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Szakállas vicc?!

Szilárd

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 8. évfolyam 2. szám, 2015. november

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!

Sziasztok! Itt a november, és rövidülnek a 
nappalok, és hátrébb állítottuk az órát eggyel, 
és most már annyival szebbek a reggelek, hogy 
legalább világosban indulunk mindannyian 
útnak, de ezt sem sokáig, és, és, és… Tényleg! 
Kihasználtátok az óraátállítást? Nyilván nem. 
Egyáltalán minek is állítgatjuk még azt az 
órát? No, elég lesz már a sok kérdésből, mert 
most nem erről akarok nektek írni.

Hallottatok már a Movember nevű moz-
galomról? (Mondom, elég legyen a kérdések-
ből!) A Movember lényege röviden annyi, hogy 
a mozgalomban résztvevő férfiak ebben a hó-
napban nem borotválkoznak, hogy a prosztat-
arák veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ez a nők 
emlőrák elleni küzdelmének „testvére”, csak 
a férfiak nem rózsaszín szalagot, hanem nagy 
szakállat viselnek. Az ötlet 2004-ben született, 
amikor 30 melbourne-i férfi egy teljes hóna-
pig nem borotválkozott, hogy az előbb emlí-
tett dologra irányítsák az emberek figyelmét. 
A kezdeményezés aztán annyira sikeres lett, 
hogy ma már az egész világon elterjedt, és bár-

ki részt vehet ebben az akcióban, és létrehoz-
tak egy alapítványt is Movember néven, mely-
nek alapítói természetesen a 2004-es törekvés 
ötletgazdái voltak. 2011 novemberében a Mo-
vember partnere volt a Google-nak, és az óriás-
cég egy klipet készített az alapítványnak, mely 
amellett, hogy a társaság honlapjának haszná-
latához ad segítséget, a rákos megbetegedésre 
is felhívja a figyelmet. A videó akkoriban 1,1 
millió megtekintést ért el. Szintén 2011-ben a 
Qantas légitársaság egyik repülőgépének orrá-
ra egy bajuszt festett, szimbolizálva azt, hogy 
ők is kiállnak az ügy mellett.

A történetről legyen elég ennyi, és amint 
látjátok, a téma kevésbé vicces, de annál sza-
kállasabb. De talán a címbeli „tévedés” senki 
szemét nem fogja szúrni (értitek, mint a sza-
káll, hahaha). Ja, és lányok, ne haragudjatok a 
pasitokra, ha szúr a szakálla, hiszen arcszőrze-
tüket ebben a hónapban egy nemes cél érdeké-
ben hagyják meg!



Könyvajánló

Így művészkedtek ti!

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz 

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

műveidet!
Nem kell mást tenned, mint eljuttatni 

őket Bortoş Júliához (XII. C)! :D :)

Focus – A látszat csal

Dóri

Filmajánló
Sheila Hocken: Emma meg én

Vicus

Filmre fel! Ezúttal is egy humoros filmet hoztam, 
ám ebben azok is örömüket lelik, akik az akció szere-
lemesei.

Nicky (aki nem más, mint Will Smith) tolvajok 
között nőtt fel. Ismeri a rablás minden csínját-bínját. 
De a legnagyobb mesternek is tanítvány kell, aki-
nek átadhatja minden tudását. Egy napon találkozik 
egy ifjú tehetséggel, Jesszel (Margot Robbie), akit 
szárnyai alá is vesz. Csak egy a gond! A lány túl csinos 
és túl szemtelen, így főhősünk előbb-utóbb belesze-

ret. Csakhogy ez egy 
veszélyes vállalkozás, 
mivel hááát… senki 
sem szereti keverni 
a magánéletet a 
munkával, így inkább 
külön folytatják útjukat. 
Amikor újra találkoz-
nak, már egyforma 
esélyekkel indulnak 
életük nagy fogásáért. 
Ám a „munka” és 
egymás iránti érzel-
meik végleg összemo-
sódnak, amikor kiderül, 

hogy vetélytársuk akad, mind a pénzre, mind szélhá-
mosnőnk kegyeire. Ha ez a kis ízelítő meghozta a ked-
veteket, kukkantsatok bele! Jó szórakozást!

Sheila Hocken gyengén látó családban született, és 
már gyerekkorában homály borította látását. 20 éves 
korára azonban már alig tudta megkülönböztetni a 
fényt a sötétségtől, és olyan dolgok okoztak neki ne-
hézséget, melyek másoknak teljesen természetesek 
voltak.

Egy nap felmerül a vakvezető kutya ötlete, és Sheila 
így ismerkedik meg a pajkos labradorral, Emmával. 
A lány azonnal megkedveli kutyáját, és hamarosan 
rendkívül erős kapocs alakul ki kettejük között. A kutya 

a legjobb barátja lesz, 
a lány élete pedig ettől 
a pillanattól óriási 
fordulatot vesz.

Úgy érzem, a 
könyvről nem tud-
nék olyasmit írni, ami 
akár egy picit is visz-
sza tudná adni azokat 
az érzéseket, melyek 
az olvasása közben 
előjönnek. Hihetetlen 
volt végigkísérni egy 
vak ember életét, ol-
vasni tapasztalatairól, 

félelmeiről, és tanúja lenni egy olyan erős barátság-
nak egy vak ember és egy kutya közt, melyet talán mi, 
látó emberek, sose fogunk tudni felfogni.

Back István Levente: A magyar nyelv

Back Annamária: Tavaszi disztichon

Bárányfelhők kúsznak messze a végtelen égen,
Szállást, fészket a gyors szárnyas rendbe rak itt,
Fáknak pattannak ki a meghitt mágikus ajkuk,
Gyermekek ugrálnak, s tombolnak: tavasz él!

Hagyományaink sokasága
Életünknek színvilága.
Magyar hagyományok nélkül
Állna éltünk sötétségbül.

