
Itt a tavasz...
...egyre többet süt a nap, ki-

virágoznak a fák, csicseregnek 
a madarak. És hogy mi történik 
mindeközben az iskolában? Ro-
mán próbaérettségi, magyar pró-
baérettségi, matek próbaérettsé-
gi... Szép a diákélet, ugye?

Na, de ne szomorkodjunk: a 
vizsgákat mind túléltük (több-ke-
vesebb sikerrel), úgyhogy ezután 
lazulhatunk egy kicsit (kivéve 
a tizenkettedikeseket, akik éj-
jel-nappal tanulnak az „igazi” 
érettségire, ugye?). Megvolt már-
cius 8. is, remélem, hogy minden 
lány kapott virágot, vagy leg-
alább egyszer odaszóltak neki, 
hogy „Boldog nőnapot”. Ha nem, 
akkor így utólag kívánok boldog 
nőnapot minden olvasónak!

Közeledik a húsvét is, fest-
hetünk hímes tojást, várhatjuk 
a nyuszit meg a locsolkodókat 
(megjegyzem, azok táborát gya-
rapítom, akik nem rajonganak 

értük). Ha már a locsolkodásról 
beszélünk, meg kell említeni azt, 
hogy manapság egyre keveseb-
ben tartják magukat a hagyomá-
nyokhoz, pedig ugyan melyik fiú 
ne élvezné azt, hogy egy vödör 
vizet zúdíthat egy lány nyaká-
ba, és még jutalmat is kap érte. 
A szokás eredete nagyon régre 
nyúlik vissza: a legrégebbi ma-
gyarországi írásos emlékek a 17. 
századból származnak. Egyesek 
viszont ennél is régebbre mennek 
vissza: szerintük a locsolkodás 
ott kezdődött, hogy Jézus feltá-
madása után néhány katona hi-
deg vízzel próbálta megnyugtatni 
az örvendező jeruzsálemi asszo-
nyokat.

Bár a húsvét mindjárt itt van, 
a vakációra sajnos még várni 
kell egy kicsit. Addig is kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánok min-
denkinek, és ne feledjétek, tavasz 
van, hát legyetek ti is vidámak! :)

Határtalanul a 9. C-ben, 
10. oldal

Csapatösszerázás Algyógyon, 
10. oldal

Ismét kuruttyoltunk,
9. oldal

Nyílt nap és ünnepség a Csikyben,
10. oldal

Judit

Csikysek a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyversenyen,

9. oldal

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 8. évfolyam 6. szám, 2016. március

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!



Könyvajánló

Komori Viktória,
V. A
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Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy?

Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!

Nem kell mást tenned,
mint eljuttatni őket Bortoş Júliához

(XI. C)! :D :)

Szoba

Rovatszerkesztő: Dóri

Stephen Chbosky: Egy különc srác 
feljegyzései

Gondoltál-e már arra, hogy milyen lehet a külvi-
lágtól elzárva élni? Nem látni az eget, a napot, nem 
érezni a langyos szellőt és a csípős hideget? Nem 
találkozni két emberen kívül más élőlénnyel?

Az ötéves Jack (Jacob Tremblay) egész életét a 
szobában élte le, számára ez jelenti a világot. Nem 
is nagyon vágyik többre – bár ez főleg korából adó-
dik, illetve abból, hogy fantáziája nem ismer hatá-
rokat. Anyja, Joy (Brie Larson), hét éve él bezárva, 
ugyanis egy férfi elrabolta, és fogva tartotta ez alatt 
az idő alatt. A férfi minden este meglátogatja, hogy 
ellássa étellel és vízzel. Joyból még nem veszett 
ki a szabadulás utáni vágy, bár inkább a fiának kí-
ván jobb sorsot. A hangsúly nem a fogvatartóra és 
fogvatartottra tevődik, hanem a foglyul ejtettre és a 
fogságban születettre, vagyis anya és fia viszonyára. 
A kettejük kapcsolata olyan szoros, hogy senki sem 
képes megtörni őket.

A filmet Oscar-díjra jelölték, Brie Larson pedig 
elvitte a legjobb női főszereplő díját. A szoba egy-
szerre drámai és valósághű, de ugyanakkor izgalmas 
is. Mindenkinek ajánlom, mert tényleg megéri meg-
nézni!

Rovatszerkesztő: Vicus

A regény középpontjában egy 15 éves, Charlie 
nevű fiú áll, a története pedig levelein keresztül tárul 
elénk, melyeket egy ismeretlennek ír magányában.

Charlie-t fiatal kora ellenére jó pár megrázkódta-
tás érte: legjobb barátja öngyilkos lett, és a nagynén-
jét is elvesztette kiskorában, akit nagyon szeretett. 
Retteg új iskolájától, melyben az első évét kezdi, és 
attól, hogy nem lesznek barátai. Azonban az isko-
la kellemes meglepetést jelent Charlie számára, hi-
szen  irodalomtanárában jó barátra lel. Majd megis-
merkedik két testvérrel, Sammel és Patrcikkal, akik  
Charlie-nak egy eddig ismeretlen életet mutatnak 
meg, és általuk a fiú először érzi azt, hogy tartozik 
valahová és valakikhez.

Charlie őszintén beszél életéről, érzelmeiről, ta-
pasztalatairól. A fiú változik, de mégis ugyanaz ma-
rad. A történetben vannak barátságok, szerelmek, 
drámák és minden egyéb, ami jellemezheti egy tiné-
dzser életét, és minden egy különc, de érdekes em-
ber szemszögéből tárul elénk.

