hónap 2., 11., 20., 29. napján szüle-
tett, nyugalomra, harmóniára törekvő, za-
varja a hangoskodás, a durvaság és az erő-
szak. Jól tud alkalmazkodni, és általában 
igyekszik a háttérben maradni. Rendkívül 

széles látókörű, ismereteit szívesen osztja meg a környe-
zetével. Társasági ember, ugyanakkor kevesen vannak 
olyanok, akiket igazán közel enged magához. Lobbané-
kony természetű. Mindig a tökéletes partnerről álmodik, 
és ha nem sikerül megtalálnia, hát plátói szerelmet táplál 
egy elérhetetlen személy iránt. Tökéletes társa lehet a ne-
felejcs, az orchidea, a pipacs, a margaréta.

Tátika
Aki a hónap 3., 12., 21., 30. napján szüle-
tett, örökké tesz-vesz, mindig tele van a feje 
ötlettel, a naptára pedig tele van. Imádja, ha 
nyüzsöghet, ha nagy társaság veszi körül. 
Fontos számára, hogy rá figyeljen a világ, vi-

szont ő alig tud odafigyelni másokra. A szigorú szabályok 
elől ösztönösen menekül, minden érdekli, de csak felszíne-
sen. Gyorsan vág az esze, és a legnehezebb helyzetekben 
is feltalálja magát. A szerelemben a hűtlenség jellemzi, 
bármennyire is szereti partnerét, könnyen beléphet életébe 
az a bizonyos harmadik. Tökéletes társa lehet a pipacs, a 
rózsa, a tátika.

Nefelejcs
Aki a hónap 4., 13., 22., 31. napján szüle-
tett. A nefelejcs-ember szerény, megbízható, 
következetes, precíz és hűséges. Általában 
konzervatív, nem szereti az újításokat, nehe-
zen alkalmazkodik az új emberekhez, az új 
körülményekhez. Gyakorlatias és rendszere-

tő. Nem szereti a reflektorfényt, a hivalkodó környeze-
tet. Lételeme a munka. Mindent elvállal, amibe másnak 
beletört a bicskája, igazán munkamániás. A szerelemben 
szégyenlős, zárkózott, nehezen nyílik meg. Inkább barát, 
mint érzéki szerető. Megbízható társ, akire a bajban 
bármikor lehet számítani, viszont az élet örömeit nem 
tudja felhőtlenül élvezni. Tökéletes társa lehet a mar-
garéta, a bazsarózsa, a pipacs, a nefelejcs.

Kék liliom
Aki a hónap 5., 14., 23. napján szü-
letett, intelligens, nyughatatlan, kí-
váncsi, megpróbál valami módon 
kitűnni az átlagból. Imád utazni, új 
kultúrákkal ismerkedni. Számára az 

anyagiaknak, csak annyira van jelentőségük, hogy 
meg tudja venni, amire szüksége van. Ezért aztán 

sosem takarékoskodik, nem gondol a jövőre. A szere-
lemben fél az érzelmektől, de a szenvedély is vonzza. A 
partnerkapcsolatban inkább a kötetlen együttélést, mint a 
törvény által megpecsételt házasságot tudja elfogadni. Az 
érzelmeit nehezen tudja kimutatni. Tökéletes társa lehet a 
napraforgó, a tátika.

Pipacs
Aki a hónap 6., 15., 24. napján született, 
annak fejlett a szépérzéke. Harmóniára, 
nyugalomra törekszik. Barátságos modo-
rával, derűs hangulatával könnyen meg-
szeretteti magát az emberekkel. A közös 
munkából mindig kiveszi a részét, de nem 

esik kétségbe, ha éppen egyedül kell lennie. Szereti az él-
vezeteket, a jó evést-ivást, a kellemes hangulatot. A sze-
relemben az érzései vezetik. Álmodozó, romantikus és 
hűséges társ. Ha megtalálta a párját, igyekszik mindig a 
kedvében járni. Tökéletes társa lehet a rózsa és a tátika.

Orchidea
Aki a hónap 7., 16., 25. napján született, 
az érzékeny, kötelességtudó és zárkózott. 
Titokzatos és titoktartó. Igazi művészlé-
lek, erős fantáziával, jó kézügyességgel, 
jó íráskészséggel. Szívesen aláveti magát 

mások akaratának, mert fél az egyedülléttől. Még a sze-
mélyiségét is képes feladni, hogy azonosulhasson azzal, 
akit szeret. Közösségre vágyik, de sosem törekszik vezető 
szerepre. A szerelemben hűséges és odaadó. Tökéletes tár-
sa lehet a tátika.