Oly fontosak eme régi szokások,
Hozzá sem fogható pénzhez, gazdagsághoz.
Fontos, akár Petőfinek egy-egy verse,
Vagy Ady Endre egy-egy bölcselete.

Hagyományunk akár egy drágakő,
Mely értékes marad, bármi jő.
A magyar nemzet kibírja,
A sorscsapásokkal megvívva.

Mi a védelmezők legyünk,
Ne tagadjuk meg soha nyelvünk.
Magyarságunk fényes drágakövét
Óvjuk és védjük örökkön-örökké.
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Tanár úr/tanárnő kérem!
Novemberi számunkban Tóthpál Renátát, iskolánk közgazdaság-tanárnőjét faggattuk az új osztályáról.
– Két hónap elteltével mi a véleménye 
az új osztályáról?

– Egyelőre nagyon fegyelmezett, ked-
ves, csendes osztály. Remélem, hogy 
idővel ugyanolyan jó barátok leszünk, 
mint az előző osztályommal.

– Hallott-e rossz hírt az osztályáról?

– Egyelőre nem, és nagyon remélem, 
hogy így is marad…

– Gondolkodott-e már azon, hogy men-
nek-e valahova kirándulni az osztályá-
val? Ha igen, akkor hova?

– Tervben van a közeljövőben egy egynapos évfo-
lyam-kirándulás, hogy a kilencedikeseket összehoz-
zuk, de az elkövetkező négy évre rengeteg tervem 
van velük. Nagyon remélem, hogy sok közös kirándu-
lásunk és projektünk lesz. Ami az év végi osztálykirán-
dulást illeti, ami az elmúlt osztályommal hagyomány 
volt, azt még nem beszéltük meg. A régi osztályommal 
volt egy törzshelyünk Soborsin mellett a hegyekben, 
a Patrimara vendégházban. Hogy az új osztályommal 
is oda megyünk-e, vagy más helyet választunk, még 
nincs eldöntve. Engedélyt kell kérnem rá az előző osz-
tályomtól. :)

– Könnyen megszerette az új osztályát?

– Mivel nagyon szeretem a gyerekeket, 
minden osztályban jól érzem magam, 
és hamar megbarátkozom velük. Az 
új osztályomat is első perctől kezdve 
megszerettem, és örültem nekik. De 
nem tudom, hogy ők is így gondolják-e, 
lehet, hogy számukra több idő kell, 
hogy a bizalmukba fogadjanak... ez 
természetes. De ez a kapcsolat nem 4 
évre szól, hanem egy életre. A négy év 
csak a kapcsolat kezdete, alapja, úgy-
hogy van időnk kialakítani az őszinte, 
jó kapcsolatot.

– Hiányzik a régi osztálya?

– Természetesen. Ők voltak az első osztályom, és min-
dig szeretettel fogok emlékezni rájuk. Tartjuk a kap-
csolatot, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben 
sem fog változni, de iskolai közegben, osztályként 
többet nem látom őket, nem nevetünk együtt, és 
nem szervezünk együtt... Ettől függetlenül egy anyá-
nak akárhány gyermeke van, mind szereti őket. Így ér-
zem az osztályaimmal kapcsolatban is. Addig akarok 
tanár maradni, ameddig szeretni tudom a gyerekeket, 
és türelmem van hozzájuk. Ha ez megváltozna, más 
állást keresnék. :)

Köszönjük szépen a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Enikő és MóNi
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Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty

* A XII. C boldog születésnapot kíván Levinek és Patricknak.
* Isten éltesse sokáig Reginát a XII. B-ből!

* Nagyon boldog születésnapot kívánok Regi!!! Móni :*
* A IX. C boldog születésnapot kíván Ákosnak.

* Fanni még nagyon sok boldog születésnapot kíván Simon Beának, a világ legjobb barátnőjének.
* Még sok boldog születésnapot Tibinek a XI. B-ből!

* Boldog születésnapot Bea, Márk, Alessio és Béla! Sok szeretettel a 12. A és az Oszi
* Boldog 18. születésnapot Patrick! Purified purple Bea,

Isten éltessen sokáig! Kitty és Móni
* Boldog születésnapot Bacsi! Ari és Dóri

* La mulți ani doamnei profesoare Grada Gina!
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Agykrobata

Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!

A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XII. C) 2015. december 4-ig!
A sorsolás időpontja: 2015. december 4.,  nagyszünet.

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

Figyelem!!! Csak azokat a megfejtéseket tudjuk elfogadni, melyek teljes egészé-
ben meg vannak oldva!

A rejtvény megfejtése egy magyar hip-hop zenekar neve, mely 2003-ban alakult 
meg Pécsett. A 10 tagú zenekar mára már a legnépszerűbb nyári fesztiválok állan-

dó vendégévé vált. Legismertebb daluk címe az Élvezd.

Rovatszerkesztő:

Szilárd

Előző rejtvényünk 
megfejtője: Sallai Eszter, 

VII. osztályos tanuló. 
Gratulálunk neki!
Előző rejtvényünk 

megfejtése: Miley Cyrus.

Érdekes… :)
* A norvég szlengben a „texas” szó őrültet jelent.
Ha a kólát nem színeznék, zöld lenne.
* Van egy „Semmi” nevű 
arizonai város, ahol tény-
leg nincs semmi, csak egy 
benzinkút és egy garázs.
* Egy brazíliai börtönben 
az elítélteknek csökkentik 
a letöltendő éveiket, ha álló 

biciklik segítségével áramot 
termelnek egy közeli város-
nak.
* A koalák ujjlenyomata na-
gyon hasonlít az embereké-
hez, a szakértők se tudják 
könnyen megkülönböztetni 
őket.

