
Ez - az

Helló mindenkinek! Én „Én” vagyok – aki minden

egyes alkalommal odapofátlankodik írásával az újság

címlapjára; ez most is így van –,és amit mondani sze-
retnék – itt hangsúlyozásra kerül, hogy mennyire sze-

retném közölni – az az, hogy – itt pedig az kerül

kihangsúlyozásra, amit mondani szeretnék – nincs mit
mondanom.

November van – a fák lassan végleg búcsút vesz-

nek szilánkokra törött aranykoronájuktól –, de szép az
idő – ezer és ezer hűvös sugárral dédelgeti a Föld re-

pedezett, szeretetre éhes felszínét a Nap. Nincs vaká-
ció ebben a hónapban – 22 nap oktatás vár azokra,

akik nem déltől 12- ig járnak iskolába –, amit viszont
élveznek a tanárok – itt nem kommentálok, mert abból

nekem csak bajom lenne, hiszen engem is tanítanak –,
mert végre adhatnak elég jegyet.

Ebben a hónapban van halottak napja – ilyenkor

megemlékezünk mindazokról, akik már a lét könnyebik

oldalán vannak; akiket hajdan ismertünk: családta-

gok, rokonok, barátok – és ezen kívül – lélegzetvissza-

tartva olvasssátok most, hogy lesz még – gólyabál.
Nos, ennyit novemberről – kétszínű egy hónap,

mondhatom, s bár még csak most kezdődött, alig

várom, hogy vége legyen!

Hevessy

Zöldséggyűjtés
(részletek a 10. oldalon)

Halloween 6. A

Halloween 8. A

Svájci Európa-baknokság
(részletek a 11. oldalon)
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HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell
mást tenned, mint eljuttatni őket Simon Bernadett, 12. B osztályos tanulóhoz.

Rovatszerkesztő: Björn

Könyvajánló

Dan Brown: A da Vinci-kód

A da Vinci-kód Dan Brown amerikai regényíró 2003-ban megjelent regénye, mely az év
legnagyobb könyvsikere volt az Amerikai Egyesült Államokban. A csavaros kód Leonardo
műveiben rejtőzik. Kétségbeesett hajsza folyik Európa székesegyházain és kastélyain ke-
resztül. Végül fény derül az évszázadokon át titokban tartott, megdöbbentő igazságra: a
Szent Grál titkára. A tanulmányi úton Párizsban tartózkodó Robert Langdon szimbólumku-
tatót telefonon riasztják egy késő esti órán. A Louvre idős kurátorát meggyilkolták a múze-
umban, és érthetetlen kódot találtak a holttest mellett. Miközben Langdon és Sophie Veveu,
a tehetséges francia titkosírás-szakértő a rejtvény megoldásán dolgozik, elképedten fedezi
fel a rejtett utalások nyomát Leonardo da Vinci műveiben, s noha ezeket az utalásokat min-
denki láthatja, a festő zseniálisan álcázta őket. A hagyományos thrillerek kliséiből kilépő A
da Vinci-kód egyszerre villámgyors, intelligens és többrétegű; részletek sokasága és alapos
kutatások eredménye. Az első oldalaktól a váratlan és elképesztő végkifejletig Dan Brown
bestselleríró már megint mesterien bonyolítja a történetet.

Szabó
Ágnes

Csáki Frigyes

Szőke

András

Így művészkedtek ti!

Czank Kittike: Levél egy igazi barátnak

Édes barátnőm, hozzád küldöm levelem,
Egy levélbe zárom érzéseimet.

Ha megkapod ezt, első dolgod legyen elolvasni,
Gyors mozdulatokkal a levelem kibontani.

Fontos dolgot szeretnék közölni veled,
Nagyon nehéz, hogy nem vagy velem.

Örülnék, ha még egyszer láthatnálak téged,
Láthatnám még egyszer szeretett barátnémet.

Emlékezz csak vissza, milyenek voltunk régen,
Összekötve, mint a nap sugarai az égen.

A sok nevetés, bánat, szerelem és öröm,
Hogy miért van ez, a fejem mind ezen töröm.

De mindez már hiányzik, legfőképp te hiányzol nekem,
Furcsa és néha megijedek, hogy miért nem vagy már

velem.

Viszontlátni téged lenne nagy vigasz számomra,
Hisz régen rád számíthattam, a legjobb barátomra.

Utolsó szavam: szeretlek téged,
Drága barátnőm választ is kérek! Back Annamária és Back István Levente:

Voltam, voltam

Voltam, voltam óvodában,
Évikével szaladgáltam.

Hintalovat megnyergeltem,
Barbie babát fésülgettem.

Voltam, voltam iskolában,
Diákokkal mondókáztam.

Kaptunk sok-sok házit, leckét,
Versből kihallgattuk Bencét.

Voltam, voltam zafírboltban,
Zafírokat csodálgattam.

Egyet-egyet meg is vettem,
A gyűrűmbe belevertem.

Voltam, voltam Egyiptomban,
Múmiákkal lovagoltam.

Szarkofágban éjszakáztam.
Fáraókkal vacsoráztam.
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CC≈Culture Clip

Halloween – Commemoration or
something else?

It is common knowledge that the last
day of October, and the first of the fol-
lowing month are important days filled
with pumpkin crafting, trick or treating,
burning candles, colourful costumes,
visits to the cemetery during the day or
the night (whenever more convenient
for your purposes), offerings of flower
girdles, scary stories, prayers, and
more recently extravagant parties.
Given that these customs might all ap-
pear during these two days, some of us
might be confused as to WHAT we are
celebrating, WHY and whether these
celebrations are connected or not? 

(Or maybe we are not, but it can’t hurt
to clear things up.) 

Halloween, an annual holiday ob-
served on October 31, primarily in
Canada, Ireland, the United States and
the United Kingdom, and these days,
as a result of Americanisation almost all
around the world, including our country,
is secular celebration which has roots
in the Celtic festival of Samhain and the
Christian holiday All Saints’ Day. Com-
mon Halloween activities include trick-
or-treating, wearing costumes and
attending costume parties, carving jack-
o’-lanterns, ghost tours, bonfires, apple
bobbing, visiting haunted attractions,
committing pranks, telling ghost stories
or other frightening tales, and watching
horror films.

All Saints’ Day, also called All Hal-
lows or Hallowmas is a principal holy
day in the liturgical calendar celebrated
on 1 November in Western Christianity,
and on the first Sunday after Pentecost
in Eastern Christianity, in honour of all
the saints, known and unknown. It is a

national holiday in many historically
Catholic countries (where people get
the day off.), but it is observed by al-
most all congregations. Different Chris-
tian traditions define, remember and
respond to the saints in very different
ways, but some customs are present in
all cultures, like the tradition to clean
and repair the graves of deceased rel-
atives, visit cemeteries with offerings of
prayers and flowers, and light candles
for the souls of the departed who have
or have not yet been purified.