Margaréta
Aki a hónap 8., 17., 26. napján született, 
nem szereti a pompát, megveti a könnyű 
szórakozásokat, és idegesíti az igénytelen-
ség. A munka megszállottja, általában azok 
a feladatok vonzzák, amelyeket mások túl 

nehéznek tartanak. Örökké bizonyítani akar. Kitartó és 
megbízható, konokul ragaszkodik az elveihez. A szere-
lemben ugyancsak tökéletes társra vágyik. Ha valaki meg-
bántja, azt örökre kizárja a szívéből, és kegyetlen bosszút 
áll rajta. Tökéletes társa lehet a nefelejcs és a bazsarózsa.

Rózsa
Aki a hónap 9., 18., 27. napján született, 
az tele van energiával, vállalkozó kedvvel. 
Élénk, kedves, elbűvölő. Mindent akar a 
világtól, hírnevet, szerelmet, boldogságot, 
gazdagságot. Fiatal es friss lelkesedése ál-
talában szimpatikussá teszi. Egyfajta belső 

erő hajtja, ami arra készteti, hogy örökké maximális se-
bességgel pörögjön. A szerelemben tüzes és lehengerlő. 
Romantikus alkat, de többnyire szégyelli az érzéseit, így 

nem is igazán hajlandó beszélni róluk. Tökéletes 
társa lehet a tátika es a pipacs.
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Agykrobata
Logikai feladat (0-IV. osztályosoknak)

Rovatszerkesztő: Juli

Februári sudoku megfejtése:

Páll Mária
biológia-tanárnő. 

Gratulálunk neki!

A képen látható buszt Magyarországon állították 
forgalomba. Ha elindul, merre megy: jobbra vagy 
balra?

Az előző logikai 
feladat helyes 

megoldása: 50% az 
esélye. A feldobások 

függetlenek 
egymástól.

Csiky-Csuky, 2014. március

Előző rejtvényünk 
győztese:

50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha 
beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne 
késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a mostani 
számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2014. április 1.
A sorsolás időpontja: 2014. április 1. nagyszünet

Aranyköpések

Kós Károly a regény műfajába tartozik.
Vazulnak ólmot öntöttek a fejébe.

Tarnóczyné nagyon szigorú volt Sárával, nem engedte öltözködni.
Giovanna, miután férj nélkül maradt, összekeveredett Federigóval.

Federigo Campiba költözött kicsi birtokával.
Giovanna inkább választotta a férjet pénz nélkül, mint a vagyont pénz nélkül.

Federigo szerelméért elfogyasztotta az egész vagyonát.
Elmentem táskát venni, de megtetszett egy cipő, úgyhogy vettem egy blúzt.

Teljesen mindegy, hogy a pohár félig tele vagy félig üres… a lényeg,
hogy még belefér egy fél pohárnyi.

Az úgy volt, hogy nem úgy lesz, mint ahogy lett.

Rovatszerkesztő: Berni
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Sziasztok! Lassan itt a tavasz, s a fociban ez a periódus a végső csaták ideje. Ilyenkor dőlnek el a bajnok-
ságok nyertesei, esetleg a kieső együttesek vagy a többi kupa nyertesei. E havi cikkemben arról számolok be, 
hogy minek nézhetünk elébe a fontosabb bajnokságokon, illetve európai kupákon.

Legelőrehaladottabb az angol bajnokság, ahol az első helyen a Chelsea van 29 lejátszott meccsel, a követő 
csapatoknak kevesebb meccsük van. A legesélyesebb, hogy utolérje, sőt lehagyja a londoniakat, a Manches-
ter City: 3 pótlandó meccsük van, és 9 pont a különbség. Szóval a Premier League-ben még folyik a harc, az 
Arsenal és a Liverpool is esélyes. A Liga Kupát a Manchester City nyerte meg, miután a Sunderlandet 3-1-re 
megverte a Wembleyn játszott döntőben. Spanyolországban a Real Madrid az első, a 2. helyen 3 ponttal lema-
radva az Atletico Madrid, a pódiumot pedig a Barcelona zárja, 4 ponttal lemaradva a Realtól. A Barcelona az 
utóbbi fordulókban meglepően sok pontot veszített. Kikapott a Real Sociedad otthonában, illetve a Vallado-
lid is megverte őket. A katalánok rossz formáját kihasználta a Real, akik az Atletico elleni döntetlenen kívül 
minden meccset megnyertek. A spanyol bajnokságban még 11 forduló van hátra. Talán a legegyértelműbb 
szituáció a Bundesligában van, ahol 10 fordulóval a vége előtt a Bayern München 20 pontos előnyben van. 
Ez az jelenti, hogy még 4 győzelem kell a bajoroknak, hogy megnyerjék történelmük 24. bajnoki címét. A 2. 
helyen a Borussia Dortmund helyezkedik el, míg a 3. helyen a Bayer Leverkusen van. Szalai Ádám csapata, 
a Schalke 04 a 4. helyen van. A bajnok kiléte nem kérdéses, érdekes lesz viszont a Bajnokok Ligájába vezető 
helyezésekért folyó harc. Franciaországban 10 fordulóval a vége előtt a Paris Saint Germain az első, 8 pont 
előnnyel a Monacóval szemben. A pódiumot a Lille zárja. Nagy izgalmakra itt sem lehet számítani, hisz a PSG 
megmutatta, hogy egy osztály különbséggel feljebb van a többi csapattal szemben. Olaszországban a Juventus 
folytatja az utóbbi évek dominanciáját, az idei bajnokságban is izgalmak nélkül fogja megnyerni a bajnok-
ságot. 11 fordulóval a vége előtt 14 pont előnye van a Rómával szemben, 3. helyen a Nápoly van, 4. pedig a 
Fiorentina. Itt is a 2. és 4. helyekért lesz érdekes a harc.

