
Csikys beavatás
Igen, november. Vezércikk. Körülbelül negyedszerre indulok neki az e havi szám indító szövegének, és úgy érzem, sosem lesz 
megfelelő. Rájöttem néhány számra való készülés után, hogy nem könnyű feladat mindig mosolyra derítő, megkacagtató és 
érdekes dolgokat összedobni, felsorolni egy újság főoldalán, úgy, hogy ne áruljon el túl sokat, de azér t ragadja is meg az 
olvasó figyelmét. A legrosszabb meg az, hogy elsősorban magadnak kell megfelelned minden szinten, így ilyen helyzetekben is. 
Legelőször neked kell, hogy tetsszen, amit írsz, téged kell foglalkoztatnia, hogy vajon mi lesz az újság többi részében, ha a 
vezércikk ezt és ezt írja, mer t hát ugye azér t vezércikk, hogy felvezesse a többit. Ha elrontod, akkor számolnod kell avval, 
hogy lehet nem is lapoznak tovább az olvasók, vagy legközelebb a te szöveged már nem akarják még csak átfutni sem.
Viszont ha jobban belegondolok, nem is nekem kell a jókedvre derítést művelnem, elég, ha olyan dolgokról írok, amelyeket közösen 
éltünk át, mi, csikysek.
Itt van például ez az időtálló szokás, a gólyabál. Milyen jó dolgok az ilyen szokások, hiszen most már majdnem az egész 
suli ismeri az aranyos kis gólyafiúkat meg gólyalányokat. Ők már beavatottak. A beavatás rituáléja nagyon régre vezethető 
vissza, minden közösségnek megvan a maga beavatási ceremóniája, legyen az vallási, társadalmi vagy akármilyen más 
csopor t, ilyesmire azonban most nem fogok bővebben kitérni. Bánhatja a többi kilencedikes, hogy nem vett részt, hiszen 
nagy élmény az ilyen mindenki számára. Én személy szerint nagyon élveztem a próbákat nézni, sokat nevettem. Érdekes volt 
látni, mennyire ki akar ták hozni magukból a maximumot, ugyanakkor tudtak magukon nevetni, ha valami nem jól sikerült. 
Lapozzatok a közérdekű rovathoz, ott többet megtudhattok a gólyabálról!
Szóval, ha már úgy kezdtem, hogy november, fejezzem is be úgy! Itt van mindjár t az első félév vége, Csiky-Csukyban mérve 
már csak egy szám van a szünidőig. Aztán jön a megszokott ünnepi program és a pihenés. Addig is kívánok mindenkinek 
kitar tást és jó féléviket!

DustyDawn16.

részletek a 10. oldalon részletek a 8. oldalon



Colleen McCullough: 
Tövismadarak (The Thorn Birds)

Colleen McCullough ausztrál írónő világsikert 
aratott regényét a mondabeli „tövismadár” 
történetével kezdi. A tövismadár jelkép: a 
történet hősei – asszonyok és férfiak, a Cleary 
család tagjai – hasonlóképpen csak egyszer 
szeretnek, életüket egyetlen szenvedélyes 
szerelem tölti be, amely meghatározza 
sorsukat.A két női főszereplő: Fee és Maggie 
– anya és leánya – élete a sors különös 
játéka folytán hasonlóvá válik egymáshoz, 
mindketten olyan férfit szeretnek, akitől a 
társadalom elválasztja őket, s a szerelmükből 
született gyermekek feje fölött a tragédia sötét 
árnya lebeg… Ez egy nagyon érdekes könyv, 
melyet ajánlok mindenkinek! 

Könyvajánló Így művészkedtek ti!

Pinky: A gond

Állítólag nagy a gond,
Azt mondják, hogy nem tanulunk,

Pedig változást mi nem látunk.

Rosszul esik a sok szidás,
Egyes tanár nem is tud mást,
Aki tanult, most is szorgos,

Aki nem, az nem is fog most!

Nem kell ide feszültség,
Tenni kell, mint eddig, s kész.

Szeretem az osztályom,
Puszi nekik, imádom!

Heredi Evelina: Egy katona halála

Csatába indul a katona,
szép zöld ruhában.

Harcolni égi és földi erővel,
de ő nem fél, elindul nagy reménnyel.

Legyőzött két birodalmat,
mire a harmadikhoz ért, elfáradt.
Bár szép zöld ruhája megsárgult,

ő nem félt, s tovább indult.