Samhain is a Gaelic harvest festival
with ancient roots in Celtic polytheism
held on October 31 and November 1.
Its name is derived from Old Irish and
means roughly “summer’s end”. The
Gaels believed that the border between
this world and the other world became
thin on Samhain, because some ani-
mals and plants were dying, and so it
allowed the dead to reach back through
the veil that separated them from the
living.  The Gaelic custom of wearing
costumes and masks, was an attempt
to copy the spirits or placate them, bon-
fires were lit to warm friendly spirits and
scare off evil ones, and turnips (related
to radishes) which were hollowed-out
and carved with faces to make lanterns,
were also used to ward off harmful spir-
its. Due to its date it became associated
with the Christian festival All Saints’
Day, and greatly influenced modern cel-
ebration of Halloween. 

So one or two days can have seem-

ingly different significations for different
cultures in different times, but actually it
all comes down to the simple fact that
people need a reason to celebrate,
whether we commemorate our lost
ones, ensure our safety and gather
strength for the rough winter that is to
come or dress up in strange, funny
clothes and go trick-or-treating, we do
this because we need traditions, and a
date in the calendar when we know that
we’ll get to be together, family and
friends and people that we don’t really
like, but strangely we are still glad to
see them. It is still probably a good idea
to get the dress code right in case
you’re planning to stand in the church-
yard and lighting candles in your Sun-
day best or roaming the streets as a
zombie or werewolf in a quest for candy
apples.

Columnist: Andreea Milich and Lea
Dubován

Assisted by Ildikó Ruja, teacher
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TANÁR ÚR / TANÁRNŐ KÉREM!

1. Hol végezte tanulmányait?
Tanulmányaimat itt Aradon végeztem a sportlíceumban, majd a sportegye-
temre mentem, ahol végig kézilabdáztam, kapusként.

2. Milyen hobbijai vannak?
Természetesen a sportolás és az utazás... nagyon szeretek utazni.

3. A kézilabdán kívül még milyen sportot szeret?
Nos, mondhatnám azt, hogy minden sportot, amit labdával kell játszani: foci,
kosarazás..., de az úszást is nagyon szeretem.

4. Mikor kezdett el kézilabdázni? És miért?
A kézilabdázást 7. osztályban kezdtem el, addig úsztam. De éreztem egy el-
hivatást a kézilabdára, mert nagyon szerettem a labdás sportokat, így a kézi-
labdát választottam.

5. Hány évig kézilabdázott? Ez idő alatt milyen eredményeket ért el a
csapatával?
Kézilabdát 8 évig játszottam az aradi csapatban, és ez idő alatt nem jutottunk
be a ligába, bajnokságba, de bejutottunk az A divízióba, ahol mindig második
vagy harmadik helyezést értünk el. De mondhatnám azt is, hogy a legnagyobb
eredményünk az volt, amikor a romániai válogatott ellen játszottunk.

6. Ez alatt a 8 év alatt milyen álmai voltak? Mit szeretett volna elérni a
csapatával együtt?
Nos, én akartam a válogatottba is bejutni, a válogatottban játszani, de egy
térdsérülés miatt ez nem sikerült, így elszúrtam a lehetőségemet. Ezen kívül a csapattal együtt mindig is szerettünk volna
az A divízióban elsőként szerepelni, onnan pedig a ligába, a bajnokságba jutni, ahol tényleg komoly csapatok voltak már.

7. Mikor fejezte be a kézilabdázást? És miért?
A kézilabdázást 6 évvel ezelőtt, 2004-ben fejeztem be, és ennek az oka az volt, hogy az aradi csapat megszűnt.

8. Mi vezette ahhoz, hogy sporttanárnő legyen?
Én mindig is szerettem a gyerekekkel foglalkozni, játszani velük, tanítani őket, és mivel a csapat megszűnt, láttam, hogy ez
most egy jó lehetőség lenne. A sportegyetem után 2005-ben kihagytam 2 évet, és utána 2007-ben kezdtem el tanítani.

Köszönjük szépen a tanárnőnek, hogy válaszolt kérdéseinkre.

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

A Csiky-Csuky e havi számában Mészáros Mónikát, iskolánk tornatanárnőjét kérdeztük ki.

Kívánságkosár
♥ Boldog születésnapot kívánok BELKÓ ARNOLDnak a XII.
C-ből. Iza, puszi.
♥ Kellemes hónapot kívánok TUNÁMnak, IZUMnak, BET-
TINÁMnak, SÁTÁNKÁMnak és BRIGITZYMnek! SpppUU-
UfffJ Dyta 
♥ Jó és boldog hónapot kívánunk, várjuk majd együtt jövő
hónapban a Mikulást :p (Spuff csajok) Puccantunk HellDyta!
♥ Boldog születésnapot kívánunk COOLRICSBOYnak! Ceci
és Jeny
♥ BAGI LÁDISZLÁVnak boldog szülinapot kíván utólag is
Timi a VI. B-ből!
♥ Boldog szülinapot CSABIKÁnak (utólag is)! Jenny, VI. B
♥ SPIER TÜNDE tanárnőnek kíván utólag is nagyon boldog
születésnapot a VI. B osztály!

♥ LUCA DIANA tanárnőnek köszö-
nik a VI. B osztály tanulói a hallo-
weeni bulit! 
♥ Sok-sok boldog születésnapot
HENI!!! Klaudia

FONTOS!!!
Ha bármilyen kívánságod van ba-
rátod, barátnőd, osztálytársad vagy
éppen tanárod számára, kérlek, írd
le – a hibák és félreírások kiküszöbölése érdekében –, és
keress meg a XI. D-ben (Helda)! Tömjétek a „kosárkát”! 

Rovatszerkesztő: Helda

☺ Szent Margit belenyúlt a tűzbe, hogy kivegye a faze-

kat, de nem ette meg a kezét.

☺ Szent Margit hosszú terjedelmű.

☺ Szent Margit a földi életet nyomortanyának gondolta.

☺ A Szigeti veszedelemben az emberek túldíszített, csip-

kézett ruhákat viseltek.

☺ Mikes Kelemen Zágon született.

☺ Mikes leveleit önmagának írta, és visszaküldte magá-

nak.
☺ Egy pap Rákóczira ráadta az utolsó kenetet.

☺ Rákóczi Nagypénteken halt meg, és Pünkösdkor te-

mették el.

☺ A Szabadság-szobor része: „keljfel katona”.

☺ A Szabadság-szobor része: „aludj katona”.

ArAnyköpések
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Csillagok, csillagok!

KOS: Ez a november eseménydús lesz a
számodra: érintve lesz a munkád, a tanulmá-
nyaid, külfölddel kapcsolatos terveid és akár
szerelmi ügyeid is. Csak arra kell vigyáznod,
hogy soha semmiben ne hozzál hirtelen,
meggondolatlan döntést. A tűz, ami benned
lobog, hajlamosíthat szenvedélyre és indulatosságra is. A
hónap elején régi, elveszettnek hitt szerelem, barátság éled-
het fel. Fogadd őt megbocsátással! Adj új esélyt magatok-
nak!

BIKA: Lesz valaki, aki szabályosan megvilá-
gítja neked, hogy mit teszel, és mi az, amiben
elcsúszol az áhított céltól. Lehet, hogy az illető
nem is tud arról, hogy milyen fontos szerepet
tölt be az életedben. Legyél neki hálás, de úgy,

hogy ne értse félre a lelkesedésedet! Vagy ha el tudod kép-
zelni vele együtt, akkor nem baj, ha „félreérti”. A hónap vége
felé csalódás érhet. Olyan barátodról fog kiderülni, hogy túl
anyagias, akiről sose gondoltad volna. Ne ítélkezz, de vond
le a szükséges tanulságot!