Nagyon érdekes végjátéknak nézünk elébe a Spanyol bajnokságban, illetve a Premier League-ben. E két 
bajnokság ismét megmutatta, hogy ezek Európa legkeményebb bajnokságai.

Rovatszerkesztő: Boti

Csiky-Csuky, 2014. március

FOCI
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Forgatókönyvek, de vajon így lesznek a valóságban is?
Mi történne, ha senki sem érne célba az Ausztrál Nagydíjon, vagy bármely másikon? Ez most azért nagy 

kérdés, mert az új technikai csomagok miatt sokan úgy tartják, hogy akár a fél mezőny vagy talán mindenki 
kieshet. Az FIA ezekre az esetekre is készített forgatókönyvet. Az FIA versenyigazgatója, Charlie Whiting a 
német Auto Motor und Sport kérdésére elmondta, hogyha egy autó sem ér célba, akkor az lenne a győztes, 
aki utoljára esett ki. Egy kivétel azonban létezik, mégpedig ha az autók hiánya miatt leintik a versenyt. Ilyen-
kor az utolsó balesetet megelőző két kört veszik alapul, így ha akkor más volt az élen, akkor ő kapja meg a 
győzelemért járó 25 pontot. Véleményem szerint, ha ez bekövetkezne, egyes pilóták idegbetegek lennének. :) 
Az autó szerelése megengedett a garázsban. De ez idén nehezebb feladat, mint eddig volt, hiszen a szerelési 
idő nagyban megnövekedett az új technika miatt. Például a Force India technikai igazgatója, Andy Green el-
mondta, hogy a hátsó szárny cseréje számukra 15 percet vesz igénybe, s ez a DRS hidraulikus rendszerének 
tulajdonítható.

A Forma 1-es idény egyik érdekessége a dupla pontok. Az új szabályok szerint az évadzáró futam dupla 
pontot ér, és ez azért, hogy izgalmasabb legyen a végjáték. A csapatok azt szerették volna megszavazni, hogy 
ez ne csak Abu Dhabiban legyen érvényes, hanem az utolsó három futamon. Ezt az FIA nem engedélyezte. 
Egyesek támogatják, mások viszont nem. Jenson Button a következőket nyilatkozta: „Mindez vicces szá-
munkra, hogy egy versenyen több pontot szerezhetünk, mint a többi futamon… Ha pedig már ez a helyzet, 
akkor olyan versenyért kapjunk dupla pontokat, mint például Monaco, miután ez a legnehezebb verseny a 
naptárban. Abu Dhabi azonban nem tartozik ezen versenyek közé. Szóval ez kissé igazságtalan a többi pá-
lyával szemben.” Persze Adrian Newey is elmondta véleményét: „Számomra annyira mesterkéltnek tűnik, 
hogy egy harmadik helyezés Abu Dhabiban többet ér majd, mint egy győzelem Monacóban vagy egy másik 
versenyen. Kár, hogy ahhoz, hogy egészen az utolsó futamig életben tartsák a bajnokságot, ilyen mesterséges 
eszközöket választanak. Szerintem ez csak olcsóbbá teszi a sportágat.”

És úgy látszik, meglepetésekből sosem elég: a csapatok újabb dolgot szavaztak meg. Jelentősen átalakul 
az időmérő edzések lebonyolítása a Forma 1-ben. A Q1 mindössze 18 percig tart majd, a Q2 15, míg az utolsó 
szakasz 12 perces lesz. A Q3-ban minden versenyző egy extra szett abroncsot – ha úgy tetszik, időmérős gumit 
– kap majd az utolsó mért körre. Ezeket a gumikat kizárólag a Q3-ban lehet használni, és az időmérő végén 
vissza is kell szolgáltatni a gyártónak. A kvalifikáción a legjobb tíz között végző versenyzőknek azokkal az 
abroncsokkal kell nekivágniuk a másnapi futamnak, melyekkel legjobb idejüket érték el a Q2-ben. Azok, akik 
nem tudják beverekedni magukat az időmérő utolsó fázisába, afféle bónuszként egy extra szett gumit kapnak 
a versenyre.