* A finnországi útlevél lapjait pörgetve egy animált 
rénszarvast láthatunk.
* Egyes esetekben ha egy kengurut megtámad egy 
ragadozó, a kenguru elve-
zeti támadóját egy vízkö-
zeli helyre, és belerúgja a 
vízbe.
* A Titanic négy kéménye 
közül az egyik csak dísz 
volt.
* Percenként körülbelül 
100 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra.
* Theopilus Van Kannel azért találta fel a forgó ajtót, 
mert nem szeretett ajtót nyitni a nőknek.
* A Google-térképpel meg lehet nézni a korallzáto-
nyokat.

Rovatszerkesztő: Judit
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Réka (november 10.)

Török–hun–magyar eredetű, régi török név, a ma-
gyar mondákban Attila első feleségének neve, ere-
deti alakja Arikan. E név viselője a szavak embere, 
meg tudja győzni az embereket. Életét megtervezi és 
ügyesen megszervezi. Idegen nyelveket sajátít el, és 
kapcsolatba kerül idegen kultúrákkal. Sokszor olyan 
tárgyakat tanul, olyan pályán helyezkedik el, ahol 
megtanul kommunikálni, és rájön, minden szavának 
súlya van. Ezért mindenképpen emberekkel kell fog-
lalkoznia. Érzelmileg nehezen nyílik meg, fél a ki-
szolgáltatott helyzetektől.

Szilvia (november 13.)

Latin eredetű, a Szilviusz férfinév női párja. A Szil-
via név gyakorlatias, független személyiség kialaku-
lását támogatja. Szabadságra és önállóságra vágyik, 
hogy saját céljaira összpontosíthasson. Jó vezetői ké-
pességekkel rendelkezik, és nehezen viseli azokat a 
helyzeteket, amikor mások mondják meg neki, hogy 
mit kéne tennie. Figyelme középpontjában az anyagi 
siker van, de ha túl sok áldozatot hoz ennek érdeké-
ben, az problémát okozhat magánélete különböző te-
rületein.

Boldog névnapot!

Rovatszerkesztő: Regina

András (november 30.)

Görög–latin eredetű, az Andreasz név átvétele. Az 
András név természetes, közvetlen, sokoldalú szemé-
lyiség kialakulását támogatja, aki szóban gördüléke-
nyen, jól fejezi ki gondolatait. Mások társaságában 
érzi magát a legjobban. Könnyen ismerkedik, mert 
sokan vonzónak találják nagyvonalú, kedves termé-
szetét. Szeret táncolni, énekelni, és a szórakozás min-
den egyéb formáját kedveli. Nem szeret tervezni, in-
kább az „ahogy esik, úgy puffan” szemlélet áll közel 
karakteréhez.

Gergő (november 17.)

A görög eredetű Gergely becézett alakjának önál-
lósulása. A Gergő név idealista, érzékeny, a kultúra 
iránt fogékony személyiség kialakulását támogatja. 
Nyugodt körülmények között tud a legjobban dolgoz-
ni; jó, ha olyan tevékenységgel foglalkozik, melyben 
kihasználhatja kimagasló összpontosító készségét. 
Mások nem veszik észre rajta, de olykor nagyon fe-
szült és türelmetlen. Nehezen beszél érzéseiről vagy 
mélyebb gondolatairól, szívesebben írja le azokat.

Humorzsák
Matematikatanár a gyerekhez:
– Mennyi 2000+3650?
– 6000.
– Ki tanította neked ezt a butaságot?
– Az apukám.
– És mi a te apád?
– Pincér.

– A rendőr sétálás közben nem néz maga elé, 
hanem az eget kémleli, így egyszer csak beesik 
a csatornába. Elkezd kiabálni:
– Isteni szerencse, hogy nem volt rajta tető, mert 
akkor ki sem tudnék mászni!

– Doktor úr, valami nagyon ketyeg idebent, mióta 
bevettem az új altatót, amit ajánlott.
– És hogy vette be?
– Ahogy mondta: lefekvés előtt, egy 
órával.

Rovatszerkesztő: Enikő

Aranyköpések

Szilveszter nem tudja, hogy álmodik,
vagy élővilágban van.

Szilveszter padlószobában lakott.

A családapa az asztalnál homlokkal ül.

Amikor a kocsis kinyitotta az ajtót,
egy asszony ült benne, és épp akkor szült.

Szilveszternek a börtönben
10 év egy örökség volt.

Zrínyi imádta a pompát,
és ez a ruháján meg is látszik.
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csak csajok!!!

Rovatszerkesztő: Emese

Szép napot minden kedves olvasónak!
Míg az októberi lapszámban kezdetnek az őszi 

divatról írtam, most lássunk egy szerintem minden-
kihez közel álló témát, ami nem más, mint a köröm. 
Szó lesz a különböző betegségekről, az ápolásról, a 
körömrágásról és a körömfestés, illetve a műköröm 
használatáról.

A köröm ápoltsága esztétikai szempontból is 
nagyon fontos. Ennek kinézete rengeteg mindent 
árulhat el a tulajdonos egészségi állapotáról. A-vita-
min-hiány következtében a köröm töredezik, vashi-
ány esetén a lemez elvékonyodik, berepedezik, a 
növekedése lelassul, széleinek kitüremkedésével ka-
nálszerűvé válhat, szívbetegség következtében a kö-
röm megnagyobbodik, vastagabb, domborúbb lesz. A 
sárga elváltozás májbetegségre utalhat, az aprócska 
fehér pontok vitamin-, általában kalciumhiányra mu-
tatnak, de lehet szó olyan körömsejtről is, ami nem 
szarusodott el teljesen. Gyakori probléma a köröm-
gomba, amit akkor kaphatunk, ha a felület megsérül, 
túl rövidre vágjuk, vagy megsértjük az ollóval; ilyen-
kor kenőcsök, gyógyszerek használata javasolt, vala-
mint a cukros ételek mellőzése. Ne használjuk többen 
ugyanazt a fémreszelőt, ollót vagy egyéb körömápo-
láshoz szükséges eszközt, mivel a fertőzés továbbvi-
telét okozhatja. Kaphatóak egyszer használatos kö-
römreszelők is, ezek használata ugyan  drágább, de 
higiénikusabb. Az erős vegyszerek, háztartási szerek 
szintén nem tesznek jót.