IKREK: Több kellemes, szellemes emberrel
fogsz összefutni. Figyeld meg őket, és tanulj
tőlük! Lesz, ill. lehet közöttük olyan, aki meg-
tetszik. Biztosan az intellektuális képességei
fognak lenyűgözni. Tudd, hogy most többen
pályáznak a szívedre! Észnél kell lenned, hogy olyasvalakibe
szeress bele, aki méltó társad lehet az élet nevű kalandtúrán.
Szóval most komoly esélyed van rá, hogy megtaláld az em-
beredet.

RÁK: Az egész november kedvező lesz szá-
modra. Sokat fogsz nevetni, ha „le mersz
menni gyerekbe”. Ne lepődj meg, ha a gyere-
kes, kreatív, életvidám, rácsodálkozós részed
lesz a legaktívabb. Ne fojtsd el! Engedd a fel-

színre, és meglátod, csodák fognak történni! A hónap máso-
dik felében melléd áll a szerencse. De csak akkor, és abban
a témában, ahol nem esel túlzásba. Tehát a siker kulcsa: a
mértékletesség. Ezt szem előtt tartva bármi összejöhet, ami
eddig nem.

OROSZLÁN: A november számodra sok po-
zitív változást fog hozni. A hónap eleje családi
és/vagy ingatlan ügyekben fog új lehetőséget
felkínálni. Nem kell sietned a döntéssel. Gon-
dold át! A hónap második felében vigyáznod
kell, hogy a türelmetlenségeddel és indulatod-
dal ne bánts meg senkit! Ha el akarod kerülni a konfliktust,
akkor mindent megfontoltan mondj ki! Számolj előtte leg-
alább tízig! A hónap végén feldobott hangulatba kerülsz.
Senki sem veheti el a bizakodó álláspontodat.

SZŰZ: November számodra a tanulásról
és/vagy utazásról fog szólni. Ezt értsd szó sze-
rint és átvitt értelemben is! Az a dolgod, hogy
mindig minden helyzetben tanulj, és vond le a
tanulságokat! Közben figyelj, mert tanulás le-

hetősége fog eléd kerülni! Jó lenne, ha megragadnád. Emel-
lett az utazás vagy annak tervezgetése is magával fog
sodorni. Engedd! Meglátod, hogy csoda dolgok fognak tör-
ténni veled. Vedd észre, hogy folyton úton vagy!

MÉRLEG: Novemberben a pénz fogja a fő-
szerepet játszani. Ezzel nincs semmi baj, ha
nem viszed túlzásba. Számíts arra, hogy
ebben a hónapban több pénz fog bejönni, de
menni is! És ami jó hír, hogy új pénzforrás
fog megnyílni. A hónap közepén kapsz egy

lehetőséget arra, hogy valami régi ügyet végleg a helyére te-
gyél. Ne szalaszd el! Ilyen nem lesz többet. Hó végén vár
rád egy sorsfordító utazás. Mindenképpen menj!

SKORPIÓ: November egyértelműen a te hó-
napod. Annak ellenére, hogy lesz hullámzás.
Az biztos, hogy most körülötted forog a világ.
A születésnapodon állj meg egy pillanatra! Ké-
szíts „leltárt”! Nézd meg, honnan jössz, hova
jutottál, és hova akarsz beérkezni! A hónap végén nőni fog-
nak a bevételeid, és ezzel párhuzamosan az önbecsülésed
is. De ne csak pénzben mérd a saját és mások értékét!

NYILAS: Nem lesz okod panaszra novem-
berben. Szinte minden az elképzeléseid sze-
rint fog alakulni. Persze csak akkor, ha
vannak terveid, céljaid. Ezek nélkül nem le-
hetsz sikeres. Vagyis nélkülözhetetlen, hogy
szánj időt a tervezésre. A hónap közepén

egy idős ember bölcs tanácsot fog adni neked. Érdemes
lenne megfogadnod.

BAK: Novemberben számíts rá, hogy több
régi ember és/vagy szituáció vissza fog térni!
Akár akarod, akár nem, fel kell idézned, hogy
mi volt, hogy volt. Fontos, hogy minél ponto-
sabban emlékezz, mert így tudsz majd rendet
tenni magadban és magad körül. Ebben is számíts a bará-
taidra, és azokra, akik jóindulattal viseltetnek irányodba!
Hónap közepén okosan tennéd, ha nem szólnál bele min-
denbe. Most érvényesülni fog a mondás, miszerint „beszélni
ezüst, hallgatni arany”. 

VÍZÖNTŐ: Számodra a november a hivatá-
sod terén hoz sok feladatot és sok sikert. Az
se kizárt, hogy új kolléga és/vagy új helyzet
fog felállni. Legyél nyitott, rugalmas és vál-
lalkozó szellemű! Ha munkát keresel, akkor
itt a kitűnő esély, hogy megfelelőt találj. A

hónap közepe anyagilag hoz bőséget. Emellett továbbtanu-
lás, külföldi tanulmányok, esetleg munka lehetőségét fogja
felkínálni. 

HALAK: Kimondottan kellemes hónap lesz
számodra a november. Igaz, hogy folyamato-
san áthelyeződik a hangsúly a jövőd, ill. a kar-
riered építésére. De túlnyomórészt azzal
foglalkozhatsz, amit szeretsz. Ne feledd, hogy
amit most teszel, annak gyümölcsét évekig élvezheted! A
hónap közepén nagy szerencse fog érni. Ekkor meseszerű
dolgok fognak történni. Ez annál kedvezőbb lesz, minél op-
timistábban gondolkodsz. 

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni
rajta!)

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka
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Miért nem vagy boldog?

Sem a pénz, sem a pasid nem tesz boldoggá? Úgy érzed,
nem teljes az életed, valami még hiányzik belőle? Vála-
szolj a kérdésekre, és megtudhatod, mire van szükséged
ahhoz, hogy valóban boldog légy!!!

1. Találkozol egy férfival, aki tetszik neked. Egy kapcso-
lat azonban megzavarná a pillanatnyi terveidet. Mit te-
szel?
A: Megmarad az álmaimban.
B: Addig keresem benne a hibákat, míg le nem beszélem
magam róla.
C: Nem szeretnék könnyű prédának tűnni, hagyom, hogy ő
kezdeményezzen.
D: Megpróbálok én kezdeményezni.
E: Meggyőzöm magam arról, hogy biztos nem vagyok vonzó
a számára.

2. Sokat költesz magadra?
D: Szeretem meglepni időnként saját magam apró ajándé-
kokkal.
C: Kizárólag hasznos dolgokat vásárolok.
B: Imádok pénzt költeni.
E: Nem szoktam magamnak ajándékot venni.
A: Általában spórolok, ezért nem szórom a pénzt haszonta-
lanul.

3. Mi az, ami leginkább problémát jelent számodra az
alábbiak közül?
A: Betegség.
D: Munkahelyi stressz.
E: Időnként meggondolatlanul cselekszem.
C: Az örök elégedetlenségem.
B: Hogy bizonytalannak érzem magam.