„Holnaptól másodikos leszek. És akár hiszed, 
akár nem, egyáltalán nem félek a középiskolától. 
Talán nem is lesz időm leveleket írni, mert az is elő-
fordulhat, hogy túlságosan lefoglal majd, hogy »ne 
meneküljek az élet elől.«

Szóval, ha úgy alakulna, hogy ez az utolsó leve-
lem, bízzál benne, hogy jól megy sorom, és ha eset-
leg mégsem, akkor előbb-utóbb úgyis rendeződik 
minden.

Remélem, hogy veled is így lesz.
Szeretettel ölellek, Charlie”

Rudolf Judit, 
VII. A

Vida Norbert, VI. A

Filmajánló



3. oldalCsiky-Csuky, 2016. március

Érdekes… :) 

Rovatszerkesztő: Judit

Humorzsák

Rovatszerkesztő:  Enikő

o Calvin Coolidge volt amerikai elnök többször 
is megtréfálta biztonsági őreit. Egyszer például meg-
nyomott egy vészjelző gombot a szobájában, majd 
elbújt az asztala alá, és hagyta, hogy az őrök kétség-
beesetten keressék.

o Egy ukrán mér-
nök tervezett egy olyan 
repülőgépet, aminek az       
utasszállító tere vészhely-
zet esetén leválasztható. 
Ez ejtőernyővel leereszkedne a földre, és megmente-
né az utasok életét.

o Egyes tudósok szerint, miközben alszunk, 
agyunk kiszűri azokat a zajokat, amelyeket nem tar-
tunk veszélyesnek.

o Ha a Google Chrome címsávjába beírunk egy 
matematikai műveletet, automati-
kusan megkapjuk az eredményt.

o A világ leggyorsabb hul-
lámvasútja Abu Dhabiban talál-
ható, és 5 másodperc alatt 240 
km/h-s sebességet ér el.

o Az átlagos házimacska 
nem képes fejjel lefelé lemászni 
egy fáról. Erre csak a margay (hosszúfarkú macska) 
és a ködfoltos párduc képes.

Nyuszika a húsvét közeledtével betér a boltba.
– Ecetet kérek!
– Sajnos nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy fes-
tékbolt.
– Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
– Nyuszika, ez egy festékbolt!
– Jó, akkor mondom mászképp: kérek egy pamacot!

– Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?
– ???
– Nyúl York.

Húsvéti locsolóvers:
Kék erdőben jártam, zöld ibolyát lát-
tam... holnap megyek a szemészetre.

Rámenős utcai virágárus csalogatja a vevőt:
– Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje meg vele 
a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen a barátnőjének!
– Barátnőm sincs!
– Akkor vegyen egy csokrot magának, és ünnepelje 
meg, hogy milyen szerencsés.

– Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
– Anya, ma én voltam az egyetlen, aki 

jelentkezett, amikor a tanító néni kér-
dést tett fel!
– Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi 
volt a kérdés?
– Ki törte be az ablakot?

Nagyon boldog születésnapot kívánunk a legjobb oszinak. Sok szeretettel a 12. C
Nagyon boldog szülinapot kívánok asszonynak :* :*, 

és boldog 18. szülinapot Tamarának :* :*! Móni a 12. C-ből
A XI. B boldog születésnapot kíván Atinak.

A X. C még sok boldog születésnapot kíván Reninek.
A XII. A osztály boldog születésnapot kíván Ákosnak.

Isten éltesse Tamarát a XI. C osztályból!
Nagyon boldog születésnapot kívánunk Szilárd! Kitti és Misi

Györgyi még sok boldog születésnapot kíván Lottinak!

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitti
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Előző rejtvényünk győztese:
 László Tamás, I. osztályos tanuló. 

Gratulálunk neki!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Nemes Jeles László.

Nyerj Enigma vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő? 
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 
A megoldást juttasd el 
Sipos Szilárdnak (XII. C) 2016. április 4-ig!

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

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

Rovatszerkesztő: Szilárd

A keresett személy egy amerikai Oscar-díjas és többszörös 
Golden Globe-díjas színész. Világhírnevet a Titanic című 

film főszerepével nyert.
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Boldog névnapot!
Adrián (március 5.)
Számára mindennél fontosabb, hogy elismerjék és 
felnézzenek rá. Állandóan kész a versenyre, minden 
tettében megjelenik a győzelem igénye. Annyira függ 
ettől, hogy ez görcsössé teheti. Rendkívül fontos az 
olyan pár, aki feltétel nélkül bízik benne. Nem fogad 
el semmilyen irányítást, nehezen rendelődik alá. Ke-
resi azokat az élethelyzeteket, ahol vezető lehet. Ne-
hézségeit az elkényelmesedés és az élvezetek okoz-
hatják.

Henrietta (március 16.)
Számára az igazán meghatározók az anyagi célok 
lesznek. Egész életében küzdeni fog ezért, ami túl 
anyagiassá teheti. Megjelennek a félelmek a veszte-
ségtől és a szegénységtől. Fel kell ismernie, hogy az 
anyagi biztonság nem rajta múlik. Neki mindig kap-
nia kell. Támogathatják a szülők, a párja vagy a hozzá 
közelállók. A veszteségtől való félelem miatt könnyen 
befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válhat.