Ui.: Új technika, új szabályok és ez mind azért, hogy izgalmasabb legyen... de vajon nem fog így elveszni 
a sport igazi értéke? De ez még a jövő zenéje! :)

Rovatszerkesztő: Be@

Csiky-Csuky, 2014. március

FORMA 1
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Csak Csajok!!!
Gyönyörű dekorációk üveggel, amit te is elkészíthetsz

Rovatszerkesztő: Kitti és Reghina

Egy igazi különlegességet mutatott be az IRIS nevű cég a napokban, egész pontosan egy szkennert magába 
foglaló számítógépes egeret, vagyis az IRIScant.

Manapság számos multifunkciós készülék van az informatikai piacon, elég csak a táblagép-okostelefon 
vagy a nyomtató-szkenner hibridekre gondolni. Az IRIS jóvoltából egy újabb többcélú eszköz mutatkozott be, 
nevezetesen az IRIScan Mouse. A hagyományos kinézetű egér alján van a lényeg, ahol egy 300 dpi szkenne-
lési felbontású optikai szenzor foglal helyet. A szkennelés megkezdéséhez a felhasználóknak elég egy gomb-
nyomás, majd nincs más dolguk, mint a célterület fölött mozgatni az egeret.

Az ergonomikus kialakítású IRIScan Mouse egér-szkenner hibriddel akár A3-as méretű dokumentumokat 
is beolvastathatunk, melyeket OCR (optikai karakterfelismerő) technológia segítségével szerkeszthető, példá-
ul Word vagy Excel formátumra lehet alakítani. A szerkezet 
USB 2.0 interfészen keresztül kapcsolható a számítógép-
hez, ára pedig nagy tudása és praktikussága ellenére igen 
kedvező: a gyártó weboldalán 79 dollárért, vagyis kb. 260 
lejért lehet hozzájutni.

Rovatszerkesztő: TI BI

IRIScan Mouse

Üres üvegből minden háztartásban akad bőven, legyen szó a születésnapra kapott borról, 
a nagyi lekvárjáról vagy a szörpös üvegről. Amit már nem használsz, azt mindenképpen 
érdemes megsétáltatni a szelektív hulladékgyűjtőig, de ha nem akarod kidobni, az elmosott 
üvegből egy pici leleménnyel csodás asztaldíszt vagy vázát is készíthetsz. Adunk néhány 
tippet!

Válassz ki néhány szép levelet, és ezeket ragaszd fel az üvegre. 
Az üveg belsejébe tegyél gyertyát, és gyönyörködj benne, ahogyan 
a táncoló láng különös színeket és árnyakat rajzol a leveleken ke-

resztül. Minden évszaknak megtalálhatod a leveleit: télen az örökzöldek, ősszel az 
elsárgult levelek, tavasszal és nyáron pedig az üde zöld levelek kerülhetnek az üve-
gekre! Ha szeretnél, az üveg külső részére néhány szárított virágot, vagy akár kisebb 
csigaházat, kagylót is ragaszthatsz.

Többrekeszes ceruza- és ecsettartót is könnyedén készíthetünk a palackokból. Kü-
lönböző szélességű palackoknak vágjuk le a szűkülő részét, az alsó 
felét reszeljük le, nehogy veszélyt jelentsenek, majd műanyagra-
gasztóval az oldalánál ragasszuk egymáshoz őket!

A sminkfelszereléseink, ecsetjeink és más sminkeszközök tárolására is alkalmazhatjuk 
a ceruzatartós módszert. A palackok nyakát akár különböző magasságokban is levághat-
juk, így megfelelő méretűek lesznek a különböző kellékek számára!

Néhány színes műanyag palackból szélforgót is készíthetünk, ha az alsó részét szirom 
alakban kivágjuk, majd összeragasztjuk. Ezeken kívül csak egy hurkapálca kell hozzá. A 
szélforgók igazán látványos elemei lehetnek ablakunknak, teraszunknak vagy kertünk-

nek. Szélcsengőt is készíthetünk a palackok alját felfűzve. Igaz, nem hangos, ellenben az átlátszó műanyag-
virágok csodásan mutatnak.

Csiky-Csuky, 2014. március

TECHNIKA
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Koktél
Nők Férfiak napja?