4. Hogyan éled meg, ha hosszabb időre egyedül ma-
radsz a lakásodban?
B: Ideges és zaklatott leszek, azonnal el akarok menni ott-
honról.
A: Borúlátó gondolatok kavarognak a fejemben, és sötét
képet festek a jövőről.
C: Egyedül és elhagyatva érzem magam.
D: Örülök ennek a néhány bensőséges percnek, és próbálok
lazítani.
E: Végre van időm kitakarítani.

5. Mikor vagy a legboldogabb?
B: Ha veszek egy új ruhát.
D: Ha sikert érek el a munkában.
C: Amikor saját magam hozhatok döntéseket.
E: Ha valakinek szívességet tehetek.
A: Az élet akkor a legkellemesebb, ha semmit sem kell ten-
nem.

6. Mire vágysz a leggyakrabban?
E: Hírnévre, hogy mindenki irigyeljen.
C: Elszaladni a világ elől egy lakatlan
szigetre.
D: Megírni életem regényét.
B: Legyen olyan sok pénzem, hogy
minden vágyam megvalósíthassam.
A: Visszautaznék az időben egy nyu-
godt helyre.

ÉRTÉKELÉS:
Ha az A válasz van többségben:
Tanulj meg a jelenben élni, próbálj meg örülni a pillanatnak!
Az idő begyógyítja a múlt sebeit, a jövőd miatt pedig nem ér-
demes aggódni. Ezt kell figyelembe venned, ha te is meg
akarod találni a boldogságot. Vigyázz, nehogy elszalaszd a
pillanat varázsát! Bízz jobban magadban, és merj váltani, ha
úgy adódik! Ne feledd, csak te magad vagy képes változtatni
az életeden! Semmi értelme, hogy a félelmeid és rossz ta-
pasztalataid meggátoljanak abban, hogy örülni tudj valami-
nek, amid már van, és annak is, amit eddig elértél.

Ha a B válasz van többségben:
Határok közé szorítod a vágyaidat. Ha valaki túl keveset kap
ahhoz képest, amennyit ad – függetlenül attól, hogy szere-
lemről, karrierről vagy bármi másról van szó –, nem fogja
magát boldognak érezni. Te valójában még akkor sem tudsz
igazán örülni, ha végre megkapod, amire vágytál. Ha mindig
többet akarsz, sosem fogod megismerni a beteljesülés élmé-
nyét. Úgy érzed, változtatni szeretnél az életeden, de nem
tudod, miben. Hogy ellensúlyozd a hiányt, változatos prog-
ramokat szervezel magadnak, és amit megkívánsz, meg-
szerzed. Az eredmény sosem elégít ki. Legyen bátorságod
beismerni saját magadnak, mire vágysz! Próbáld megvaló-
sítani azt! Csak így lehetsz boldog.

Ha a C válasz van többségben:
Folyton önmagad ellenőrzöd. Úgy érzed ketrecbe zártak?
Valójában saját magad őre vagy.
Szigorú ellenőrzés alatt tartod benső éned, csak azért, hogy
ura lehess minden helyzetnek. Így viszont nem vagy önma-
gad, és nem élsz a vágyaidnak megfelelően. A túlzott önkont-
roll idővel felemészti a kíváncsiságodat és a kreativitásodat,
holott mindkettő lényeges tulajdonság az emberi kapcsolatok
kialakítása szempontjából. Bár úgy érzed, ura vagy a hely-
zetnek, és mindent ellenőrzésed alatt tartasz, be kell látnod,
a hatalmad véges. Próbáld meg elemezni magad, és igye-
kezz azt cselekedni, amit valóban szeretnél.

Ha a D válasz van többségben:
Az életet derűlátó módon szemléled. Tudod, mitől lehetsz
boldog, még ha időközönként aggodalmaskodsz, esetleg dü-
höngsz is. Mindezek nem gátolnak abban, hogy az élet
szempontjából optimista légy.

Ha az E válasz van többségben:
Becsüld önmagad! Ha valaki nem hisz eléggé magában, és
úgy gondolja, hogy mások sem szerethetik őt, a környezete
ennek megfelelően fog viselkedni vele. A negatív önértékelés
a munkahelyi és érzelmi területen is előjöhet. Ahhoz, hogy
boldog légy, növelni kell az önbizalmadat. Ne várd, hogy
mások tegyék helyetted! Becsüld és szeresd önmagad, még
akkor is, ha nem vagy tökéletes!

Rovatszerkesztő: Helda, Jenny, Kitty

CSAK CSAJOK
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Sportiram

Alonso a bajnoki címig szambázhat Brazíliában

Végleg eldőlhet minden idők egyik legkiélezettebb Forma 1-es világbajnoksága: a 2010-es szezon
utolsó előtti futamán, a Brazil Nagydíjon a listavezető Fernando Alonso négy riválisa eredményének
függvényében akár be is biztosíthatja harmadik vb-címét.

Vasárnap az idei utolsó előtti futamot rendezik, és a pontverseny állását tekintve akár már a hétvégén
bajnokavatásra kerülhet sor. Matematikailag még öten esélyesek, de egyedül a listavezető Fernando
Alonso lehet az, aki már Brazíliában felér a csúcsra. A Ferrari spanyol pilótájának 11 pont az előnye

Mark Webberrel szemben. A McLaren-Mercedes versenyzője, Lewis Hamilton 21 ponttal van lemaradva, a másik Red Bullos,
Sebastian Vettel eddig 25 ponttal gyűjtött kevesebbet Alonsónál. A dolog pikantériája pedig az, hogy a spanyol eddigi két
címét is éppen Brazíliában szerezte meg a Renault-val.

Az eső idén is bezavarhat Interlagosban, az előrejelzések szerint szombaton lesz a legnagyobb valószínűsége annak,
hogy a pilótáknak vizes aszfalton kell majd körözniük. Az eső egyébként nem ritka a brazil Forma 1-es hétvégéken: tavaly
az időmérőn ömlött a csapadék, 2008-ban pedig a bajnokságot is alaposan befolyásolta az eső: Massa megnyerte a futamot,
és bajnoknak hihette magát – nagyjából 20 másodpercig, mert Hamilton az utolsó kör utolsó kanyarjában tudott előzni, és
azzal ő lett a bajnok. 2003-ban is nagy volt a kavarodás: az eső okozta káoszban az igazi győztes kilétére már csak az
eredményhirdetés után derült fény, Giancarlo Fisichella így csak késve ünnepelhetett.