Gábor (március 24.)
Feladata, hogy a családnak és a környezetének biz-
tonságot teremtsen. Vállalnia kell értük a felelőssé-
get, és küzdeni kell értük. Bíznak benne, hiszen érzik 
a benne lévő képességeket. Nagy erővel és elszánt-
sággal rendelkezik a feladatai elvégzéséhez. Képes a 
legnagyobb tettekre is, ha azok nem öncélúak. Állan-
dó késztetésre van szüksége, nélkülözhetetlennek kell 
éreznie magát. Csapdája az öncélúság és a hatalom-
vágy lehet.

Hajnalka (március 27.)
Nagyon erős a lelkisége, amely kettősséget mutat. 
Egyrészt érzékeny művészlélek, aki tele van szere-
tettel és kedvességgel, másrészt egy erős és szenve-
délyes személyiség, aki környezetét uralja, hidegen 
és racionálisan dönt. Olyan társra vágyik, aki mellett 
megtalálhatja a változatosságot és egyben a bizton-
ságot. Csak önmaga választhatja meg céljait, mástól 
nem fogadja el. Gyengéje, hogy mindig többet és job-
bat akar, ezért hajszolja a változásokat.

Csiky-Csuky, 2016. március

Rovatszerkesztő:  Emese

Csak csajok!
Sziasztok! Mivel közeledik a hús-
vét, gondoltam, ebben a számban 
egy receptet osztok meg veletek. 
Ezt a süteményt már többször el-
készítettem. Egyszerű, és garantá-
lom, hogy nagyon finom is!
Hozzávalók (4 adag):
A tésztához:
4 db tojássárgája
2 ek tejföl
8 ek napraforgó olaj
20 dkg tehéntúró
1 csipet só
10 dkg cukor
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
40 dkg finomliszt
2 ek zsemlemorzsa
A gyümölcsréteghez:
1 kg meggy (fagyasztott meggy, de lehet más 
gyümölcs is)
4 csapott ek étkezési keményítő
A cukormázhoz:
4 db tojásfehérje
1 tk citromlé
20 dkg cukor

Elkészítés:
A négy tojássárgáját a tejföllel, az 
olajjal, a túróval, sóval, a cukorral, 
a vaníliás cukorral összedolgozzuk, 
majd beletesszük a sütőporral elke-
vert lisztet, és a tésztát nyújtható ke-
ménységűre gyúrjuk.
Kinyújtjuk a tésztát, beletesszük a 
tepsibe, és zsemlemorzsával meg-
szórjuk.

A fagyasztott gyümölcsöt kiolvasztás után keményítő 
segítségével zselés állagúra főzzük, majd beterítjük 
vele a tésztát.
A gyümölcsös tésztát előmelegített sütőben 20-30 
percig sütjük 180 fokon.
A tojásfehérjéket a cukorral és citromlével kemény-
re verjük, majd bekenjük vele a sütinket, és alacsony 
hőfokon (50 fok) kb. 40 perc alatt megszárítjuk a sü-
temény tetején a habot.
Jó étvágyat!
Sütési hőfok: 180°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Tepsi mérete: 35x38 cm

Forrás: http://www.nosalty.hu/recept/habsipkas-
meggyes-lepeny

Rovatszerkesztő:  Regina
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Rovatszerkesztő: Szilárd

Vissza a bunkósbothoz és a mamutokhoz
Sziasztok! Ebben a hónapban a Far Cry sorozat 

legújabb részét, a Primalt pécézzük ki.
A játék i.e. 10.000-ben, a kőkorszakban játszódik. 

Különböző törzsek küzdenek egymással és a 
környezettel az életben maradásért. A mi feladatunk 
az, hogy az ősembereket összetereljük, és egyetlen 
erős törzset kovácsoljunk belőlük. Nem kell 
atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy 

ez a kőkorszakban milyen tevékenységek nyomán 
valósult meg. Az egész játék erről szól, semmi másról. 
Gyűjtögetünk, vadászunk, fejlesztgetünk, harcolunk, 
és ez ismétlődik 0-24-ben. Aki szereti a farmolós 
játékokat, az ne keressen tovább, megvan a programja 
jó időre. Aki viszont nem szeret tötymörögni, az 
kevésbé fogja élvezni a Prime-ot.

A történetéért nem érdemes játszani, mert 
nagyjából nincs is benne történet. Ez az a pontja 
a játéknak, amit viszont nem lehet számon kérni 
a fejlesztőkön, ugyanis a kőkorszak elég erősen 
behatárolja a lehetőségeket. Most gondoljatok bele: 
időszámításunk előtt 10.000-ben vagyunk. Mi volt 
akkor a legfontosabb? Ne fagyjak meg, legyen kaja, 
és ne én legyek a kaja. (Ezt még történelemórán is 
lehetne így tanítani.) Nem várhatunk mély érzelmeket, 
karakterdrámát, moralizálást, erkölcsi kérdéseket. 
Egyszerűen nem voltak ilyenek. Helyette ami volt: 
„Szedj X növényt, vadássz le Y állatot, szerezz Z 
követ, és nyírd ki Zs ellenséget!” Vannak izgalmas, 
érdekes, vicces karakterek is, nagyon jól működik a 
halandzsás szinkron, de ez minden, amit dramaturgia 
szinten ki lehetett hozni. Kár, hogy itt nem tudja 
megmutatni a Ubisoft azt, amiben elég jó, gondoljunk 
csak Vaasra a Far Cry 3-ból, ő zseniális volt.