De elesett a katona,
és oly keservesen áll lova.
Bús és szomorú állapot,

amikor a földön a katona már halott.

Az utolsó pillanatban is erős maradt,
békességgel szívében meghalt.

Mert tudta, hogy a jövőben
más katona jön a helyébe.

Rohács Orsolya: Iskolába járni 
kell

Az iskolában sok mindent 
tanultam,

Hogyan kell szeretni, sírni és 
nevetni,

De egy leckénél hiányoztam,
S akkor tanították, hogyan kell 

feledni.

Juhász Kinga 9.C

Pálfi Mónika 8.A

Molnár Katalin 10.D

HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz? ITT a 
lehetőség, hogy publikáld műveidet! Nem kell mást tenned, mint eljuttatni 
őket Molnár Katalin 10. D osztályos tanulóhoz!!:)

Rovatszerkesztő: Kathy

Csiky-Csuky, 2011. november 2. oldal

Mogyorósi Krisztina, 8. A

Rohács Renáta Orsolya, 9. D

Siklódi Éva, 11. B
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8. ÁSZ
Mostani írásunkban, rendhagyó módon, nem a 8. osztályosokat szólaltatjuk meg, hanem azokat, akik pár 
hónappal ezelőtt ugyan még nyolcadikosok voltak, de ebben a hónapban a gólyabál alkalmával ünnepélyes 
keretek között licistákká váltak.

Mivel a novemberi hónap általában a gólyabál hónapja, 
természetesen a Csiky-Csukyban is szó esik róla. Az 
idei téma a Step Up volt, és mindenkinek elnyerte 
a tetszését. Körbekérdeztünk táncos lábú gólyáink 
közül néhányat, hogyan teltek a próbák, az ilyenkor 
szokásos lámpaláz hogyan nyilvánult meg rajtuk. 
Mindenki nagy mosollyal válaszolt kérdéseinkre. 
Kivétel nélkül minden megkérdezett gólya alig várta 
a gólyabált, és most, hogy eltelt, nagyon hiányoznak 
a próbák, és nemcsak a pár elmulasztott óra miatt. 
Érdekes élmény volt számukra. Bevallásuk szerint 
a fellépés előtt volt lámpaláz bőven: remegés, 
félelem, hogy mindent elrontanak, s természetesen 
a próbatételektől is tartottak, amiről úgy gondolom, 
hogy ilyenkor szokásos is. De amint színpadra 
léptek, minden izgalom elmúlt, szórakoztak egy 
jót, és a nézőket is megörvendeztették. Véleményük 
szerint a színpadon már minden jött magától, és 
a próbatételek is könnyebbek voltak a vártnál. A 
koreográfia nehézségéről megoszló véleményeket 

kaptunk: egyesek szerint kissé nehéz volt a különböző 
ugrások, lépések begyakorlása. Mások könnyűnek 
vélték, de végeredményben a sok gyakorlás meghozta 
gyümölcsét, és még a próbatételeket is kiválóan 
teljesítették. Szemmel láthatóan jól felkészült 
mindenki, minden gólyafiú öltönybe bújt, és a 
gólyalányok szebbnél szebb ruhában, fantasztikus 
hajkoronákkal tündököltek. Ezen a bálon mindenki 
nyertesnek számít, így mindenki kapott egy mister, 
illetve miss kitüntetést. A gólyák fellépése után 12-
ig együtt bulizott az iskola. Nagyon szép pillanatok 
voltak. Ezúttal is minden gólyának gratulálunk.

Rovatszerkesztők: Berni és Thália

Humorzsák
Két székely aratás közben barkochbázik:
– Fogalom?
– Igen.

Aratnak tovább. Úgy két óra múlva:
– Rákérdezhetek? 
– Persze.
– Elektromágneses erőtér.
– Hogy jöttél rá? 
– Volt időm gondolkodni

Két székely barkohbázik:
– Hmmm...Göndörödik?
– Hmm... Igen!
– Hmmm... Bodorodik?
– Hmm... Igen!
– Hmmm... Pödörödik?
– Hmm...Igen!
– Akkó' DNS molekula...