Szóval érdekes hajrának nézünk elébe, ne hagyjátok ki! :)
Rovatszerkesztő: Cleo

Puskás Ferenc

A magyar focitörténelem legnagyobb focistájá-
ról van szó. 1927. április 1-én született Buda-
pesten, Purczeld Ferenc néven, közismertebb
nevén Puskás Öcsi. Pályafutását a Budapest
Honvédnél kezdte 1942-ben. 349 mérkőzés
alatt 358 találata volt. Később 1958-ban a spa-
nyol futball élvonalába igazolt, méghozzá a
Real Madridhoz. Itt mindenki Panchonak becézte. Puskás
Öcsinek sikerült belevésnie nevét a Real Madrid történel-
mébe. 1958–1966 között 179 mérkőzésen 159-szer talált be.
A magyar válogatottban is remekelt. Tagja volt a híres
Aranycsapatnak, melynek ő volt a kapitánya. Az Aranycsa-
pattal volt egy lehetősége, hogy világbajnok legyen, ám
1954-ben Svájcban a döntőben elbuktak az NSZK ellen 3-2-
re. A válogatottban 85 mérkőzésen 84 gólt rúgott. De Puskás
Öcsi nem csak a magyar válogatottat erősítette, hanem 4
mérkőzés erejéig a spanyol válogatottban is részt vett. Lab-
darúgóként nagyon elismert volt, de edzőként kevésbé.
Ennek ellenére sok klubnak volt edzője, mint például Panat-
hinaikosz vagy a Real Murcia. Egy évet még a nemzeti csa-
patot is vezette. 2006. november 17-én Puskás Ferenc
elhunyt. A Szent István-bazilikában temették el, ahol sok
híres focista is jelen volt.

Idei átigazolások

Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót! Ez a hír bi-
zonyára felkelti mindenki érdeklődését. Vajon a télen újabb
bomba robban az átigazolások piacán?! Különböző lapok,
mint pl. a Marca című spanyol sportújság, azt a hírt közölték,
miszerint a télen Cristiano Ronaldo visszakerülhet sikerei
színhelyére, az Old Traffordra. Elég bizarr kijelentés lenne
(!!!), ha nem tudnánk azt, hogy a Manchester United kész
adni Wayne Rooneyt Cristiano Ronaldo aláírásáért. Ez nem
is lehetetlen, hiszen Ronaldo, mint tudjuk, csak árnyéka a
Unitedes önmagának, és Wayne Rooney sem a tavalyi for-
máját hozza a Unitedben. Ez Murinho edzőnek nagyon jó hír,
hiszen nem titkolt álma, hogy egyszer Rooney az ő keze alatt
dolgozzon. S amúgy is a Reálnak Hignainon és Benzemán
kívül nincs több ütőképes csatáruk. Amúgy Ferguszon edző
sem haragudna, ha visszatérne csapatába Ronaldo, akivel
minden fronton felvehetnék a versenyt. Na, de ne kezeljük
ezt biztos tényként! Meglátjuk még, mit hoz a jövő! Minden
esetre Ronaldónak és Rooneynak is lesz egy-két szava.

Rovatszerkesztők: Zsoca, Oli

Roger Federer Svájcban, Binningeben
született 1981. augusztus 8-án. Eddig
összesen 285 héten keresztül – közben
rekord 237 hétig folyamatosan – ve-
zette az ATP világranglistáját, jelenleg
a harmadik. 

Eredményei azt mutatják, hogy Roger
a tenisztörténelem egyik legsikeresebb
versenyzője, s a legtöbb szakértő min-
den idők legjobbjának tartja. Pályafu-
tása során több mint 700 meccset nyert
meg, és 63 címet szerzett, ebből 16-ot
Grand Slam-tornán, 17-et ATP Masters
Series-versenyen, négyet Mesterek Ku-
páján. A Wimbledonon 2003-tól 2007-ig
ő uralta a pályát, majd 2009-ben újra

Forma 1

Foci

Tenisz
nyert. A US Open tenisztornán sorra
verte ellenfeleit 2004-től 2008-ig, s az
Austral Opent is kezében tartotta négy
szerzett címmel. A Roland Garroson vi-
szont csak egyszer tarolt, 2009-ben.
Szerzett címei maguktól árulkodnak,
nem hiába tartják minden idők legjobb-
jának.

A svájci teniszbajnok viszont nem
csak pályafutása során ért el sikereket.
A sydneyi olimpián, 2000-ben találko-
zott Miroslava Vavrinec, szláv szárma-
zású svájci teniszezőnővel, akit 2009
áprilisában feleségül vett, és ugyanab-
ban az évben, július 23-án Miroslavá-
nak megszülettek ikerlányai, Charlene

Riva és Myla Rose. Anyanyelvének a
németet tekinti, de az angol és a francia
nyelvnek is teljes mértékben a birtoká-
ban van. Kedveli a focit, a golfot, a ping-
pongot, és imád kártyázni. Lehetőség
szerint szabadidejét a tengerparton
tölti, de szívesen síel.

A pályán mutatott komolysága és tar-
tása miatt sokan nem szeretik őt, de
szinte minden tenisztársa kedveli, és
példaképnek tekinti. Maga James Blake
vall úgy Rogerről, hogy egy nagyon
kedves, szerény, udvarias és jóindulatú
ember. 

A továbbiakban is sok sikert kívánunk
neki!

Rovatszerkesztő: Drake

Roger Federer
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3D TV 
A XXI. században már nem újdonság a 3 dimenziós film.

Azonban ezeket mostanáig csak a speciálisan ezen filmekre
szakosodott mozikban tudtuk megnézni. Mostantól ez már a
múlt, hiszen 2009-től megjelentek az első otthoni 3D tévéké-
szülékek.

A világon jelenleg közel 10.000 moziban vannak 3D vetí-
tőtermek, és a számuk folyamatosan nő, mivel a hollywoodi
filmgyártás nagy bevétel-növekedést vár az új technológiától.
A technológiát használó tévékészülékek még nem terjedtek
el, a szórakoztató elektronikai cikkek gyártói pedig még nem
hoztak létre egységes 3D szabványt. Ez ugyan lassítja az
otthoni 3D tévékészülékek elterjedését, de a fejlődés meg-
állíthatatlan, hiszen óriási igény mutatkozik a 3D technika ott-
honi felhasználására.

3D tévéadások
A 3D tévék fejlesztésével és gyártásával foglalkozó cégek

nem számítanak robbanásszerű váltásra a tévéadások terén,
csak lassú evolúcióra. Úgy gondolják, hogy nem elegendő a
3D-képes készülékek megjelenése, ehhez a filmgyártásnak
is fejlődnie, alkalmazkodnia kell, s ez hosszabb folyamat,
mint a 3D tévék fejlesztése. A 3D technológia most ért el arra
a szintre, hogy tömegesen elterjedhessen. Az első lépések
már láthatóak, hiszen két amerikai kábeltévés társaság
(ESPN, Discovery) már elkezdte a háromdimenziós adások
közvetítését.