A másik dolog, amit behatárol a kőkorszak, 
azok a fegyverek. Nagyon hiányoznak a pisztolyok 
és puskák, mert egy Far Cry attól Far Cry, hogy 
A-tól Z-ig szétlősz mindent, és közben „véletlenül” 
felgyullad az egész pálya. A Primalban van kőbunkó, 
dárda és íj. Mindegyik más szituációban előnyös, 
mindet lehet fejleszteni, van még bagolydrón, 
megszelídített vadállatok és táborfejlesztés, de ennyi. 
A játék végéig akad teendő, de sűrűn ismétlődnek a 
feladatok. Az előrehaladás nem lineáris, ami jó, mert 
a történet nagyobb fejezetein tetszőleges sorrendben 
mehetünk végig.

A pálya pedig irgalmatlanul nagy, legalábbis ebben 
a részben igazán nagynak érződik. Itt most nincs se 
autó, se zip-line, se ejtőernyő. Közlekedhetünk gyalog 
vagy az állatok hátán. Különösen említésre méltó 
a játék kinézete és az az élet, amivel megtöltötték. 
Gyönyörűek a fények, a mocsaras, köves, erdős 
területek és az állatmodellek. Ezen felül minden 
mindennel interakcióban van.

Összegezzünk: a Far Cry Primal egy újragondolt Far 
Cry gyönyörű grafikával, ami főleg fejlesztgetésről, 
farmolásról szól a kőkorszakban, tehát ehhez igazodik 
minden jellemzője is. A játékmenet nagyon re-pe-
ti-tív, így csak a monotonitást kedvelő játékosoknak 
ajánlom.
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Márciusi számunkban Pintér Máriát, iskolánk tanítónőjét faggattuk, hiszen ez az utolsó éve iskolánkban.

– Hány éve tanít a Csiky Ger-
gely Főgimnáziumban?
– Harminckilenc éve tanítok. 
A Csiky Gergely Főgimnázi-
umban tizenöt éve, mikor az 
1-es Általános Iskolából áthe-
lyeztek ide testületileg.

– Miért pont ezt az iskolát vá-
lasztotta?
– Nagyon örültem ennek a 
helyzetnek, mert végre meg-
valósult az az álmunk, hogy 
egy olyan iskolában tanítha-
tunk, amelyben csak magyar 
osztályok vannak elsőtől ti-
zenkettedikig. Valódi törté-
nelmi eseménynek voltam a 
szereplője.

– Milyen kedves emlék fűzi önt osztályához? És az 
iskolához?
– Pályafutásom során sok kedves emlékkel gazda-
godtam. Az évek múlásával minden emlék megsz-
épül, nem tudok választani. Igazából szeretem, amit 
csináltam, de leginkább a gyermekeket, figyelemmel 
kísértem életük alakulását, karrierjüket.
– Mi fog hiányozni a leginkább?
– Leginkább a mosoly és a szeretet fog hiányozni, 

ami a gyermekek és a kollé-
gák szeméből áradt felém, 
valamint a hasznosság és a 
fontosság érzése.

– Milyen eredményekre/
elért sikerekre a legbüsz-
kébb?
– Büszke vagyok a jelenle-
gi és a volt tanítványaimra 
egyaránt, az életpályájukra, 
arra, hogy volt foganatja 
az elvetett magnak a lel-
kükben, hogy még most is 
szívesen találkoznak és be-
szélnek velem. Ez az igazi 
öröm.

– Milyen tervei/elképzelé-
sei vannak a következő évekre?
– A jövőben a családomnak, férjemnek és lányaimnak, 
meg az unokáimnak (ha lesznek) szeretnék élni. De a 
kedvelt tevékenységeimet sem szeretném mellőzni: a 
zenehallgatást és -művelést, az olvasást, a festést, a 
rajzolást, a kirándulást, a kertészkedést... szóval nem 
fogok unatkozni. Szeretnék még sokáig hasznos lenni 
másoknak.

Köszönjük szépen a válaszokat!
Rovatszerkesztők:   Enikő és Móni

Csiky-Csuky, 2016. március

Tanár úr/tanárnő kérem!

Intrijó
- Nőnap a bentlakásban -

Március 8. minden bentlakó számára megszokot-
tan indult, annyi különbséggel, hogy a „Jó reggelt, 
édeskéim!” mellett a lányoknak egy nőnapi köszön-
tésben is részük volt. Ezután mindenki szokásosan 
töltötte a keddi napját, kivéve persze a 11. és 12. osz-
tályosokat, akiknek magyar próbaérettségivel kellett 
megbirkózniuk. A küzdelmes és fárasztó órák után 
nem is gondoltuk volna, hogy később meglepetésben 
lesz részünk. Pedig ez történet. Amikor hazaértünk 
az iskolából, „nőnapi ebéd” fogadott minket, és a 
pedagógus néni arról is gondoskodott, hogy ez alka-
lommal lányok ne legyenek szolgálatosak a konyhán. 
Természetesen mindenki örült a meglepetésnek, leg-
főképp a lányok.

„Számomra a nőnap egy átlagos nap volt. Kicsit 
izgultam a magyar próbaérettségi miatt, amit ki sem 
pihenhettem, mert a követező napra matekból kellett 
felkészülni.” - Mészáros Szilvia

„Idén nagyon jól telt a nőnap, mert a kedvesem 
cserepes tulipánnal ajándékozott meg, aminek na-
gyon örültem, mert a tőle kapott ajándékok mindig a 
legszebbek számomra.” - Zsóri Anett

„Számomra a nőnap csalóka volt, mivel a szívem 
lakója becsapott, és elhitette velem, hogy nem fogok 
kapni virágot, mivel túl sok ünnep szól a nőkről és 
annál kevesebb a férfiakról. Nagy meglepetés volt 
számomra, mikor meghívott egy üdítőre, és felállt vi-
rággal a kezében.” - Bartha Alexandra

Rovatszerkesztők:   Szandi



Vége a teszteknek, 
rajtol a mezőny!