Rovatszerkesztők: Berni, Ency,
Meli, Timi

Minden évben eljön az a bizonyos nap, amit mi nők 
napjának nevezünk. Nálunk ez már a második nap a hó-
napban (az első március 1.), amikor a nőket ünneplik, 
és ekkor jön az a pillanat, mikor a fiúk/férfiak „kibo-
rulnak”, és azt kérdezik, hogy férfi-nap miért nincs. És 
akkor jönnek az érdekesebbnél érdekesebb gondolatok, 
hogy talán április 1. lenne a férfiak napja, vagy ennél 
is jobb, a március 1. és 8-án kívül az év összes napja a 
férfiaké (a fiúk szerint). Holott sokan nem tudják, hogy 
igenis létezik férfiak napja, méghozzá november 19-én. 
De lássuk csak, miért is nőnap a március 8., miért nem 
a férfiaké?

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta ünnepel-
nek világszerte. Tehát a nőnap az egyszerű, de mégis 
történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados 
küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és 

lehetőségekért vívtak. Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án embe-
ribb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin.

És egy pár szó a férfiak napjáról. A nemzetközi férfinapot először 1999-ben tartották meg Trinidád és 
Tobago szigetein. A nemzetközi férfinap célja, hogy a fiúk és férfiak egészségére hívja fel a figyelmet, és 
hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőséget. Ez egy olyan alkalom is, mely elítél minden, a férfiak ellen szóló 
diszkriminációt, és hangsúlyozza az elért eredményeiket.

De akkor felmerül a kérdés, hogy a férfiakat miért nem ünnepeljük úgy, mint a nőket? Hisz számtalan sok 
férfi küzdött a hazájáért, a becsületért, az egyenlőségért stb. Szerintem erre sokan tudnának különféle választ 
adni, de így, hogy feltártuk a nagy „titkot”, lássuk, hogyan képzeli el egy férfi/fiú a férfiak napját! Pálfi Norbi, 
12. A osztályos tanulót kérdeztük erről.

– Mit szólsz ahhoz, hogy igenis létezik férfiak napja?
– Mivel férfiak és nők között egyenlőség van, nekünk is kijár egy nap, amikor minden körülöttünk forog. 

Mindig is reméltem, hogy van egy ilyen nap, de túl kevesen ünneplik meg, és adnak tiszteletet az erősebbik 
nemnek.

– Hogyan képzeled el ezt a napot?
– A férfiak napján a hölgyek a férfiak bármilyen vágyát teljesítsék, sörrel és egyéb italokkal kellene, hogy 

megajándékozzanak minket, és ha meghívnak valamire, azt fizessék ők ki!

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Melánia

Nagyon boldog születésnapot kívánunk Szilárdnak! A X. C :)
Boldog születésnapot kíván Kirch Rolinak a XII. A!

Nagyon boldog szülinapot kívánnak Alyznak és Ricsinek osztálytársai!
Nagyon boldog 18. szülinapot kívánunk Reninek! :)

Sok sikert a fiúknak a focibajnoksághoz!!

Csiky-Csuky, 2014. március
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Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2014. március

Próbaérettségi már 11.-ben is
A tavalyi évhez hasonlóan idén is volt próbaérettsé-

gi, de ez alkalommal nem csak a valódi érettségi előtt 
álló 12.-esek, hanem a 11. osztályosok is. Március 3., 
4., 5. és 7-én voltak a felmérések, melyeken minden-
ki saját tudása szerint írhatott/válaszolhatott a téte-

lekben meg-
fogalmazott 
kérdésekre, 
dolgozhatta 
ki legjobb 
tudása sze-
rint a tanult 
m ű v e k e t . 
Hétfőn a 
r o m á n r a , 
kedden a 
m a g y a r r a , 

szerdán a matekra, pénteken pedig a választott tan-
tárgyra került sor. 11. és 12. osztályosok különböző-
képpen vélekedtek erről:

Örökségünk őrei – a döntő pillanat
Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műem-

léket program elérkezett a döntő pillanathoz, a végső 
megmérettetéshez. Február 28-án, pénteken iskolánk 
dísztermében gyűltek össze a versenyben résztvevő 
csapatok, meghívottak és érdeklődők.

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő in-
dította el ezt a programot, amibe a Csiky Gergely 
Főgimnázium diákjai is bekapcsolódtak. Ősz óta fel-
készítő tanáraink, Muntean Tibor (általános iskolá-
sok) és Lehoczky Attila (középiskolások), hétről hétre 
ismertettek meg Arad épített örökségével. Ezzel pár-
huzamosan pedig a kialakult csapatok tanulmányoz-
ták az általuk örökbe fogadott műemlékek történetét, 
és népszerűsítették nemcsak az épületet, de magát a 
műemlékvédelmet is.

Az általános iskolából 2 csapat versenyzett: az 
egyik a Víztornyot fogadta örökbe (Bitai Vivien Ág-
nes, Balogh Fábián Károly, Bíró Endre, Horga Anna-
mária, Polanek Eszter, Terpe Gloria Rebeca, Szabó 
Beátrix), a másik az Új Színházat (Bella Edith, Kecs-
kés László Lóránt, Kurjatkó Dóra Rebeka, Kurunczi 
Viktória, Kutnik Andrea Virág, Mezei Evelin, Spier 
Szilvia).