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, 
csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a 
riporter is érdeklődni:
– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok 
tejet ad?
– Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
– ??
– Minden reggel kimegyek az istállóba, és megkérdem a 
Riskát, hogy „Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkésik, a 
vonat akkor gördül ki, mikor odaér. Erre a bácsi:
– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Egy városi diák bosszantani akar egy székely atyafit:
– Bátyámuram! A maga fülei napról napra hosszabbak 
lesznek!
– Hát, bizony, fiam. Kettőnkből ki is telnék egy szamár.

Rovatszerkesztők: Ying, Andi
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Csak Csajoknak: D:D
Válaszolj a kérdésekre aszerint, hogy milyen erősségűnek 
érzed a válaszokat, aztán add össze a számokat, és olvasd 
el a kiértékelést!

1.  Milyen g yakran használsz  ajakápolót?
Mindig 1  2  3  4  5  Soha

2.  Menny i  par fümöt  fújsz  magadra eg y 
alkalommal?
Sokat 1  2  3  4  5  Nem használok

3.  Általában kiengedve  hordod a  hajad?
Igen 1  2  3  4  5  Nem

4.  Milyen g yakran nevetsz?
Naponta többször 1  2  3  4  5  Hetente 1x

5.  Milyen g yakran mosol  hajat?
Minden nap 1  2  3  4  5  Hetente 1x

6.  Rendszeresen spor tol sz?
Igen, naponta 1  2  3  4  5  Havonta 1x

7.  Gyakran v i sel sz  szoknyát?
Igen 1  2  3  4  5  Nem

8.  Elégedett  vag y  a  kül sőddel?
Igen, teljesen 1  2  3  4  5  Picit sem

9.  Milyen g yakran szoktad igazgatni  a 
mel ltar tópántot  a  vál ladon?
Soha 1  2  3  4  5  Ötpercenként

10.  Menny ire  ápoltak a  körmeid?
Tökéletesek 1  2  3  4  5  Elmegy

10–27 pont Forró, mint a tűz!
Mindegy, hogy sokat teszel-e azért, hogy szexis legyél, vagy a természetességedből adódik, a fiúk többsége első 
blikkre azt gondolja rólad, szexi és vonzó csaj vagy! Fontos, hogy jól érezd magad a bőrödben, mert a pozitív 
kisugárzás fontosabb, mint a tökéletes arc. Ne hagyd, hogy ebből a tüzes stílusodból bármi visszavegyen!

28–34 pont Hangulatfüggő hatás!
Az, hogy a srácok milyennek ítélnek meg, a mindenkori hangulatodtól függ. Ha épp jól érzed magad a bőrödben, 
akkor bárkit képes vagy levenni a lábáról. Olyankor öröm rád nézni, annyira sugárzik belőled a pozitív erő. Ám 
ha bal lábbal kelsz fel, te is olyan szürke vagy, mint a gondolataid. Ilyenkor senki sem talál szexinek. Próbálj 
tudatosan úrrá lenni a rossz hangulatodon!

35–50 pont Jégcsap kisasszony!
Megközelíthetetlennek tartanak a srácok, és ennek az okát magadban kell keresned. Ha többet figyelsz 
önmagadra, fittségedre, a szépítkezésre, akkor nő az önbizalmad. Ha nő az önbizalmad, akkor pozitív lesz a 
kisugárzásod. Ha pedig jobb a kisugárzásod, akkor észrevesznek a fiúk is, és elkezdenek érdeklődni irántad. Itt 
az ideje a változtatásnak kívül-belül egyaránt!

Rovatszerkesztők: Hellda, Kitty, Jenny
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Csillagok, Csillagok!
KOS (március 21. – április 19.)

Nagyon fontos számodra, hogy jókat beszélgethess 
a kedveseddel, vagyis szellemi téren is társra lelj 
benne. Ez most megvalósul. Végre egyensúlyba 
kerültök, ez már nagyon hiányzott.

BIKA (április 20. – május 19.)
A munkád során arra figyelj, hogy ne tégy 
semmilyen jogilag szabálytalan dolgot! Ellenkező 
esetben utolérhet a törvény szigora! Tartsd be hát 
a szabályokat, ne hagyj támadási felületet!

IKREK (május 20. – június 20.)
Meglepve tapasztalod, hogy partnered sokkal 
harciasabb, mint máskor, esetleg a heves 
vitatkozástól sem riad vissza, sőt. Vidd el egy 
konditerembe, vagy egy számára szimpatikus 
sportot kezdjetek el mindketten!