3D szemüveg nélkül?
Már többször felröppent a hír a 3D TV és a 3D mozi kap-

csán, hogy kísérleteznek olyan technológiával, amely nélkü-

A Bon Jovi együttes az első váloga-
tásalbumot 1994-ben hozta össze, két
új slágerrel rajta, Cross Road címmel.
A nagyközönség ezt is pozitívan fo-
gadta. A következő év nyarán megjelent
a These Days, az első album az új fel-
állásban (tudjátok, az elején volt szó az
együttes tagjairól). Még mindig az élen
voltak, olyannyira, hogy még Michael
Jackson HIStory című albumát is le-
igázták. Megemlítendő az is, hogy min-
dig hatalmas számú közönség előtt
léptek fel turnéik során. A sikerek után
az együttes tagjai újból úgy döntöttek,
hogy külön utakon járnak egy ideig, a
pihenés érdekében. Persze az igazi
munkamániás személyek, mint Jon Bon
Jovi, nem tudnak egy helyben ülni so-
káig. Megjelent második szólólemeze is
egy rövid filmmel párosítva, Destination

Anywhere címmel.
Majdnem négy évi szünet után, újult

erővel hozták létre hetedik stúdióalbu-
mukat a Crusht. Olyan számokkal mint
az It’s My Life, Bon Jovi sikeresen el-
nyerte a 21. század fiatalságának tet-
szését is. Egy évvel később, 2001-ben,
a New York-i katasztrófa emlékére

lözni fogja a 3D szemüveget. Úgy látszik, most áttörés mu-
tatkozik a technológiában.

A 3M (irodai papír és fóliagyártó) ugyanis bemutatta egy
olyan új technológiáját, melynek segítségével speciális
szemüveg vagy más kiegészítő eszköz nélkül is 3D hatású
vizuális élményt kap az emberi szem. A 3M egy különleges,
egyik oldalán domború lencsékből, másik oldalán prizmákból
álló filmbevonatot és egy vezérelhető háttérvilágítást épített
össze. Ez az új kombináció együtt lehetővé teszi, hogy a bal,
illetve a jobb szemünk eltérő vizuális tartalmat lásson, így azt
agyunk 3D hatásúként érzékeli. Arról, hogy az új 3D techno-
lógia mikor kerül gyártásra, és mikor vásárolhatjuk meg az
ilyen típusú készülékeket, még nem tudni, de biztosak lehe-
tünk, hogy a fejlesztések gőzerővel folynak.

Rovatszerkesztő: Robi

Technika

Hangszóró
Nem arra születtek, hogy mások példáját kövessék... (2. rész)

megjelent Bounce című albumuk,
amellyel buzdítani próbálták az ameri-
kaiakat a továbblépésre. Következő
stúdiólemezük a Have a Nice Day lett,
amely 2005-ben került a piacra. Emlí-
tésre méltó dalok az albumról a Have a

Nice Day, a Who Says You Can’t Go

Home. Ez utóbbi duettként jelent meg
Jennifer Nettles country énekesnővel,
és egy Grammy-díjjal is megajándé-
kozta a bandát. Úgy tűnhetett egyesek-
nek, hogy az együttes egy teljesen más
irányba tart..., és igazuk lett. Következő
albumuk 2007-ben jelent meg Lost

Highway címmel. Az újdonságot pedig
a country stílus jelentette, amely az
album minden dalára jellemző. Azt hi-
hetnénk, hogy ezt már nem fogadták jól
a rajongók; a statisztika azonban mást
mutat. 2008 legjövedelmezőbb turnéja
Bon Jovi Lost Highway Tour-ja volt. A
turné után rövid szünet következett,
majd 2009-ben bejelentették: új album
és egy dokumentumfilm is előkészület-
ben van.

Novemberben megjelent a 11.
album is The Circle néven. Mint már
megszokhattuk, ez is első helyen debü-

tált a Billboard listáin. Az album első kis-
lemeze a We Weren’t Born to Follow,
ami magyarul annyit tesz: „nem azért
születtünk, hogy másokat kövessünk”.
Ezzel is azt sugallva, hogy amit ők csi-
nálnak, az egyedi és saját. Idén pedig
következik a második válogatásalbum. 

Minden dal egy emléket takar. Van,
akinek a dalok a fiatalságot jelentik,
másnak egy feledhetetlen koncertet
20.000 másik éneklő rajongóval, de
olyan is akad, akinek csak megtetszett
egy dal a rádióban. A lényeg, hogy ösz-
szeköti őket, akármi is történjen.

DustyDawn16.
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AGYKROBATA

50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet,
hogy te leszel a novemberi számunk győztese! Várjuk megfejtésedet!
Határidő: 2010. november 25.
A sorsolás időpontja: 2010. november 26. nagyszünet

SUDOKU

Töltsd ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-től 9-
ig) úgy, hogy egy-egy sorban, oszlopban és nagyobb
(háromszor hármas) négyzetben egy szám csak egy-
szer forduljon elő!

Előző rejtvényünk megoldása:
Aki ide betört csak műkedvelő betörő, a valódi betörő

jelenleg börtönben van.

Az októberi szókeresőnk szerencsés győztese Weisz
Tibor, IX. D osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde

A rendőrségen csörög a telefon:
– Itt az állatkert. Megszökött a zsiráfunk.
Mire a rendőr:
– Jegyzem, kérem! Van valami különös ismertetőjele?

A rendőr és családja új lakásba költözik. Már a képeket teszik
fel a falra. A férj egy széken állva várja, hogy a felesége szö-
get és kalapácsot hozzon neki. Az asszony a szöget véletle-
nül fordítva adja a férje kezébe, úgy, hogy a feje áll a fal felé.
– Anyukám! Adj egy másikat! Nem látod, hogy ez a szem-
közti falba való?

Két rendőr beszélget:
– Te mivel eszed a tésztát?
– Rádióval.
– Hogyhogy?
– Tudod, az asszony mindig megkérdezi, hogy: „kérsz rá
diót?”

Micimackó besétál a henteshez, és megkérdezi:
– Sonka van?
– Természetesen.
Micimackó felugrik a pultra, jól elveri.
– Ezt Malackáért!!!!

Humorzsák

Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket, és meg-
szólal:
– Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen különleges módon írják
a nevét, az előre szóljon!
Jelentkezik egy újonc:
– Én y-nal írom a nevemet.
– Igen? Hogy hívják?
– Nagy Pál.

A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jelentkező újoncot:
– Van valami komoly betegsége?
– Igen, van. Rövidlátó vagyok.
– És tudja ezt valamivel bizonyítani?
– Igenis, kérem! Látja főorvos úr ott a falon azt a szöget?
– Látom.
– Na látja, én nem látom.

Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:
– Ki mozog?
– A föld! – válaszol valaki.
– Ki mondta?
– Galilei! – szólal meg ismét a hang.
– Galilei honvéd, lépjen ki! 

Rovatszerkesztő: Chill

FILMKLUB

Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Újra itt a filmklub, és
olyan filmeket reklámozok nektek, amik mind 2010-ben je-
lentek meg. Nézzük hát, melyek azok, amelyeket érdemes
megtekinteni!

– A karate kölyök
– Fűrész 3d
– Step up 3d
– Alice Csodaországban
– Pancser police
– Hétmérföldes szerelem
– Scooby-Doo: Rettegés a táborban
– Ízek, imák, szerelmek
– Szörnyek
– Így neveld a sárkányodat

– Koszorúslányok bosszúja
– Dr. Halál
– Ca$h - A visszajáró
– Az utolsó léghajlító
– Túl jó nő a csajom
– Az utolsó dal
– A barlang 2
– Adni jó
Ez csak egy pár jó film, de még rengeteg van, ami a 2010-

es év listáján található. Ha nincs semmi érdekes film a tévé-
ben, akkor irány a net vagy a mozi és a szórakozás!

A Csiky-Csuky ezeket a filmeket ajánlja nektek!
Tehát irány a popcorn és a filmek!