Körmeinket ápolhatjuk szűz oliva-, avokádó-, 
mandula-, szója-, ricinus-, szőlőmag-, argán- és ku-
koricaolajjal. Külön-külön, de ezek keverékéből is ké-
szíthetők ápolók, valamint az is segít, ha körmeinket 
10-15 percig citromlé és méz keverékben áztatjuk. 
Fogyasszunk olyan ételeket, amikben sok az A, E és 
B-vitamin, a fehérje, a vas, a szelén, a szilícium, vala-
mint hasznos a répa, a narancs, a máj, a kelkáposzta, 
a brokkoli, a kukorica, a tojás, a tej, illetve különböző 
tejtermékek fogyasztása. Polírozó reszelő segítségé-

vel simává és fényessé tehetjük a köröm felszínét.
A körömrágás igen gyakori probléma. Ez a tevé-

kenység szorongásra, elfojtott agresszióra, feldolgo-
zatlan belső feszültségekre utalhat, s minden szem-
pontból káros: a lerágott rész csúnyán néz ki, szánkba 
koszt viszünk, a köröm beszakadozhat, mellette sérül 
a bőr is, ami nemcsak fájdalmas, hanem fennáll a fer-
tőzésveszély is. Leszokni nagyon nehéz, éppen ezért 
már kapható gyógyszertárakban, bioboltokban olyan 
– akár átlátszó – lakk, amely nyállal érintkezve rossz 
ízű anyagot szabadít fel.

Biztosan ti is használtok körömlakkot. Tudtátok, 
hogy egyesek olyan anyagokat tartalmaznak, amik-
nek belégzése 
fejfájást, torokir-
ritációt, köhögést, 
légzési nehézsé-
get, hosszú távon 
károsodó ideg-
rendszert, vese-, 
májműködés ren-
dellenességeket, 
terméketlenséget 
okoz? Pedig ez a félelmetes igazság. Ezeket főként a 
toxikus hármas (formaldehid, toluol-vegyület, dibu-
til-ftalát) címszó alatt szereplő vegyületek okozzák, 
szóval ha a lakk hátulján az apró betűs feliratban 
megtaláljátok valamelyik nevét, akkor óvakodjatok 
tőle. A festékréteg eltávolításához inkább tiszta al-
koholt és textildarabkát használjunk, mivel az aceton 
nagyon szárít. Ha körmünk gyenge, törékeny, vékony, 
repedezik, semmiképp se használjunk lakkot, mert az 
jobban tönkreteszi.

Sok téveszme kering a műkörömmel kapcsolat-
ban. Az igaz, hogy ha gyenge a körömlemez, arra 
nem ajánlott helyezni, és ha azt nem körültekintően 
illesztik fel, gombásodás alakulhat ki, de az UV lám-
pától nem kell tartani, mivel a szoláriumokhoz képest 
kisebb spektrumban sugároznak, nem jutnak be a 
mélyebben fekvő irharétegbe, sokkal kisebb felüle-
tet érnek, és jóval rövidebb ideig, igazán káros UV-C 
sugarakat pedig egyáltalán nem bocsátanak ki. Egy 
amerikai kutatás kimutatta, hogy egyetlen köröm-
szalonban tett látogatás során annyi UV-A sugárzást 
kapunk, mintha nem egészen 25 másodpercig napoz-
tunk volna.

Remélem, hogy a cikk által hasznos információk-
hoz jutottatok, s ha eddig nem voltatok, ezentúl kö-
rültekintőbbek lesztek körömápolás terén.
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Foci

Rovatszerkesztő: Misi

Rovatszerkesztő: Lehel

Az elmúlt hetekben két rendkívül izgalmas futa-
mon lehettek túl a Forma 1 versenyzői: Austin után 
Mexikóba látogatott a mezőny. Mindenekelőtt azon-
ban szeretnék elnézést kérni az olvasóktól, mivel ok-
tóberi számunkban még nem jelent meg a hír, hogy 
a Mercedes brit pilótája 2014 után ismét világbajnok 
lett, noha már lement a sorsdöntő Amerikai Nagydíj. 
Ez azért történhetett meg, mert a futamot a lapzárta 
és a megjelenés között rendezték, és a versenynaptá-
rat sajnos nem a suliújsághoz igazították. :)

Az idei Amerikai Nagydíj az egyik legkaotikusabbra 
sikeredett, mivel majdnem eltörölték az érkező 
Patrícia hurrikán miatt. Szerencsére, csak az időmérőt 
kellett végül félbeszakítani, és a verseny viszonylag 
tisztán lemehetett.

 Hamiltonra elsősorban 
a Red Bullok jelentettek 
veszélyt, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a 
vizes pályán, de nem soká-
ig örülhettek: a pálya fel-
száradt, így az élen ismét a 
megszokott páros, Rosberg 
és Hamilton viaskodhatott. 
Utóbbi, a biztonsági autós 
szakaszoknak köszönhe-

Lewis Hamilton háromszoros világbajnok!

Idén is Zlatan Ibrahimovic nyerte Svédország 
legjobb futballistájának járó díját. Az őt megillető 
kupát a stockholmi gálán vehette át, amelyet ezzel 
együtt már sorozatban 9-ik alkalommal érdemelt ki. 
2005-ös első sikere után egy évvel Fredrik Ljungberg 
győzött, azóta azonban letaszíthatatlan a trónról.

Ibrahimovic 1999-ben a Malmö felnőtt csapa-
tában játszott, majd az Ajaxban, Juventusban, az        
Internazionaléban, a Barcelonában, majd ezt köve-
tően az AC Milanban futballozott, s utóbbiak mind-
egyikével bajnoki címet nyert. A párizsi klubot 2012 
óta erősíti, eddigi 115 góljával pedig már a csapat 
történetének legeredményesebb labdarúgója.