RÁK (június 21. – július 21.)
Fontos, hogy levezethesd a felesleges energiáidat. 
Ne bocsátkozz vitákba azokkal, akik fontosak 
neked, mert észre sem veszed, és a vita hevében 
könnyen megbánthatod őket.

OROSZLÁN (július 22. – augusztus 21.)
Vedd figyelembe a partnered igényeit, illetve 
kívánságait is egy-egy döntés meghozatalakor, mert 
hajlamos lehetsz arra, hogy ne tartsd fontosnak azt, 
amit ő szeretne.

SZŰZ (augusztus 22. – szeptember 22.)
A közös jövő csak akkor lesz boldog és nyugodt, ha 
néha a partnerednek is szabad teret engedsz. Ha már 
nem találsz örömet abban, amit csinálsz, de eddig 
nem mertél változtatni, most kozmikus hatások 
segítenek.

MÉRLEG (szeptember 23. – október 22.)
Lépj bátran, és próbáld ki, amit már régóta tervezel! 
Nem fogsz csalódni. A párodnak most nagyon 
fontos, hogy az otthona az elképzelései szerint 
legyen kialakítva, segíts neki!

SKORPIÓ (október 23. – november 21.) 
A kedvesed kissé türelmetlen, viszont ha te is 
kiveszed a részed a házimunkából, meglátod, 
mennyire hálás lesz. Hidd el, hosszú távon megéri! 
Fő a nyugalom és a harmónia!

NYILAS (november 22. – december 19.) 
Ne csak magadra figyelj, hallgasd meg a családod 
véleményét is, hiszen lesznek olyan kérdések, 
amelyekre ők tudják majd megadni a megfelelő 
válaszokat. Ők sosem akarnak ártani neked.

BAK (december 20. – január 19.)
Mindent felkavaró, szenvedélyes szerelemben 
lehet részed, és ez megváltoztat téged is, hiszen a 
partnered a legjobbat hozza ki belőled, ami eddig 
még senkinek sem sikerült.

VÍZÖNTŐ (január 20. – február 17.)
Lehet, hogy ezt az időszakot kicsit unalmasnak és 
kihívásoktól mentesnek találod a munkahelyeden, 
viszont a mostani tevékenységedre figyelnek fel 
többen is, akik aztán nagy lehetőséget biztosítanak 
számodra.

HALAK (február 18. – március 20.)
Nagy kihívást jelentő feladatot kapsz, nem 
fogsz csalódni sem az üzleti partneredben, sem 
önmagadban. Kedvesed most kissé befelé forduló, 
nem osztja meg veled úgy az életét, mint máskor.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Annabella, Blanka

AgykrobAtA
50 lejes Bel-Ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, 
hogy te leszel a novemberi számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2011. december 2.
A sorsolás időpontja: 2011. december 2. nagyszünet

Európai túra
A megadott európai fővárosokat helyezd megfelelő sorrendbe! Ha ez sikerült, a jelzett 
oszlopban egy újabb Európában található főváros nevét kapod megfejtésül.
Fővárosok:
ANKARA, BELGRÁD, BRÜSSZEL, BUDAPEST, BUKAREST, 
DUBLIN, HELSINKI, KOPPENHÁGA, LISSZABON, 
MADRID, MOSZKVA, NICOSIA, TIRANA, VILNIUS

Előző rejtvényünk megoldása: 
Az októberi sudokunk szerencsés győztese Göcző Gabriella, XI. D osztályos 
tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Timi és Tünde
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K í vá n s ág ko s á r
•	 Boldog születésnapot kíván a X. A Csipkár Noéminek!:*
•	 Boldog születésnapot kívánunk Almási Lacikának a XI. E-ből, a X. A-s csajok:*
•	 Boldog szülinapot kívánok Melániának! Ency:*
•	 Boldog egy éves évfordulót Costykának és Dyának!
•	 Nagyon, nagyon boldog szülinapot Lacikának! Kathy:*:)
•	 Boldog születésnapot Denisnek! Szeretlek, Brigi:*
•	 Boldog névnapot drága tesócskámnak! Jenny
•	 Boldog szülinapot kíván a X. D Briginek, Noéminek, Boginak és Melániának!:*>:D<
•	 Îi dorim la mulţi ani doamnei profesoară Grada Gina! X. D
•	 Boldog születésnapot kívánunk Beának és Melániának! Kitty, Evelyn és Móni
•	 Boldog születésnapot kívánok két legjobb barátnőmnek, Boginak és Melániának! Dóra:* szeretlek titeket:*
•	 Névnapja alkalmából kívánunk sok boldogságot és egészséget Péter András tanár Úrnak! X. D
•	 Boldog szülinapot Heni! Kinga:* IX. C
•	 Boldog születésnapot Briginek! Szeretlek, Denis:*
•	 Nagyon boldog születésnapot Locsolingom!!!Locsolingod:*
•	 Sok-sok boldog névnapot Ceciellám! Hell
•	 Boldog születésnapot kívánok Bogicámnak, Cs. Noéminek és Robinak! Melánia:*