A középiskolások közül három csapat maradt ver-
senyben az utolsó pillanatig. Ők a Kultúrpalotát (Benő 
Alexandra, Horváth Szilvia, Szabó Izabella, Méhész 
Dávid, Czernák Endre), a Régi Színházat (Kovács 
Henrietta, Tóth Bianka, Tóth Blanka, Kis Zsuzsanna, 
Sisa Rihárd) és a Fehér Kereszt Szállót (Csiki Ger-
gely, Tari Stefánia, Tóthpál Béla, Zaharie-Gulyás 
Ábel, Zámbori Renáta) fogadták örökbe.

Iskolánk dísztermében zajlott a verseny, ahol 
Bognár Levente alpolgármester úr és Hadnagy Éva 
igazgatónő köszöntötte az egybegyűlteket. A polgár-

mester úr kifejezte reményét, hogy itt nem ér véget a 
diákok lelkesedése a műemlékvédelem iránt, hanem 
folytatódni fog a fődíj, vagyis a brüsszeli kirándulás 
elnyerése után is.

A verseny a következőkből tevődött össze: a zsűri 
értékelte a szakdolgozatokat a választott műemlékről, 
amelyeket egy korábbi időpontban már megkaptak, 
ezt követte a műemlékek power-pointos prezentá-
ció keretében való bemutatása, és végül a faceboo-
kos népszerűsítő oldal bemutatása az összegyűjtött 
like-okkal. A csoportok beadták a népszerűsítést be-
mutató mappájukat is, amelynek tartalmaznia kellett 
a közegeket és helyszíneket, ahol népszerűsítették 
választott műemléküket, újságkivágásokkal, fotókkal 
dokumentálva.

A háromtagú zsűrit Kocsis Rudolf szobrászmű-
vész, egyetemi tanár, Olasz Angéla történelem-ta-
nárnő és Várkonyi Zoltán műépítész alkotta, akiknek 
a versenyszabályzat értelmében minden fenti tevé-
kenységet pontozniuk kellett. A következő eredmény 
született: az általános iskolásoknál az Új Színházat, 
a középiskolásoknál a Fehér Kereszt Szállót örökbe 
fogadó csapat lett a győztes. A középiskolásoknál má-
sodik a Régi Színház csapata, harmadik pedig a Kul-
túrpalota csapata lett.

A verseny itt még nem zárult le, a két befutó csa-
paton kívül, a középiskolás kategóriában egyéni 
versenybe is be lehetett nevezni. További 2 személy 
utazhat még Brüsszelbe. Az egyéni verseny győztesei 
Benő Alexandra és Horváth Szilvia, XI. A osztályos 
tanulók lettek. Így a Csiky Gergely Főgimnáziumból 
összesen 14 tanuló utazhat áprilisban Brüsszelbe.

Szerintem minden résztvevő nevében mondhatom, 
hogy mindegy, ki a győztes, számunkra itt nem ért 

Horváth Szilvia (11. osztály): Eleinte nem értet-
tem, miért kell nekünk is megírni ezeket a próbatéte-
leket, de azután rájöttem, hogy akár hasznos is lehet, 
hiszen így megláthatom, mit tudok eddig, és mire kell 
a továbbiakban odafigyelnem. Biztos vagyok benne, 
ha ezeket a jegyeket beírták volna, mindenki jobban 
készült volna.

Demeter Márk Christopher (11. osztály):
Véleményem szerint ez csak felesleges időtöltés 

volt, azokban az órákban tarthattunk volna rendes ta-
nórákat. Nekem semmiben sem segített.

Molnár Melinda (12. osztály): Szerintem a 
12.-eseknek hasznos volt. Így én is megtudhatom, 
hogy miből mennyire vagyok felkészülve, és hogy a 
nyakunkon levő érettségire miből kell jobban készül-
nöm. Én minden tudásomat beleadtam, és kíváncsian 
várom az eredményeket.

Tudomásom szerint, nem Meli az egyedüli, aki kí-
váncsian várja az eredményeket, és egyúttal sok si-
kert kívánok a hamarosan érettségizőknek!

Zsuzsi
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Farsang az 5–8-asok körében
Az 5–8-as farsang egész jól sikerült minden osztálynak. Igaz, nekünk nem volt sok időnk gyakorolni, de 

így is 3. helyezettek lettünk. Érdekes volt Barbie-nak lenni, annak ellenére, hogy nem díjazom a rózsaszínt. 
A többi produkció is nagyszerű volt, főleg az egyéniek közül Mészár Zsófié. Az első helyen végzettek meg-
érdemelték a díjukat, mert nagyon ötletes volt Mary Poppinst előadni. A Ho-ho-horgász táncoló halacskái is 
aranyosak voltak.