Rovatszerkesztő: Reni
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Üdv kocka társaim! Az e havi cikkben két új
játékról számolok be nektek, mégpedig a Star

Wars – The Force Unleashed 2 és az Arcania:

A Gothic Tale játékokról. Ez a két játék nemrég
jelent meg a piacon, szinte egymás után (kb.
egy hét).

A Star Wars – The Force Unleashed 2 egy
survival-action játék. Aki játszotta az 1-est, annak a gamep-
lay miatt nem lesz meglepetésben része. A sztorija azonban
sokkal izgalmasabb és pörgőbb: főhősünket, a halott jedit
leklónozta Darth Vader abban a hitben, hogy át tudja állítani
a sötét oldalra. A játék grafikája egyszerűen lenyűgöző, min-
den tűhegynyi részlet pontosan ki van dolgozva. Az egyetlen
rossz dolog, amit mondhatok a játékról, az, hogy mennyire
rövid (9 óra gameplay). Ámbár egy jó hírrel is szolgálhatok:
a játék vége nyitott, tehát több mint valószínű, lesz folyta-
tása.

Arcania: A Gothic Tale –  sokan elítélik, de sokaknak tetszik.
Nem véletlenül, hiszen az Arcania avagy a Gothic 4-es sok
változást hozott a Gothic-sorozat világába. Igaz, a grafika
egyszerűen lenyűgöző, sőt mi több, teljesen élethű, DE a
combat stílus és a gameplay teljesen megváltozott, úgymond
egy 180 fokos fordulatot vett. A lassú, de biztos Gothic stílusú
harc és küldetés-végrehajtás helyét átvette egy gyors, dina-
mikus és siettető stílus. Régi szép emlékekből merítve

KOCKA SAROK

KözérdeKű

(2001), amikor 4 gombot kellett lefog-
nom ahhoz, hogy végre megüssek egy
Orcot a Gothic 1-ben, a Gothic 4-ben
egy egérkattintással szinte el van in-
tézve a szörny. Ami pedig a játék stílusát
illeti, bátran kijelentem: kevesebb RPG,
több Action. A Gothic mindig hosszú és
érdekes küldetésekben volt gazdag, most viszont mar na-
gyon hamar le lehet zavarni egy pár küldetést. A térkép nem
túl nagy, a küldetések száma sokkal kevesebb, és így megint
visszatérek a jó öreg Gothic 1-re, ahol egy hétig játszhattál
(12 óra/nap), és még mindig nem voltál kész. Viszont a Got-
hic 4 gameplay ideje csupán 19 óra. Ami nagy újítás még a
Gothic 4-ben, az, hogy már nem Sandbox játék (el lehet
menni akármikor akárhova), mint a korábbi Gothic játékok.
Lehet, hogy sokaknak úgy tűnik, hogy nem érdemes végig-
játszani, de garantálom annak, aki ismeri a Gothic világát,
hogy a stílustól függetlenül a jó sztori megmaradt.

Most jöjjön egy hír a World of Warcraftról: a 4.0.1-es patch
(The Shattering) kijött! Azeroth népének nemsokára megle-
petésben lesz része, hiszen rengeteg a változás, mivel ez a
patch a bevezető a híres-nevezetes Cataclysmba.

E-mailjeiteket továbbra is várom a
teszterkocka@yahoo.com címre.

Rovatszerkesztő: Anthemius

1. Hol lakik a Milka tehén?
– A réten. (Bitai Vivien)

2. Mitől lila a Milka tehén?
– Attól, hogy sok áfonyát evett. (Spier Szilvia)

3. Miért kerek a föld?
– Azért, mert a mágnes úgy alakította. (Balogh Fábián)
– Mert úgy akarta Isten. (Bitai Viviven)

Jótékonysági akció

November 8-án kezdődött a zöldséggyűjtő hét, amelyet országos rendelet alapján rendeztek meg. Iskolánk is hozzájárult
a jótékonysági akcióhoz. A diákok és a tanárok hétfőn hozták be az erre a célra szánt zöldségeket. Az összegyűjtött élelmet
a városi kantinokba szállították, ahol a rászorulókon segítenek az adakozó emberek hozzájárulásával.

S. G.

4. Miért pont almát evett Éva?
– Mert az alma finom. :D (Gál Ruth)

5. Mi a szivárvány?
– Isten jele, hogy nem lesz özönvíz. (Balogh Fábián)
– Az eső után elpárolgott víz (Sipos József)

Rovatszerkesztők: Björn, Danny

Gyerekszáááááj
Új Csiky-Csuky szám, új okosságok a gyermekektől. Ebben a számban Khell Levente tanító bácsi negyedikes diákjait fag-
gattuk. Lássuk az eredményt :-D:

magyarországi, szerbiai és erdélyi résztvevőkkel. A verse-
nyen néhány csikys diák is részt vesz.

Ha már az iskola gólyabálja megvolt, nem maradhatnak ki
az intrisek sem. Idén is megszervezésre kerül a kollégium
újoncainak felavatása. Az esemény helyszűke miatt csak a
bentlakóknak szól, a többiek otthonról szurkolhatnak baráta-
iknak. A pontos dátumot nem tudni még, de ígéret szerint
még novemberben meg lesz tartva.

Az őszre kb. ennyi, de a december is kellemes időtöltést
tartogat. Olyan rendezvényekre számíthattok, mint a Csiky-
nap és a Mikulás-nap. Olvassátok a Csiky-Csukyt, és bizto-
san nem maradtok le semmiről!

DustyDawn16.

Novemberi rendezvények

Úgy gondolom, sokakat érdekelne, hogy mi történik a kör-
nyezetében, esetleg szívesen részt venne egy versenyen,
vagy csak tudni szeretné, hogy épp milyen iskolai rendezvé-
nyek vannak tervbe véve. Ezért vagyok én, hogy megírjam
nektek mindezeket!

A legközelebbi esemény a várva várt gólyabál! Minden 9.-
es diák már most lázban van a bál miatt, pedig a java még
hátra van. Megneszeltük, hogy húzós próbákra lehet számí-
tani kedves 12.-es diáktársaink jóvoltából. Az újoncok ava-
tására november 19.-én kerül sor, a No Name diszkóban
(Neptun strand) 19 órától.

November 24-28. között az Apáczai Csere János magyar
nyelv és kultúra verseny kerül megrendezésre a Csikyben
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Gólyabál

Itt az ősz, az idő kezd csípősebb lenni, fúj a
szél, és hamar sötét lesz. Még a legoptimistáb-
bak is elszontyolodnak ilyenkor, mert nem tud-
ják, mivel tölthetnék idejük azon részét, amit
nem a tanulásra szánnak.

Barátaim! Óriási újságom van! Ezentúl min-
den hónapban együtt tervezhetjük a programo-
tok azon részét, amelyet iskolatársaitokkal

tölthettek el, magyarán: ha idelapoztok havonta, tudni fogjá-
tok, hogy milyen iskolai rendezvényekre számíthattok.

Itt a november, és habár azt mondanátok, hogy ez nem
épp a legaktívabb hónap az évből, én azt mondom, hogy
GÓLYABÁL!!!!! Mi kell még?