Rovatszerkesztő: Lehel

Március 4-én értek véget a 
hivatalos szezon előtti teszt-
napok a Circuit de Catalunya 
pályán, Barcelonában. Van, aki 
a köridőre ment, van, aki a ki-
lométerre, de végül mindenki 
elégedett volt.

A spanyolországi 
felkészülést két részre osz-
tották, február 22–25., illetve 
március 1–4. voltak a ki-
jelölt tesztnapok, amikor a csapatok felmérhették az 
erőviszonyokat. Az első periódusban meggyőző Fer-
rari győzelmek születtek: az első két napon Sebas-
tian Vettel nyert, míg az utolsón Kimi Räikkönen. Az 
olaszok sikerét csak Nico Hülkenberg tudta megtör-
ni február 24-én. Az edzés második fele már hozott 
egy kis változást, Rosberg és Bottas is megszerezte 
az első helyet, ám az azt követő két napon szintén a 
Ferrarik voltak a legjobbak.

A Mercedes keveset szerepelt az élen, mégis ők 
futották a legtöbb kilométert: a címvédő gárda nem 
kevesebb mint 6019 km-t tett meg. „Már alig várom, 

hogy Ausztráliába utazhassak, 
és kiderüljön, valójában hol 
is állunk. Ha a Ferrari mögé 
kerülnénk, akkor is vissza 
fogjuk verekedni magunkat! 
Megkönnyebbültem, hogy vége 
a tesztidőszaknak.”– mondta 
Lewis Hamilton, aki kiemelte, 
hogy fárasztó volt ez a két hét, 
de örül a csapat sikerének, ug-
yanis mindent megcsináltak, 

amit szerettek volna. Habár ők mentek a legtöbbet, 
a legjobb köridő a finn Räikkönen nevéhez fűződik, 
aki mindössze 45 ezredmásodperccel volt gyorsabb 
világbajnok csapattársánál.

Végül pedig egy viszonylag új hír: az FIA változ-
tatott az időmérő lebonyolításán. Az első szakaszban 
hét perccel a rajt után kiesik az utolsó versenyző, 
majd ez másfél percenként ismétlődik. A második 
és harmadik körben ugyanez a séma, egészen addig, 
amíg két versenyző nem marad, és ki nem alakul a 
végső sorrend. Az újítás megosztó kritikát kapott, 
majd kiderül, hogy hosszú életű lesz-e. :)

Hírek a foci világából
A párizsi együttes a Ligue 1 30. fordulójában, töb-

bek között a mesternégyest szerző Zlatan Ibrahimovic 
vezérletével, 9-0-ra győzött a Troyes otthonában, így 
nyolc fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 25 pon-
tos előnyre tett szert a második helyen álló Monacó-
val szemben. A fővárosi gárda sorozatban negyedik, 
ugyanakkor története hatodik bajnoki címét szerezte. 
A PSG mostani sikerével minden idők leggyorsabban 
megszerzett elsőségét gyűjtötte be az öt topbajnokság 

(spanyol, angol, olasz, német, francia) csapatai közül. 
Az eddigi rekordot a Bayern München tartotta, amely 
a német Bundesliga 2014/15-ös idényében március 
25-én ünnepelhetett. A bajoroknak akkor ez 27 mér-
kőzés után sikerült, ám a Ligue 1-ben kettővel több, 
vagyis 20 csapat szerepel. A vonatkozó francia rekor-
dot az Olympique Lyon tartotta: a 2006/07-es szezon-
ban öt fordulóval a vége előtt lett bajnok.

8. oldalCsiky-Csuky, 2016. március
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Foci

Rovatszerkesztő: Misi és Roli

Géza fejedelem Esztergomb várába hívatta a magyar 
törzseket.

István elégeti a várat.

Irénét és gyerekeit István Lenyelországba száműzi.

István keresztvíz alá hajította az embereket.

A középkorban a férjes asszonyoknak trubadúrokat 
énekeltek.

Vazul fülébe ólmot öntöttek, hogy megvakítsák.

A férfi meghalt, és kiment a fiával nyaralni a birtokra.

Aranyköpések
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Közhírré tétetik!
Csikysek a magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen

Március 5-én, szombaton reggel 10 órakor kez-
dődött a Csiky Gergely Főgimnáziumban a Mikes 
Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny 
megyei szakasza.

Idén 10 településről 100 diák – akik közül 64 is-
kolánk tanulója – izgulhatott a kapott tétel miatt.  
A várva várt feladatsorok kiosztása után elcsende-
sedtek a termek, csak papírzörejt vagy tollsercegést 
lehetett hallani, elmúlt a kíváncsiság, s mindenki 
saját ritmusa szerint, nagyon szorgalmasan – ahogy 
az a weblapon található fotókon is látszik – dolgo-
zott, s az eredményeket megtekintve úgy tűnik, hogy 
igen hatékonyan. V. osztályban első helyezést ért el  
Almási Eszter (Páter Godó Mihály Általános Isko-
la), VI. osztályban Back István Levente, a VII.-esek 
közül a legeredményesebb diák Köteles Tamara  

Petra   (Simonyi Imre Általános Iskola), VIII. osztály-
ban két első helyezett is született: Spir Rebeka Petra 
és Naschauer Kinga Beatrix, IX. osztályban Kurunczi  
Viktória volt a legügyesebb, a X. évfolyamon  Zsámbok 
Emese, XI. osztályban Ilona Judit, s XII. osztályban  
Zaharie-Gulyás Ábel. A verseny országos szakaszát 
Aradon szervezik meg április 17–20. között, amelyen 
a fentebb felsorolt diákok vehetnek részt.