Nem véletlenül tartja magát a világ legjobb focis-
tájának, habár eddig egy aranylabdával sem büsz-
kélkedhet. Elmondása szerint nincs is rá szüksége 
ahhoz, hogy jobb legyen, mint Messi vagy Ronaldo.

Ibrahimovic verhetetlen

Nem hiába van ilyen nagy arca. Habár gyakor-
latilag nem titulálható a világ legjobbjának, mégis 
messze ő keresi a legtöbbet focistaként.

Lionel Messit sorozatban négyszer választották 
az év legjobbjának, Cristiano Ronaldot pedig három-
szor, akiről azt is elmondhatjuk, hogy egy rendkívül 
attraktív fizikummal rendelkező személyiség, ebből 
kifolyólag milliókat keres reklámokból, de mindezek 
akkor sem elegendőek ahhoz, hogy túlszárnyalják 
Ibrahimovic fizetését.

Biztosan kíváncsiak vagytok, mennyit is keres. El-
árulom: 4 eurót másodpercenként.

tően, jó gumitaktikával meg tudta előzni riválisát, 
és megszerezve harmadik bajnoki címét beállította 
példaképe, Ayrton Senna rekordját. A verseny után 
érezhető volt a feszültség a két mercedeses között, 
főleg mikor Hamilton csapattársa ölébe dobta szpon-
zorsapkáját, mire ez ingerülten hajította azt vissza.

Mexikóban szerencsére lenyugodtak valameny-
nyire a kedélyek. Sorban negyedik pole-pozícióját 
végre győzelemre válthatta Rosberg, míg Hamilton 
a második lett. A verseny egy pontján a britnek volt 
egy érdekes szóváltása mérnökével, aki Rosbergre re-
agálva kihívta Hamiltont is gumit cserélni, ám ez az 
egykiállásos taktikát akarta megkísérelni. Abroncsai 
gyorsan fogytak, így nem kapott választási lehetősé-

get (…és így azt se tudjuk 
meg, vajon behozta volna-e 
a győzelmet). Sebastian 
Vettelnek borzalmas ver-
senye volt: még az elején 
defektet kapott, majd a gu-
mifalba csapódott a német, 
ezzel elveszítve világbajnoki 
második helyét. A szurko-
lók kedvence egyértelműen 
a mexikói Pérez volt, aki a 
nyolcadik helyen futott be.
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Rovatszerkesztő: Szilárd

Sziasztok! Október utolsó napján zárult le a 
League of Legends stratégiajáték világbajnoksá-
ga, melynek döntőjét idén Berlinben rendezték 
meg egy hatalmas, mégis tömött arénában. A vb 
után ismét felmerült az internetezők között a so-
kat emlegetett kérdés:

Vajon sport-e a számítógépes játék?
Döntsük el, hogy mi is az igazság. Azt mond-

hatjuk, hogy definíció szerint a játék lehet sport. 
Összekalapálva pár hivatalos meghatározást 
„a sport egy atlétikai alapú, fizikai és mentális 
készségekre és képességekre épülő, adott sza-
bályrendszerű tevékenység, melyet kompetitív 
vagy személyes élményszerzés céljával űzünk.” 
Ennek a definíciónak pedig abszolút megfelel a 
játék. A mentális készség elengedhetetlen do-
log, rengeteg játéknak az elvárása a jó straté-
giai érzék vagy a gyors reflex. De akármennyire 
is furcsa, a fizikai fittség is fontos egy szinten. 
A kezekben javarészt. Gondoljunk bele, hogy a 
darts vagy a billiárd mozdulatai sem sokkal na-
gyobbak, mint amit a számítógép egerén, vagy a 
kontrolleren végzünk, azok viszont már stabilan 
a sport kategóriájába tartoznak. Így bármennyire 
is furcsa, definíció szerint a játék sport.

Az éremnek viszont van egy másik oldala. 
Azért létezik ez a vita egyáltalán, hogy sport-e 
az e-sport, mert míg a definíciónak eleget tesz, 
a társadalmi tudat abszolút nem használja ezt 
a meghatározást. Legalábbis nem így. Az át-
lagember agya a sport szó hallatán az izmokra, 
kitartásra, állóképességre, erőre, egészségre 
asszociál. Az e-sport a legjobb indulattal sem 

adja egyiket sem az előbbiek közül. Nem leszel 
erős, egészséges, az állóképességet sem (leg-
feljebb ülőképességet, haha) fejleszti. Emiatt a 
sport társadalmi definíciójának nem tesz eleget 
az e-sport. Ebből következően sok embernek 
nehéz elfogadni ezt a gondolatot, mert a több-
ség számára sokkal fontosabb a társadalmi defi-
níciója a sportnak, nem a szééép és akadémikus 
meghatározása.

Végül is akkor mi a fontosabb? Az, hogy az 
e-sport technikailag tényleg sport, vagy az, hogy 
egészségügyileg nem tartozik abba a kategóriá-
ba, és nem fejleszti azokat a készségeket, amik 
miatt a társadalom szereti a sportot? Szerin-
tem egyik sem. A játék lehet sok minden: mű-
vészet, szórakozás, hobbi, és sport is. De egy 
puszta névtől nem lesz más az aktivitás, ugyan-
úgy a játék után le kell menni a parkba kiizzad-
ni magunkból a zsírt. A játékos közösség nem 
az e-sport kategorizálásért küzd, hanem az el-
ismeréséért. Rengeteg cikk születik arról, hogy 
sport-e az e-sport. Felesleges vitatkozni ezen, 
nem kell sportnak nevezni egy játékot ahhoz, 
hogy egy értékes élmény legyen, nem a neve 
miatt fogja elismerni a társadalom. A játék egy 
remek, érdekes, készségfejlesztő és kreatív te-
vékenység lehet, akkor is, ha egyszerűen csak 
játéknak hívjuk. Szóval nyugodtan hívhatjátok 
e-focinak a FIFA-t, vagy e-paintballnak a Modern 
Warfare-t vagy e-számháborús-amerikai-focinak 
a Starcraftot. Nem a nevek miatt szeretjük és 
tiszteljük a játékok világát, és nem a definíció 
miatt szeretünk sportolni. Decemberben találko-
zunk. Sziasztok!