Rovatszerkesztők: Hellda, Melánia

SP ORT I R A M
Forma 1 - Tudtátok-e?

Ez a cikk hét pilótáról fog szólni, pár érdekességet tudhattok 
meg róluk.
1. Jenson Button: Az első vezetői vizsgáján megbukott, miután 
a vizsgáztatóra a frászt hozta azzal, hogy a forgalomban nagyon 
közel ment egy szakadékhoz. A verseny előtt mindig jobb 
oldalról száll be a kocsijába. „Mai napig úgy dobok, mint egy 
lány.” – nyilatkozta egyszer, amikor az egyéb sportokhoz való 
képességeiről kérdezték egy interjúban. Kedvenc desszertje 
a ragadós tejkaramellás puding. Szereti a tésztákat és a japán 
konyhát. Kikapcsolódásképpen triatlonozik barátnőjével.
2. Lewis Hamilton: Nem szereti az alkoholt, ezért nem is jár 
bárokba. Az iskolában a legjobb tanulók között volt. Imádja az 
indiai konyhát, nem tud élni csoki és édességek nélkül. Irtózik 
a cápáktól. Szeret gitározni, és utálja a paparazzikat. Nem érzi 
magát biztonságban, ha barátnője vezet. Kedvenc zenei stílusa a 
reggae és a hip-hop. Szeret teniszezni és biciklizni.
3. Sebastian Vettel: Az iskolában történt, hogy elbújt az 
osztályban egy szekrénybe, de fél óra múlva a tanár kiszúrta. 
Nagy röhögéstől kísérve kellett előjönnie, és saját bevallása 
szerint „úgy állt ott, mint egy idióta.” Irtózik az egerektől. 
Utálja a cigit és a dohányfüstöt. Kedvenc étele a bécsi szelet sült 
krumplival, és nem kávézik. Kedvenc italai közé tartozik a Red 
Bull energiaital, és nem szereti a sört. Minden autójának nevet 
ad. Kimi Räikkönennel gyakran edzenek és teniszeznek együtt. 
Nyíltan vállalja, hogy célja az, hogy túlszárnyalja Schumachert.
4. Fernando Alonso: Imád kártyázni, és imádja az epres nyalókát. 
Hobbijai: a foci, az úszás, a tenisz, az olvasás, szeret playstationnel 
játszani és filmeket nézni. Szeret és tud főzni, főleg spanyol és 
mexikói ételeket. Robert Kubicaval rendszeresen pókereztek, 
amivel „megfertőzték” a többieket is.
5. Felipe Massa: A többi férfivel ellentétben szeret vásárolni. 
Hobbija a repülőmodellezés, csak erre kevés ideje jut. Kedvenc 
itala a narancslé. Kedvenc színésze Robert De Niro. Kedvenc 

divatmárkája a Dolce & Gabbana. Nem túl jó a névmemóriája.
6. Michael Schumacher: Egyik hobbija a csillagászat. Kipróbálta 
az ejtőernyőzést is annak ellenére, hogy tériszonya van. Szeret 
lovagolni, kerékpározni és sziklát mászni. Nagy állatbarát, 
több utcáról befogadott kutyájuk és macskájuk van. Kedvence 
az olasz konyha. Órákat és saját versenyautóit is gyűjti. Egyik 
kedvenc filmje a Titanic. Autószerelőnek tanult, aminek hasznát 
vette karrierje során. Egyszer, mikor nagyon sietett, megkérte a 
taxist, hogy engedje, hogy ő vezessen.
7. Kimi Räikkönen: A finn hadseregben 12 hónapot volt 
sorkatona. Lázadó természetét egyszer lila hajjal mutatta 
ki. Sebastian Vettellel nagyon jó barátok. Neve Északi 
Rénszarvasvadászt jelent. 51 millió dollárral a legjobban fizetett 
versenyző volt. Első autója egy Lada volt. Tud jégkorongozni. 
Csak alapiskolai végzettséggel rendelkezik. Első F1-es versenye 
előtt 20 percet aludt, és hatodik lett. Iceman a beceneve, ami 
a kezére van tetoválva. Felesége 3 cm-rel magasabb. Kerüli a 
nyilvános partikat és sajtótájékoztatókat.