Mindenki nevében meg szeretném köszönni a szer-
vezők és a javítók munkáját, s nem utolsó sorban a ta-
nulóknak, hogy újra és újra részt vesznek a versenyen 
ezzel népszerűsítve a magyar nyelvet, hangsúlyozva 
anyanyelvünk fontosságát. Gratulálunk minden részt-
vevőnek, s a továbbjutóknak sok sikert az országos 
szakaszon!

Emese

Egy kis matematika
Március 11–15. között rendezték meg, immár 

25.alkalommal a Nemzetközi Magyar Matematika 
Versenyt Budapesten, amin idén Kurunczi Viktória, 
9. osztályos tanuló vett részt Péter András tanár úr 
kíséretében. A versenyen Erdély, Felvidék, Vajdaság, 
Kárpátalja és Magyarország 9–12. osztályos tanulói 
mérhetik össze tudásukat.

Miután kipihentük az út fáradalmait, újult erővel 
indultunk el bejárni Budapest utcáit, meglátogatva a 
Parlamentet és a Magyar Tudományos Akadémiát, 

valamint végignézhettük Verdi Aida című operaelőa-
dását is. A versenyre vasárnap délelőtt került sor, majd 
érdekes előadásokat hallgathattunk végig. A nap egy 
sétahajózással zárult a Dunán, ami alatt megcsodál-
hattuk az egész várost éjszakai fényeiben. A pár nap 
során sikerült megismernünk Budapestet, új baráto-
kat szerezhettünk, rengeteg élménnyel gazdagodtunk, 
és biztosan egy felejthetetlen élmény marad minden 
résztvevő számára.

Kurunczi Viktória

Ismét kuruttyoltunk
Március 19-én, szombaton zajlott iskolánkban a 

Kurutty általános műveltségi vetélkedő körzeti sza-
kasza, amelyen az Aurel Vlaicu Általános Iskola 2, 
illetve a Csiky Gergely Főgimnázium 6 csapata mérte 
össze tudását.

A verseny szabályzata értelmében 4 fős csapatokat 
kell kialakítani, évfolyamonként egy-egy diák képvi-
seletével, tehát 1 elsős, 1 másodikos, 1 harmadikos 
és 1 negyedikes. A legtöbb versenyszámban közösen 
dolgozhatnak, de van, amikor csak az egyik évfolyam 
képviselője oldhatja meg a feladatot. A versenyzők-
nek hét témakörben kellett helytállniuk: zene, állatvi-
lág, idegennyelv, matematika, rajz, anyanyelv, játék.

A továbbjutó csapatok a következők: Hópárdu-
cok, Tigrisek, Pumák és Farkasok, mind a négy is-
kolánk diákjaiból tevődik össze. Felkészítő taní-
tók: Bálint Erika és Kurunczi Enikő, illetve Fekete  
Karolina angol- és Zabán István biológiatanár segített a  
tanulásban.

A döntőre április 22-én kerül sor az Aurel Vlaicu 
Általános Iskolában, ahova még Zerindről fog érkezni 
két csapat. A döntő győztes csapata fogja képviselni a 
megyét május 20–22. között az országos szakaszon, a 
csíkszentdomokosi Cseralji Iskolában.

Sok sikert kívánunk a csapatoknak!
Béla

Csiky-Csuky, 2016. március
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Csapatösszerázás Algyógyon
A 9. A és a 9. C 

osztály csapatössze-
rázó tréningen vett 
részt Algyógyon, a 
Keresztény Ifjúsági 
Központban. A hétvé-
ge során játékok segít-
ségével ismertük meg 
jobban önmagunkat és 
iskolatársainkat, úgy osztály, mint évfolyamszinten.

Ez a kirándulás egy életre szóló élmény volt. Az 
elején nagyon féltünk, hogy nem fogjuk jól érezni 
magunkat, és nem lesz olyan, mint amilyennek elkép-
zeltük, de szerencsére ennek ellentéte történt, és a vé-
gén nem is akartunk hazajönni.

Kezdetben nem voltunk olyan jó viszonyban, de 
a négy nap alatt a sok foglalkozás segítségével meg-
tanulhattuk, hogyan küzdjük le a közénk ékelődő 
akadályokat, és hogyan legyünk egy jobb, össze-
tartóbb, valamint őszinte osztály. A játékok lényege 
az volt, hogy megtanuljunk bízni egymásban, segí-
teni annak, akinek szüksége van rá, szavak nélkül  
kommunikálni stb.

Szombaton a vaj-
dahunyadi várba lá-
togattunk el, ami 
impozáns méretei-
vel mindannyiunkat 
lenyűgözött. Nagyon 
vártuk a dévai aqua-
parki fürdést is, de 
csőtörés miatt éppen 

akkor zártak be, amikor odaértünk, de még ez sem 
tudta kedvünket szegni. Igaz, egy kis shoppingolással 
is vigasztaltuk magunkat.