Klasszikus (görög) orr    Római orr       Északi orr      Semita orr    Indián orr    Mongol orr    Afrikai orr
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Nem nehéz kitalálni, hogy ez a kis szójáték melyik 
érzékszervünkre utal. Az orrunk elemi szükségleteink 
(légzés, szaglás) kielégítésén kívül egy sokak számára 
rejtett, ám hasonlóan jelentős funkcióval is rendel-
kezik, ugyanis önismeretünk fejlesztésében is fontos 
szerepet játszik.

Egy rendkívül változatos alakú, komplex testrész 
lévén több aspektusból közelíthető meg, és számta-
lan kritérium alapján elemezhető, mint például a mé-
rete, a formája, az orrcimpa alakja.

Igazán meglepő és érdekes tény, hogy az esztétikai 
szempontból előnyösebb orrméret személyiségbeli 
hiányosságokat takar, ezzel szemben a méretesebb 
szaglószerv kreálta esetleges komplexusokat az ezzel 
járó kiemelkedő belső értékek kompenzálják, ugyan-
is a kisméretű orr gyenge, önbizalomhiánnyal küzdő, 
kissé gátlásos személyről árulkodik, míg az érzékszerv 
méretével egyidejűleg az életerő és a teljesítőképes-
ség is növekszik. Ideális esetben normál méretű orról 
beszélünk, ha annak mérete az archoz képest ará-
nyos, és ez átlagos energiákkal és egészséges önérté-
keléssel rendelkező személyt tükröz.

Ha mindenkinek sikerült kategorizálnia szaglószer-
ve méretét, továbbléphetünk az orr elemzésének kö-
vetkező lépcsőfokára, azaz a formájára, melyen belül 
hét orrtípust különböztethetünk meg egymástól.

A görög orr tulajdonosai rendkívül érzékeny, fi-
gyelmes személyek, akiknek bármikor kiöntheted a 
lelked, és akik mindig szakítanak időt a gondjaidra.

A római orr egy igazán tudatos, racionális gondol-
kodású, kiváló pénzügyi és kommunikációs készség-
gel megáldott személyről árulkodik.

Az északi orral rendelkező személyek fő erényei 
közé tartozik az empátia és a beszédkészség.

A semita orr tiszteletreméltóan ambiciózus, cél-
tudatos, kitartó, takarékos, hihetetlen akaraterővel, 
agilitással és munkakészséggel rendelkező személyt 
tükröz.

Szagoljuk ki személyiségünk titkait!

Rovatszerkesztő: Yvett

A jellegzetes indián orral megáldott személyekben 
rendkívül kitartó, értelmes, tudománykedvelő embe-
rekre ismerhetünk, akik a kertelés nélküli, egyenes 
beszédet kedvelik.

A mongol orr egy kissé konzervatív, gyakorlatias, 
hagyománytisztelő személyről árulkodik.

Az afrikai orr tulajdonosai pedig irigylésre méltó 
életerővel és energiával megáldott személyek, akiket 
az életélvező, hedonista életmód jellemez.

Ha még mindig nem sikerült rátalálnod a szemé-
lyiségedet tökéletesen tükröző orrformára, ne ag-
gódj, ugyanis ez az érzékszerv rendelkezik még egy 
olyan apró, jelentéktelennek tűnő részlettel, amely 
hasznos útbaigazítást nyújthat személyiséged labirin-
tusában.

Az orrcimpa orrunk egy olyan pontja, amelyről 
gyakran megfeledkezünk, és nem is hinnénk, milyen 
alapvető tulajdonságainkról árulkodik.

A keskeny orrcimpájú személyek nem túl magabiz-
tosak, ebből adódóan képesek személyes érdekeiket 
háttérbe szorítani a közösség egyetértéséért, és a 
béke fenntartásáért, igyekeznek mások értékrendjé-
nek megfelelően viselkedni.

Az erőteljes orrcimpa egy kissé önző, gyerekes 
személyről árulkodik, akit, az imént említett keskeny 
orrcimpájú személyekkel ellentétben, kizárólag saját 
céljai elérése foglalkoztat.

Személyiség tekintetében az ideális alakú a kissé 
széles orrcimpa, ugyanis az, az előző kettő ötvözete-
ként önmaga és mások szükségleteire egyaránt oda-
figyel, tökéletes összhangot képezve saját szférája és 
a külvilág között, ezáltal rendszerint bölcs döntéseket 
hozva.

Bízom benne, hogy egy lépéssel ismét közelebb 
kerültetek belső énetekhez, és nem lankadt kíváncsi-
ságotok és tudásvágyatok újabb rejtett zugok felfe-
dezéséhez.



Mint mindig, az idén is megrendezték a bentlakásban a gólyabált. 
A 12. osztályos szervezők nem akartak a gólyák számára idegen és 
távoli témát, épp ezért az otthonukat idéző témát választottak, így lett 
az idei rendezvény „falusi gólyabál”.