Rovatszerkesztő: Be@



Köszöntöm az összes olvasót 
és különösen a focirajongókat. 
Ezentúl újra focirovattal 
érkezik a Csiky-Csuky, s 
én foglak beavatni titeket a 
focivilág újdonságaiba.
2011 utolsó hónapjaiban 
járunk, már kevesebb, 

mint egy év van hátra a következő nagy tornáig, az 
Európa Bajnokságig (Eb). Tizennegyedszerre kerül 
megrendezésre Eb, azonban a jövői Eb az első olyan 
fontos focitorna, amely Kelet-Európában fog lejátszódni.
A torna Ukrajnában és Lengyelországban fog zajlani. A 
turnén 16 csapat vesz részt, a két házigazda automatikusan 
jutott közéjük. Ebből nagy részüket már ismerhetjük, 
mert már lezárult a kvalifikálás, már csak a pótselejtezők 
vannak hátra.
Ismételjük tehát át a csoportokat és az abból továbbjutó 
csapatokat.
A. csoport: ez a legegyértelműbb csoport, Németország 
tíz meccsből tízet nyert, elsöprő gólaránnyal. Második 
helyről 17 ponttal Törökország jutott a pótselejtezőkre.
B. csoport: egyenesen kijutott a tornára Oroszország, 
Írország pedig pótselejtezőkre nyert jegyet.
C. csoport: egyenesen Olaszország, pótselejtezőkre pedig 
meglepetésként Észtország jutott.
D. csoport: ebben a csoportban volt Románia, azonban 
Mutuék újra leszerepeltek, 3. helyet foglalják el a 
végső ranglistán. Egyenesen Franciaország 21 ponttal, 
pótselejtezőkre Bosznia 20 ponttal jutott.
E. csoport: ebben a csoportban volt Magyarország is. 

Az elmúlt évekhez képest nagyon jól teljesítettek a fiúk. 
Utolsó játéknapig reménykedtünk a továbbjutásban, 
azonban Svédország megelőzött minket, csatlakozva 
az éllovas Hollandiához. Svédország azonban nem 
pótselejtezőre jutott, hanem egyenesen a turnéra, mivel 
a 9 második helyezett közül neki lett a legnagyobb 
pontszáma.
F. csoport: szoros csoport volt. Egyenesen Görögország 
jutott ki 24 ponttal, pótselejtezőre Horvátország 22 
ponttal.
G. csoport: zökkenőmentesen kijutott Anglia 18 ponttal, 
míg a pótselejtező jegyeket Montenegró nyerte el 12 
ponttal.
H. csoport: meglepetésként első helyen Dánia végzett 
19 ponttal, Portugália pedig csak 2. lett 16 ponttal 
pótselejtezőre jutva.
I. csoport: a címvédő Spanyolország 8-ból 8 aránnyal 
simán kijutott, pótselejtezőre Csehország jutott.
Tehát eddig biztosan részt fognak venni a következő 
országok: Lengyelország, Ukrajna, Németország, 
Oroszország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, 
Görögország, Anglia, Dánia, Spanyolország és Svédország.
Pótselejtezőre továbbjutott csapatok: Portugália, 
Horvátország, Írország, Bosznia, Csehország, Észtország, 
Montenegró és Törökország. Párosítások/első meccs 
eredménye: Portugália – Bosznia 0-0, Törökország–
Horvátország 0-3, Csehország–Montenegró 2-0, 
Észtország–Írország 0-4.
Türelmetlenül várjuk a visszavágókat és persze a nyarat – 
a tanárok figyelmét felhívom, hogy nem azért, mert nincs 
iskola, hanem kizárólag az Eb miatt.