Mindenki kedvence a búcsúest volt. Az volt a fel-
adat, hogy egy megadott videoklipet el kellett játsza-
ni csapatban. Nagyon jól szórakoztunk, főleg amikor 
fiúk alakítottak híres énekesnőket. Ezt követően éjfé-
lig buliztunk az oszikkal együtt.

Sokan már most szeretnének visszatérni Algyógy-
ra. Szerintem minden osztálynak részt kellene vennie 
egy ilyen csapatösszerázó hétvégén... legalább egy-
szer!

Vuin Tímea, 9. C

Határtalanul a 9. C-ben
Március 15–18 között a 9. C osztály Határtalanul 

pályázatban vett részt a budapesti Harsányi János 
Szakközépiskola és Szakiskolával. A pályázat célja, 
hogy a pesti és aradi diákok 4-4 napot együtt tölt-
senek mindkét helyszínen, és közösen dolgozzanak, 
ismerkedjenek. A közös feladat egy marketing terv 
elkészítése volt újrahasznosított alapanyagokból ké-
szült ékszereket árusító bolt részére.

Érkezésüket izgalommal és egy kis félelemmel 
vártuk, hisz számunkra ez volt az első ilyen jellegű 
pályázat. Később kiderült, hogy a félelemnek semmi 
alapja nem volt, hisz nagyon gyorsan összebarátkoz-

tunk, és remekül telt el ez a négy nap, ami elsősor-
ban az ismerkedésről, barátkozásról és szórakozás-
ról szólt. Csütörtök volt az egyik legjobb nap, mivel 
meglátogattuk a radnai Mária-templomot, Déva és 
Vajdahunyad várát, illetve Temesváron sétáltunk. Es-
tére mindenki nagyon fáradt volt, de azért még tovább 
szórakoztunk együtt egy keveset.

Számomra nagy élmény volt megismerkedni a 
pestiekkel és baráti kapcsolatokat kialakítani. Mind-
annyian nagyon várjuk már, hogy áprilisban Buda-
pestre utazhassunk.

Sisa Renáta, 9. C

Nyílt nap és ünnepség a Csikyben
Bár nálunk nem szabadnap, március 15-én azért a 

Csikyben is méltóan emlékeztek az 1848-as magyar 
forradalom kitörésének napjára. Idén a programokon 
közel kétszáz Arad megyei általános iskolás diák is 
részt vett kísérő tanáraikkal, akik (többnyire nyolca-
dikosok lévén) a Csikyvel és Arad városával ismer-
kedtek. A programot a Szabadság-szobor Egyesület 
szervezte.

Vendégeinket délelőtt Hadnagy Éva igazga-
tónő üdvözölte a Tóth Árpád teremben. A diá-
kok a megye 12 általános iskolájából érkeztek  
(Ágyáról, Erdőhegyről, Kisiratosról, Kispereg-
ről, Majláthfalváról, Nagyiratosról, Nagyzerindről,  

Pécskáról, Simonyifalváról, Zimándújfaluról és 
Aradról). A köszöntő után csikys diákok mutatták 
be a különböző szakokat, valamint az azok nyújtot-
ta lehetőségeket, hogy megkönnyítsék a választást a 
nyolcadikosoknak. A Diáktanács tevékenységéről és 
iskolánk weblapjáról is szó esett, biztatván a leendő 
csikyseket, hogy minél több iskolán kívüli tevékeny-
ségen vegyenek majd részt. A vendégek egy friss 
„toborzó” videót is láthattak, az iskola udvarán szív 
alakba rendeződött csikysekről készült drónfelvéte-
leket Tóthpál Béla rendezte kisfilmbe. Ízelítőnek a  
Csiky-Csuky egy példányából is kaptak a diákok.

Ezután a vendégek az Ereklyemúzeumot is  

Csiky-Csuky, 2016. március
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meglátogatták csikys társaikkal együtt. Ebéd után a 
színházi ünnepi előadás főpróbáját láthatták, majd 
részt vettek a Szabadság-szobornál tartott hivatalos 
ünnepségen és a koszorúzáson.

Ugyanezen a napon délelőtt az I–IV. osztályo-
sok is ünnepeltek: színes papírból tavaszi virágokat 
készítettek, amelyeket a Szabadság-szobornál he-
lyeztek el. A tanítók irányításával a szabadság-
harc fontosságáról és üzenetéről beszélgettek,  
és Kossuth-nótákat énekeltek.

Délelőtt a hagyományos iskolai ünnep-
ség sem maradt el. Itt Horváth Levente (a  
Szabadság-szobor Egyesület ügyvezetője) bemu-
tatta a megyei nyolcadikosok látogatásának célját,  
Lehoczky Attila történelemtanár pedig az em-
léknap jelentőségéről beszélt. Ezután Naschauer 

Kinga és Tóthpál Eszter szavalt, majd pedig isko-
lánk kórusának ünnepi előadása következett, Szabó  
Csilla zenetanárnő irányításával. Az ünneplők meg-
koszorúzták az első emeleti lépcsőfordulóban találha-
tó Kossuth Lajos- és Petőfi Sándor-domborművet, és 
a Himnusz közös eléneklésével zárták az ünnepséget.