A gólyabál november 12-én, csütörtökön, 18 órakor vette kezde-
tét. Gólyák és szervezők egyaránt nagyon izgultak. 10 próba volt, 
melyek közül rögtön az első a bemutatkozás volt, és egy olyan dolgot 
kellett elmondaniuk magukról, amit a közönség talán még nem tudott 
róluk. A szervezők a próbákat igyekeztek összhangba hozni a falu-
si élet megszokott 

aktivitásaival. Ezért például volt olyan próba, ahol gumi-
kesztyűből kellett tejet fejni időre, de volt kukoricamorzso-
lás is... szintén időre. Természetesen nem maradhatott ki az 
éneklés se. Különböző népdalok közül húztak ki egyet a gó-
lyák, és azt kellett elénekelniük, sőt, a tánc sem maradt el. 
Voltak próbák, amelyeknél muszáj volt picit gondolkodni 
is, ha pontot akartak szerezni. Ezekben a próbákban olyan 
kérdésekre kellett válaszolni, amikre csak egy jó falusi tud-
hatja a választ. A próbák vége felé közeledve a gólyák kezd-
ték leküzdeni izgalmukat, és a kihagyhatatlan gólyaesküt 
teljes jókedvvel ismételték el egy „nagy gólya” után.

Az est második felében a végzős szervezők az őszi és téli 
ünnepek falusi hagyományait mutatták be, amiket a pedagógus néni tanított be nekik, majd két táncot is előad-
tak. A szervezők egy meglepetéssel is készültek a gólyák számára, amit Laci bácsi segítségével énekeltek el.

Egy másik izgalmas része az estnek az volt, amikor az igaz-
gatónő átvette a szót, és fölolvasta azoknak a nevét, akik ebben 
a tanévben ösztöndíjban fognak részesülni. Ennek mindenki 
csak örülni tudott.

Az est fénypontja következett, amikor a gólyák türelmetlen-
ségét jobban nem is lehetett volna már fokozni, ezért a zsűri 
szóvivője, a tavalyi gólyakirály bemondta, kik az idei gólyabál 
győztesei. A falusi gólyakirálynő Köteles Nikolett (IX. A), a fa-
lusi gólyakirály pedig Judik Gergő (IX. C) lett. Miután minden-
ki gratulált nekik, kezdetét vette az elmaradhatatlan és felejthe-
tetlen buli a bentlakók számára.

Beharangozó: Csiky-nap
Az idei Csiky-napra december 11-én kerül majd 

sor a Csiky Gergely Főgimnáziumban. Az eseményre 
iskolánk diákjain és tanulóin kívül Arad megyei ma-
gyar iskolák és testvériskolák küldöttségei is meghí-
vottak. A rendezvénynek a hagyományos ünnepség és 
a Csiky-díj(ak) kiosztása is fontos pontja lesz, de idén 
a diákok számára történelmi vetélkedőt és mini szín-
házi fesztivált is szerveznek.

Az 5–8. osztályosok számára meghirdetett inter-
aktív történelmi vetélkedő címe Arad a történelem 
viharában. A résztvevők játékos, újszerű feladatok 

segítségével mérik majd össze tudásukat városunk 
történetével és a helyi épített kulturális örökségekkel 
kapcsolatban. A verseny, melyre 3 fős csapatokban 
lehet jelentkezni, alkalmat ad az aradi és határon túli 
diákok találkozására és ismerkedésére. A vetélkedő 
helyszíne iskolánk díszterme lesz, illetve a városköz-
pont, tehát érdemes városnézéshez öltözni.

A középiskolások számára szervezett mini szín-
házi fesztivál célja iskolánk névadója, Csiky Gergely 
műveinek felfedeztetése az ifjú nemzedékkel, és al-
kalmat adni a vidám együttlétre iskolánk és testvéris-

Intrijó

Rovatszerkesztő: Szandi

Intris falusi gólyabál
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Közhírré tétetik!



koláink diákjai/tanárai számára. A résztvevő, legtöbb 
8 fős csapatok egy-egy Csiky-darab valamely jelene-
tének színpadi bemutatójával készülhetnek a vetélke-
dőre. Minden csapat a produkcióját egy kb. 3 perces 
szöveges ismertetővel vezeti majd be a közönségnek, 
amelyben megindokolja a darab- és jelenetválasztást, 
és elmondja a választott jelenet drámabeli előzménye-

it. A helyszín a Jelen-ház nagyterme lesz, a közönség 
jelentős részét pedig iskolánk tanulói teszik majd ki.

Mindkét versenyre a benevezéseket 2015. novem-
ber 23-ig várjuk a csikyg@yahoo.com címre.

Eszter

Gyümölcs- és zöldséggyűjtés – összefoglaló
Idén is megszervezték iskolánkban a gyümölcs- és 

zöldséggyűjtési akciót. A felajánlott élelmiszereket 
november 12-én gyűjtötték össze a XI. B osztály tanu-
lói. Az összegyűlt 217 kg zöldség és gyümölcs nagy 
részét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által Kisira-
toson fenntartott Pio Atya Gyermekotthon kis lakói-

nak juttatták el, de más, sokgyermekes családban élő 
rászoruló gyermekeknek is jutott az adományokból.

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani minda-
zoknak, akik aznap nem üres kézzel jöttek iskolába, 
hanem támogatták a rászorulókat. Külön köszönet 
illeti Kovács Józsefet, aki vállalta a zöldség és gyü-
mölcs kiszállítását Kisiratosra.

A felajánlott termények között burgonya, répa, ká-
poszta, padlizsán, hagyma, alma, banán, narancs és 
kiwi is volt. Sajnos, csökkent az összegyűjtött élelmi-
szerek mennyisége az előző gyűjtésekhez képest, de 
például a IX. A osztályosok 40,5 kg-ot adományoztak.

A segítőkész diákok figyelmét felhívnánk rá, hogy 
idén decemberben ismét lesz cipősdoboz-akció, már 
lehet rá készülni. Támogassuk a körülöttünk élő rá-
szorulókat!