Rovatszerkesztő: Boti

Csiky-Csuky, 2011. november 7. oldal

WRC Francia & Spanyol Rally
Francia Rally, francia autó, francia győzelemmel – 
Sebastién Ogier nyerte az idei 11-dik versenyt, míg 
címvédő csapattársa, Sebastién Loeb ismét bukott. A 
második helyezett Dani Sordo a Mini legjobb helyezését 
érte el idén. A bronzérmes helyezést ismét a félgyári 
Citroen csapatban versenyző Petter Solberg kaparintotta 
meg. A Fordok ezúttal nem diadalmaskodhattak: a 
legjobb helyezést Mikko Hirvonen érte el, negyedik lett, 
de még így is esélyes az egyéni világbajnoki címre. Kimi 
Räikkönen idén először nem szerzett pontokat. A finnről 
az elmúlt hónapokban olyan hírek kerültek napvilágra, 
hogy visszatér a száguldó cirkuszba a Williams istállóhoz. 
A hivatalos bejelentés az Abu Dhabi Nagydíjra várható.

A Spanyol Rallyra viszont összeszedte magát Loeb, ismét 
győzött, így hetedszerre is hazaviheti a spanyol verseny 
győztes trófeáját. Ha Loebnek sikerül megnyernie a 

Walesi Rallyt, akkor nyolcszoros Rally Világbajnok lesz. 
A Katalán Rallyra a finn Mikko Hirvonen is összeszedte 
magát, második lett Kataloniában. A bronzérmet a finn 
Fordos Jari-Matti Latvala vihette haza.
A szezonzáró Walesi Rally november 11-13-án kerül sorra.

Rovatszerkesztő: Dyna

F O C I
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Intrijó
Mint minden évben, újra megrendezésre került az intris gólyabál. Az 
idei különleges volt, mert végzőseink ötlete a retro gólyabál volt. 16 
gólya vett részt a próbákon, akik mind nagyon ügyesek voltak. Ám 
volt egy kicsivel ügyesebben szereplő pár, s ők lettek az idei gólyapár. 
Az idei Gólyakirálylányunk Gáll Csilla, a Gólyakirály pedig Hügel 
Péter lett. Gratulálunk nekik még egyszer!!!:) 
Az eredményhirdetés után egy igen „meghitt” kis családi buli volt. 
Élőzenekarunk a simonyi BOBERO volt.

Feltettünk pár kérdést a gólyapárnak, hogy számukra milyen volt 
ez a nagy nap.

1. Hogy tetszett a gólyabál?
Gáll Csilla: Nagyon tetszett. Jól éreztem magam, de mikor várakoztunk, kicsit ideges voltam a feladatok miatt. 
Mikor már túlvoltam az első feladaton, megjött a kedvem. Főként mikor a korona a fejemre került, meglepődött, 
de egyben boldog is voltam.
Hügel Péter: A gólyabál szép volt és nagyon érdekes.

2. Melyik próba tetszett a legjobban?
Gáll Csilla: A legjobban a retro tánc tetszett, amit Petikével, a gólyapárommal táncoltam. Jól éreztem magam. 
Az a feladat is nagyon tetszett, amikor a csokira lyukat kellett nyalni. Ezt mint néző élveztem, mert ebben a 
feladatban nem vettem részt.
Hügel Péter: A táncpróba tetszett a legjobban, mert különböző retro zenére kellett táncolnunk.

3. Melyik volt a legnehezebb próba?
Gáll Csilla: A legnehezebb próba szerintem az éneklés volt, és az is nehéz volt, mikor fekvőtámasz közben lufit 
kellett fújni. Azért voltak nehezek a próbák, mert nem tudtuk, mire jelentkezünk.
Hügel Péter: Az volt a legnehezebb, amikor a limonádé összetevőit meg kellett enni.

4. Számítottatok arra, hogy Gólyakirálylány és Gólyakirály lesztek?
Gáll Csilla: Mindenkit esélyesnek tartottam. Sok biztatást is kaptam, és ez jólesett. Az eredményhirdetés előtt 
nem hittem volna, hogy az én nevemet mondják ki.
Hügel Péter: Csak kis mértékben számítottam rá.