Már gondolkodtunk rajta, hogy jövőre mivel rukkolunk elő, meglepetést szeretnénk okozni mindenkinek, 
hiszen jövőre lesz az utolsó farsangunk az oszival, ezért emlékezetessé szeretnénk tenni.

Bitai Vivien, 7. B
Farsang az Ezeregyéjszaka meséiből

Ha február, akkor farsang! Ez nálunk sem történt más-
képp. A licisták farsangi báljára február 27-én 18 órai kez-
dettel került sor iskolánk tornatermében. Mint az előző 
években is, a 10.-es évfolyam szervezte meg a bált osz-
tályfőnökeik (Nyári Melinda, Rudolf Ágnes, Ruja Ildikó) 
segítségével. Ami annyit jelent, hogy a diákok szponzorok 
után rohangáltak, meghívókat nyomtattak, plakátokat ra-
gasztottak, táncot tanultak, díszletet terveztek és készítet-
tek, és még sorolhatnánk... Persze mindezt a legnagyobb 
egyetértésben. :) A kemény munka azonban méltó gyü-
mölcsöt termett!

Az idei farsang témája a mesevilág volt, pontosabban 
az Ezeregyéjszaka meséibe röpítettek a szervezők. A keleti 
palotává varázsolt tornaterembe nem kisebb személyiség, 
mint Sahriár király látogatott el. A 10.-esek által bemu-
tatott jelenetből fény derült az Ezeregyéjszaka meséinek 
keletkezésére. A király hűtlen feleségén akart bosszút állni 
azzal, hogy minden nap új hajadont vett el, de a nászéj-
szaka után kivégeztette. Már alig volt leány a környéken, 
amikor Seherezádét viszik hozzá, aki úgy elkápráztatta a 
királyt a meséivel, hogy az megkímélte az életét. A felve-
zető történetben hastánccal is megörvendeztették a közön-
séget. Ezt követték a produkciók.

Az első a IX. C osztály által bemutatott Nagymama 
kuckója volt, amelyben különböző mesehősök Piroska 
nagymamájánál találkoztak, és egy fergeteges bulit csap-
tak. Ezt követően Birta Andrea (IX. A) következett Mézga 
Kriszta szerepében. Harmadikként a Kalózmese követke-
zett a XI. C osztály előadásában. Utolsóként a kollégiumi 
diákok léptek fel, akik a híres Frédi és Béni rajzfilmet ele-
venítették fel, mai elemekkel, Kőkorszaki intri című pro-
dukciójukkal.

A zsűri tag-
jai: Hadnagy 
Éva igazgató-
nő, Hevesi Éva 
földrajztanár-
nő, Sipos Gab-
riella pszicho-
lógia-tanárnő, 
Hasas Paul tu-

véget a műemlékvédelem. A hosszú hónapokig tartó 
munka, kutatás, népszerűsítés nyitotta fel a szemün-
ket Arad nevezetes épületeinek megcsodálására, a 
régi épületek, alkotások tiszteletére. Jó lenne, ha itt 
nem véget érne valami, hanem elkezdődne egy isko-
lai szinten működő kis csoport, amelynek tagjai nem 
versenyeznének egymással – olykor barátságok rová-
sára – hanem együtt tudnának munkálkodni valami 
jó ügy érdekében, aminek a végén nem lennének se 
győztesek, se vesztesek, hanem együtt tudnánk mon-
dani, hogy „...ez jó mulatság, férfimunka volt!”

Béla

rizmustanár és Khell Levente tanító voltak. Rövid tanács-
kozás után a következő eredmény született:

I. hely: XI. C osztály – Kalózmese
II. hely a kollégiumi diákok a Kőkorszaki intrivel
III. hely IX. C Nagymama kuckója 
Dicséretben részesült Birta Andrea (IX. A).
Az idei farsangon mindenkinek jelmezben/álarcban 

kellett megjelennie, így a nézőtér is színes volt, tele me-
sefigurákkal. A zsűri a legjobb jelmezeket is díjazta. I. Mu-
sune Edina Klaudia (IX. A) – Hófehérke, II. Tóthpál Béla 
(X. A) – ördög, III. Demeter Márk Cristopher (XI. A) – Jo-
ker. A mostani alkalom különlegessége volt az is, hogy az 
Örökségünk őrei programban résztvevő csapatok is aján-
lottak fel díjakat, a Régi Színházat örökbe fogadó csapat 
nagyon ötletesen színházbérletet ajánlott fel különdíjként 
a legkülönlegesebb jelmezért, aminek Sipos Walter (IX. A) 
lett a boldog tulajdonosa. A Fehér Kereszt Szállót örökbe 
fogadó csapat pedig egy, a szállót ábrázoló csokoládétortát 
ajánlott fel a nyertes csapatnak.