Eszter

Az iskolában is ünnepeltük anyanyelvünket!
Az idei évtől 

Romániában is el-
ismert ünnepként 
tartják számon 
a magyar nyelv 
napját. Iskolánk 
meg is ragadta ezt 
alkalmat, hogy a 
november 13-i ün-
nep keretében be-

vonja diákjait a közös ünneplésbe.
A magyartanárok összefogtak, s első körben egy 

négy napon át tartó kvízjáték-sorozattal lepték meg 
a tanulókat. A Csiky-weblapon naponta jelentek meg 
nyelvi játékok, melyekre a tanárok örömmel fogad-
ták a megoldásokat. Érdemes volt ezeket minden nap 
megoldani, mert a legtöbb jó megoldást beküldő diák 
közt november 13-án értékes díjak lettek kisorsolva.

Az akció nagy sikernek örvendett, összesen 81 
diák küldött be megfejtéseket a rendelkezésre álló idő 
alatt. Maximális pontszámot ért el Szász Dávid (II. 
B), Lészay Csaba (VI.), Back István Levente (VI.), 
Kurunczi Viktória (IX. A), Back Annamária (X. A), 
Farkas Dorottya (XII. C), Papp Levente (XII. C) és 
Sipos Szilárd (XII. C). Ők mindannyian könyvjuta-
lomban részesültek az iskola Szülői Bizottságának Sipos Szilárd

köszönhetően: a ki-
sebbek furfangos 
nyelvi játékokkal 
telített könyvekkel, 
a licisták pedig he-
lyesírási szabályzat-
tal és irodalmi at-
lasszal gazdagodtak.

Az ünneplés to-
vább folytatódott, hiszen nem sokkal később vendé-
gek érkeztek az iskola dísztermébe. A megye összes 
magyar tannyelvű intézetének azon diákjai gyűltek 
össze, akik a tavalyi évben magyar nyelv és irodalom 
versenyeken értek el szép eredményeket. Nyári Me-
linda magyartanár köszöntötte a jelenlévőket, majd 
Szabó László, az aradi Aurel Vlaicu Általános Isko-
la magyartanára ismertette az idén megváltoztatott új 
helyesírási szabályokat. Ezt követően a csikys diákok 
verset mondtak, majd a bátrabbak be is mutatták saját 
versüket, prózájukat, melyet a magyar nyelv napjára 
készítettek.

Az esemény végén emléklapot kapott minden 
résztvevő diák és a kísérő tanárok.
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A hónap arcai

Novemberi számunkban a kis elsősöket mutatjuk be, akik két és fél hónapja léptek át a 0. osztályból.
A gyerekek nagy örömmel válaszoltak kérdéseinkre.

Rovatszerkesztők:
Enikő ésMóni

– Milyennek tűnik 
az első osztály? 
Hiányzik a 0-dik?

– Nagyon jó az első, 
nem hiányzik a 0-dik. 
(Barta Karolina)

– Az első osztályban 
kezditek tanulni az 
ábécét. Nehéznek tűn-
nek a betűk?

– Nem nehezek, de ha 
időre megy, nehéz. Már 
tudjuk az a, i, í, o, ó, m, 
s, t, v betűket, az e-t ma tanultuk. Nem annyira nehéz, 
de na... (Gali Anita Andrea)

– Mivel foglalkoztok órán? És szünetben?
– Hááát... matekkal, írással, románnal. Szünetben 

„fagyos mancsot” játszunk, meg sétálgatunk. (Veres 
Zsombor)

– Ki a legjobb barátod/barátnőd? Miért pont 
ők?

– Karina meg Anita, mert többször játszok velük. 

Karinával már óvoda 
óta, Anitát a tornáról is-
merem. (Angel Orsolya)

– Mi leszel, ha nagy 
leszel?

– Építészmérnök, 
de nem biztos. (Fehér 
Márk Dániel)

– Katona, csak nem 
vagyok benne biztos. 
(Jakab Lukács)

– Mérnök és festő. 
(Gali Anita Andrea)

– Vagy tanító néni leszek, vagy fodrász. Deee... 
tanító néni leszek, és vakációba meg fodrász. (Angel 
Orsi)

– Doktor vagy fodrász. (Barta Karina)
–  Én kém leszek!!! (Veres Zsombor)

Mind a hat lelkes diáknak
köszönjük szépen a válaszokat!

Utánajártam, hogy ki iskolánk legifjabb és legidősebb diákja. A legfiatalabb Bíró Mátyás (5 és fél éves), az előkészítő osztály 
kisdiákja. A legidősebbet természetesen az egyik végzős osztályban találtam meg, ő Dohor Tamás Pál (18 éves múlt),

a 12. C tanulója.

– Milyen érzés tudni, hogy 
te vagy iskolánk rangidős 
tanulója? Tudtál róla, 
esetleg meglepett?
– Nem tudtam róla, de 
őszintén, nem sokat foglal-
koztam ezzel a kérdéssel.
– Mi a kedvenc időtölté-
sed, hobbid?
– Kedvenc időtöltéseim 
közé tartozik a futás és a 
síelés.
– Várod már, hogy befejezd a sulit? Szeretnél to-
vábbtanulni? Ha igen, milyen szakon?
– Igen, nagyon várom. Gazdasági szakon szeretnék 
továbbtanulni.

Dohor Tamás Pál 
(1997. jan. 25.)

Bíró Mátyás 
(2010. máj. 30.)

– Milyen érzés tudni, 
hogy te vagy iskolánk 
legfiatalabb tanulója? 
Gondoltad volna?
– Amikor kezdtem, nem 
gondoltam volna, de már 
akkor megtudtam, amikor 
„bementünk a bordó 
kapun”.
– Mi a kedvenc időtöltésed, 
hobbid?
– Szeretek rajzolni, 
kirándulni és tabletezni.

– Melyik tetszik jobban, az ovi vagy a suli? Vártad 
már, hogy kisdiák legyél?
– Mindkettő tetszik, itt az iskolában „csinálunk 
naptárt”. (Kis színes számokat ragasztanak bele a 
naptárba – ahogy én láttam.)