Itt az idő, hogy az idei újoncokat is megkínozzák a „senio-
rok”, úgy, mint ahogy az minden előző generációval – bele-
értve az idei szervezőket is –  megtörtént. Habár nem tudni
még sokat a rendezvényről (mivel szigorúan titkosítottak a
próbák), a helyszínt és az időpontot elárulhatom: november
19-én, pénteken a No Name nevű diszkóban (Neptun strand)
19 órától. 

A tavalyi gólyabálhoz viszonyítva a szervező 12. osztályos
diákok elárulták, hogy idén még jobb estét szeretnének biz-
tosítani úgy a bálon résztvevő, mint a közönségből figyelő
gólyáknak, remélve, hogy ez is segíteni fog , hogy egy kelle-
mes élmény maradjon a 9. osztály kezdése.

Jó szórakozást mindenkinek!

DustyDawn16.

Svájci Európa-bajnokság

Iskolánk mazsorett csoportjának ismét színvonalas versenyben lehetett része. Mint előző szá-
munkban említettem, részt vehettek a svájci Európa-bajnokságon Neuchatelben, melyre október
7. és 10. között került sor.

Kb. 15 országból összesen 1500 sportoló vett részt ezen a megmérettetésen. Csak a hollandok
és a csehek 200-200 sportolóval voltak jelen. Romániából 35 sportoló vett részt 4 városból: Arad-
ról, Déváról, Balázsfalváról valamint Bukarestből.

A legtöbb első, második és harmadik díjat a hollandok és csehek nyerték el, ám országunk spor-
tolói is említésre méltóan ügyeskedtek. A balázsfalviak 5. helyezést értek el csoportkellék kate-
góriában, iskolánk mazsorett csoportja, a Dream Team 7. helyet ért el a menet tánc kategóriában.
Az egyéni kategóriák közül a balázsfalviak 12. helyezést értek el kadét korcsoportban, a dévaiak
16. helyezést junior-, illetve iskolánk mazsorett csoportjának volt tagja, Szakács Tímea 20. he-
lyezést ért el senior korcsoportban.

A továbbiakban mazsorett csoportjaink új táncokkal készülnek a karácsonyi, illetve a karácsony előtti előadásokra. Kíván-
csian várjuk!

Rovatszerkesztő: Shila

Asztalitenisz-bajnokság

Október 18. és 23. között a diáktanács megrendezte az iskola asztalitenisz-bajnok-
ságát. A diákok két kategóriában versenyeztek. 

Az V-VIII. osztályos kategóriában az I. helyezett Lévai Lóránd, a II. helyezett Adju-
deanu Patrik, a III. helyezett pedig Nagy Roland lett.

A IX-XII. osztályosok kategóriájában I. helyezett lett Matanie Norbert, II. helyezett
Constantinescu Attila, III. helyezett pedig Varga István. A díjakat Gerghelas Csaba,
Mester Roland és Matanie Noémi adták át.

Ezúttal szeretnénk megköszönni iskolánk diákjainak a részvételt. Nagyon ügyesek
voltak.

Gratulálunk mindenkinek!
Blanka

Mint minden évben, idén is
megrendeztük a szüreti bált az
intriben. Most nemcsak a nép-
hagyományokat, hanem a szü-
lőfalunkat is bemutattuk.

Anyuka és apuka várják
haza gyermekeiket, akik a kör-
nyező falvakban laknak. A szü-
lők már idősek, és nem tudnak
elutazni, ezért a gyermekek
egy-egy projekt réven mutatják
be, hogy hol élnek. A faluban

kirakodóvásár van, oda is el-
megy a család, majd kezdő-
dik a bál.

Az intris diákok idén is ki-
tettek magukért: táncoltak,
énekeltek, kézműveskedtek,
és még főztek is. Idén a 70
diákból 52-en kaptunk ösz-
töndíjat. Köszönjük a támo-
gatóknak!

Rovatszerkesztő:
Dóri

IntrIjó Szóló szőlő

Részlet a családi jelenetből
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Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés: Major Zsolt 
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Bel- Ami, Farmec, Tulipán, a Csiky Gergely Is-
kolaközpont Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Mákszemtől Mákvirágig 

Novemberi lapszámunkban az V. A osztályt kérdeztük meg arról,
hogy megszokták- e már, hogy minden órára más tanár jön be, az
osztályozást (mert most már nem FB van, hanem 10-es), és azt is,
hogy mi a kedvenc tantárgyuk.

Back Annamária: „Megszoktam az V. osztályt. Szerintem az I-IV.-
et ismételjük. Csak az a furcsa, mikor mindig más tanár jön be, s
hogy meg kell kérdeznünk, hány piros pontnál kapunk tízest.”

Sidó Péter: „Szeretem az V. osztályt, szerintem könnyű. Jó, hogy
minden órára más tanár jön be, nem olyan unalmas. Így az osztá-
lyozás is jobban tetszik. A kedvenc tantárgyam a földrajz és a matek.”

Kiss Arabela: „Először nagyon nehéz volt. Szokatlan, hogy olyan sokan is vagyunk, 32-en. De mostanra már megszoktam.
Számomra a legkedveltebb órák a magyar, földrajz, technológia.”

Rovatszerkesztők: Annabella és Blanka

A HÓNAP ARCAI
E havi számunkban azokat választottuk hónap arcainak, akiket a bentlakásban megválasztottak csőszleánynak

és csőszlegénynek.

Moroz Annamária

1. Milyen szereped volt a műsorban?

Én voltam a csőszleány, és szerepeltem a majlátiakkal.
2. Mit adtatok elő a falutokkal?

A falumbeliekkel táncoltunk és énekeltünk.
3. Mit éreztél, mikor megkaptad a pártát?

Egyáltalán nem számítottam rá, viszont jó érzés volt
megkapni a pártát.

4. Fontos neked a hagyományőrzés?

Igen, fontos.

Rovatszerkesztő: Dóri

Gál Krisztián

1. Milyen szereped volt a műsorban?

Bemondó voltam, sokat dolgoztam rajta, és sokat gya-
koroltunk, hogy minden jól sikerüljön.

2. Mit adtatok elő a falutokkal?

A kisiratosiakkal először csőszjátékot, majd egy kalo-
taszegi legényest adtunk elő.

3 .Mit éreztél, mikor meghallottad, hogy te lettél a

csőszlegény?

Nem számítottam rá, elég váratlanul ért, megtisztelve
érzem magam.

4. Fontos neked a hagyományőrzés?

Személyes szívügyemnek érzem a hagyományőrzést
romániai magyarként, szeretem ápolni a hagyományo-
kat, és fogom is, amíg csak bírom.

A szerkesztőség tagjai: Albert Dóra, Bartha Annabella,
Csipkár Renáte, Dubován Lea, Gál Zoltán, Geyer Tímea,
Gyarmati Jennifer, Gyarmati Olivér, Komlódi Krisztina, Le-
zsák Csilla, Major Zsolt, Milich Andrea, Mogyorósi Tünde,
Orădan Claudia, Papp Tímea, Simó Gizella, Simon Berna-
dett, Szabó Zsolt, Szűcs Dániel, Tóth Helda, Vastag
Vilmos,Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Zsóri Blanka