Az est fénypontjaként Seherezádé és Sahriár király me-
nyegzőjére került sor, és a nézők ismét hastáncban gyö-
nyörködhettek. Egy királyi esküvőn elmaradhatatlan a 
„nép” megvendégelése, így szebbnél-szebb hastáncosaink 
ízletes farsangi fánkokkal sétáltak körbe minden résztvevő 
legnagyobb örömére.

Ezután következett a buli, amelynek elején tombola-
tárgyakat sorsoltak ki. Sok szerencsés távozhatott értékes 
tárgyakkal. A buli éjfélig tartott, és minden szórakozni vá-
gyó jól érezhette magát. Éjfélkor sajnos a mesevilág ismét 
iskolává változott, ahová másnap „boldogan” visszatérhet-
tek diákok, tanárok egyaránt. :) Béla



Sarusi Boglárka (XII. A)

A farsang befejeztével magunk mögött hagytuk a 
telet. Jött a március 1., aztán nőnap, s vele együtt a 
TAVASZ is. :) Ennek örömére válaszolt kérdéseink-
re Rogoz Marianna tanár-
nő IX. B osztálya.
Uglovici Kinga
– Hogy tetszett az iskolai 

farsang? Minek öltöztél 
be?
– Nekem ez volt az első 

farsangom a Csikyben, és 
nagyon tetszett. Nagyon 
ötletes és vicces jelmeze-
ket láttam :) Én cicának öl-
töztem be, mert a kedvenc 
kisállatom. :) Nagyon sok 
élménnyel gazdagodtam, 
sőt felejthetetlen emlékekkel. Gratulálok a szerve-
zőknek! :)
Balog Dávid
– Milyen az új osztályod? Mesélj egy kicsit róla!
– Az én osztályom egy nagyon jó baráti társaság, 

olyan, mintha már több éve ismernénk egymást, pe-

dig csak pár hónapja kezdtük el a líceumot. Vannak 
személyek, akik visszahúzódóbbak, mások viszont 
kevésbé. De rádöbbentünk arra, hogy még egy pár 

év, véget ér az iskola, és 
nem találkozunk már olyan 
sűrűn, ezért mindent meg-
teszünk azért, hogy ezeket 
az éveket felejthetetlen él-
ményekkel gazdagítsuk, s 
ez köszönhető a mi remek 
osztályfőnökünknek, Ro-
goz Mariannának, aki ösz-
szetart minket.
Zsóri Hortenzia
– Hogy telt a március 8.? 

Megleptek valami apró-
sággal?

– A március 8. nagyon jól telt, mivel egy bált szer-
veztünk nőnap alkalmából, és mindent megtettünk 
azért, hogy a nők jól érezzék magukat (néptáncot 
táncoltunk, illetve szavalatot adtunk elő). Nőnap al-
kalmából édesapámtól kaptam virágot.

– Miből írtad a legnagyobb 
jegyet a próbaérettségin?

– Magyarból kaptam a leg-
nagyobbat, de a román dolgo-
zatom is jól sikerült (8,20), ami 
igazán meg is lepett engem!

– Milyennek tűnt a román 
tétel, melyik alpontnál volt 
problémád?

– Viszonylag könnyűnek 
tűnt a román tételsor, a harma-
dik tétel tűnt egy kicsit bonyo-
lultnak és nehéznek, de viszonylag jól sikerült. A 
legjobb tudásom szerint írtam!

– Mit gondolsz a próbaérettségiről, és ha tehet-
néd, mit változtatnál rajta?

– Szerintem fontos volt, mert így láthattuk, hogy 
hogyan állunk, hol kell még javítanunk. Amit vál-
toztatnék, az, hogy nem tenném ilyen zsúfoltan egy-
más után a vizsgákat, egy napos szüneteket hagy-
nék köztük.

– Úgy értesültem, hogy ma-
gyarból tökéletes dolgozatot ír-
tál. Hogyan fogadtad, mikor 
megláttad?

– Nagyon örültem neki! Szá-
mítottam a kilenc feletti jegyre, 
de arra nem gondoltam volna, 
hogy tízest kapok.

– Hogy állsz hozzá most az 
érettségihez, tudva az eredmé-
nyeidet?

– Az érettségihez ugyanúgy 
állok hozzá, mint eddig, komolyan, hiszen ez csak 
egy próbaérettségi volt, az igazi eredmény majd jú-
liusban dől el. Úgy gondolom, hogy a neheze még 
csak most jön!

– Hogyan szoktál tanulni a vizsgákra?
– El szoktam olvasni többször az anyagot, és 

megpróbálom megérteni, mintsem bemagolni. 
Emellett kijegyzetelem a fontosabb dolgokat, és 
azokat jegyzem meg.

12. oldal
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