Eszti

Csiky-Csuky, 2016. március

A hónap arcai

Húha... Hol is kezdjem?! Olyan élmény volt szá-
momra, ami életem végéig felejthetetlen marad, ami-
re visszaemlékezve mindig boldogság és öröm tölt el. 
Egy életre szóló tapasztalatban volt részem, ugyanis 
megtanultam emberek előtt nyíltan beszélni, megta-
nultam azt, hogyan kell rendezvényeket megszervez-
ni, csapatban dolgozni, diáktársaimmal együttmű-
ködve harcolni a céljaink eléréséért. Megtanultam 
gyűléseket levezetni, beszédeket mondani, célokat ki-
tűzni és álmokat valóra váltani. Bevallom, ezelőtt két 
évvel, mikor megválasztottak elnöknek, megijedtem, 
féltem, bezárkóztam, és úgy éreztem, hogy számom-
ra ez egy túlterhelő feladat, de már az első gyűlésem 
után kezdtem belejönni. Egyre jobban megtetszett, 
jöttek az új ötletek, kaptam egy remek csapatot, egy 
új „kis családot”, kikkel úgy éreztem, minden sokkal 
könnyebben fog menni. Már 2 hónap elteltével rájöt-
tem, hogy a DT igen fontos szerepet tölt be az életem-
ben, tudtam, hogy nagyon szép időszak vár rám. Vala-
mikor még úgy éreztem, nem állok készen erre, most 
pedig fájó szívvel és kicsit könnyes szemmel váltam 
meg e megtisztelő feladattól.

Választások után volt egy baráti beszélgetésem 
Robival, megpróbáltam hasznos tanácsokkal ellát-
ni. Már első pillanattól a hozzáállás a legfontosabb, 
a komolyság és az igyekezet. Átbeszéltük a jövőbeli 
terveket, ötleteket, rendezvényeket, és utaltam arra 
is, hogy a DT-elnökség komoly kihívás, vannak néha 
nehéz pillanatok, de a lényeg, hogy az ember sohase 
adja fel. Fontos az, hogy összetartó csapat maradja-

nak továbbra is, és egy céltudatos vezető irányítsa a 
„mozdonyt”.

DT csapat... Bevallom, nagyon nehéz volt elsza-
kadni tőlük. Hiányozni fognak a beszélgetések, a 
nevetgélések, aranyköpések, szervezések, csapat-
munkák, rendezvények stb. A DT csapat igen közel 
került hozzám, voltak köztük olyan személyek, kikkel 
évek óta együtt dolgoztunk, de olyanok is, akik nem-
rég csatlakoztak hozzánk. Mindenkit (igen!) személy 
szerint megszerettem, mert kiváló emberek, törekvő 
személyiségek és remek munkatársak. Meg szeret-
ném köszönni nekik azt, hogy mellettem voltak, és 
remélem, a jövőben is ugyanilyen szeretettel fogják a 
DT rendezvényeit szervezni. Sok sikert mindenkinek!

Wager Evelin(12. B)
1. Milyen volt számodra a két év DT-elnökség?

2. Milyen tanácsokkal láttad el a következő elnököt?
3. Nehéz volt elszakadni a DT csapattól?



Rovatszerkesztők: Enikő és MóNi

Márciusi számunkban a 9. C osztályt faggattuk, akik a hosszú hétvégén osztályösszerázó tréningen vettek 
részt a 9. A osztállyal az Algyógyi Ifjúsági Központban. Lássuk, milyen élményekkel gazdagodtak!

1. Hogyan érezted magad a hétvégén?
– A hétvége számomra felejthetetlen volt. Sokat ját-
szottunk és tanultunk együtt, hogy hogyan tegyük az 
osztályunkat még jobbá, és élvezzük egymás társasá-
gát a hátralévő 3 és fél évben. (Miţiţi Petra)
2. Szerinted segített a hétvége abban, hogy még job-
ban összekovácsolódjék az osztály?
– Szerintem ez a hétvége nagyon hasznos volt az 
osztály számára, mivel a játékok során megtanultuk, 
hogy bízzunk egymásban, és hogy minden akadályt 
le tudjunk együtt győzni. (Vajda Alexandra)

3. Melyik feladat/játék tetszett a legjobban? Miért?
– Szerintem a szombat esti feladat volt a legjobb, 
mert csoportban kellett dolgozni, kaptunk egy zene-
számot, és a mi feladatunk volt a videoklip bemuta-
tása. Nagyon vicces volt. (Horváth Ivette)
4. A feladatok során tudtál meg olyan dolgokat az osz-
tálytársaidról, amiket idáig nem?
– A feladatok során nemigen tudtam meg különleges 
dolgokat, mivel már elég jól megismertük egymást. 
Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy az osztálykö-
zösség megbízható és összetartó. A feladatokat közö-
sen oldottuk meg. (Sisa Reni)

Köszönjük szépen a válaszokat! :)
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Rovatszerkesztő: Annamária

Búza Róbert (11. A)
1. Milyen érzéssel tölt el, hogy te lettél az új 

DT-elnök?
2. Mik a terveid a jövőre nézve?
Csodálatos érzés volt, amikor a díszterem pár má-

sodperces csöndjében kimondták a nevem. A bizta-
tások ellenére nem gondoltam volna, hogy én fogok 
részesülni ebben a megtiszteltetésben. Nagy öröm ez 
számomra, viszont tudom, hogy nagy felelősséggel 
jár ez a tisztség.

Rövid mandátumom alatt igyekezni fogok minél 
jobban megszervezni új, illetve már hagyománnyá 
vált rendezvényeket. Többek között meg kell szer-
veznünk a biológia-tanárnő kérésére a föld és a víz 
napját. Sok munka áll még előttünk, de hiszem, hogy 
a tanáccsal képesek leszünk mindezt véghez vinni.