5. Milyen érzés Gólyakirálylánynak és Gólyakirálynak lenni?
Gáll Csilla: Jó érzés, de nem tartom magam emiatt különbnek másoknál, sem másnak nem tartom magam, 

Aranyköpések

•	 Az empirizmus képviselője az üres lap.
•	 Pista megtakarítja magát.
•	 Az apa elkezdte fényezni a fiát.
•	 Jónást megette egy cethal.
•	 Jónást lenyelte egy cethal három nap és három éjjel.
•	 A drámákban a „félre” utasítással jelzett szövegek 

szerepe, hogy mindenki tudja, hol a helye.
•	 Petőfi a szőlőszemhasonlatban egy nagy almához 

hasonlítja a földet.

•	 A szőlőszemhasonlat az, amikor Szilveszter azt 
mondja, hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék.”

•	 Szilveszter sorsába Petőfi saját sorsának fordulatait is 
beleszűrte.

•	 Szilveszter tíz után kijön a börtönből.
•	 Kosztolányi regényében Annának udvarol egy 

kéményseprű.
•	 Az eposz egyik része az inkvizíció.
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KoKtél
HALLOWEEN
Sötét, ködös éjszaka volt... lépteket hallottam... egyre közeledtek, a szél suhogása erősödött, 
a hold fényében elsuhant egy árnyék előttem, a szívemet már a torkomban éreztem, mikor 
hirtelen egy sikolyt hallottam, és ekkor...beleszürcsöltem a Bloody Marrybe, és megnyugodtam, 
hogy Halloween éjszakáján nem én vagyok e horrorfilm főszereplője.

STOP! Tekerjük csak vissza!

Mindenki hallott már a Halloweenról, de vajon mindenki tudja, hogy honnan is ered? Ha nem, segítünk. ;)

Halloween az a nap, mikor visszatér azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt években haltak meg.

Áldozatukat az emberek nov. 31-én töklámpásokkal mutatták be. A kelták úgy védekeztek a szellemek ellen, hogy 
eloltották a házakban a tüzet, és szellemeknek öltözve parádézva próbálták őket megtéveszteni.

Viszont Jack vagyis a lámpás története ezzel ellentétben azt állítja, hogy a töklámpás szerepe az volt, hogy egyrészt 
távoltartsa a gonoszt, másrészt viszont így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak.

Jack egy részeges, tréfás ember volt, aki megtréfálta az ördögöt, mikor az elment érte. Felkergette egy fára, majd egy 
keresztet vésett a törzsébe, és így az ördög nem tudott lejönni. Jack leengedte azzal a feltétellel, hogy ő nem kísérti már 
Jacket.

Viszont mikor Jack meghalt, a mennybe nem mehetett függősége miatt, de az ördög sem engedte be a pokolba. Csak egy 
izzó parazsat kapott tőle, hogy ne a sötétben barangoljon a menny és pokol között.

Rovatszerkesztők: Banán, Eper, Mangó, Cseresznye
Mottónk: Az élet gyümölcsös oldala! ;-) (egy kicsit másképp...)

Közeledik november vége, és napról napra közelebb vagyunk decemberhez, az ünnepekhez. Megkérdeztük 
hát Khell Jolán tanító néni 2. osztályos diákjait, hogy mi a véleményük erről a témáról.

1. Várjátok a Mikulást?
– Igen!!! …Igen!!! (mindenki)

2. Mit ünneplünk Miklós napján?
– Karácsonyt. (Vida Norbi)
– Miklóst. (Szabó Ágnes)

3. Mit szeretnétek, hogy hozzon a Mikulás?
Beyblade-et. (Mezei Dávid)
Babát. (Szabó Ágnes)

4. 100 € az hány lej?
400 lej (Szőke András)
100 lej (Weisz Gabriella)

5. Ki az a Băsescu?
Románia elnöke. (Király Norbert)
Románia elnöke. (Weisz Gabriella)

6. Hány állat volt Mózes hajóján?
100 (Lészay Csaba)
50 (Weisz Gabriella)

Rovatszerkesztők: Ying,Danny

GYEREKSZÁJ
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Közhírré tétetik!
Tóth Árpád - emléktáblát avattak

Ki ne hallott volna Tóth Árpádról, Arad 
város híres szülöttéről, a XX. század 
kiemelkedő magyar költőjéről? Éppen 
125 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot 
Aradon.
Tiszteletére a Csiky Gergely Főgimnázium 
dísztermében a róla elnevezett irodalmi 
kör ünnepi ülést tartott. Többen is a költő 
életét és gazdag munkásságát, műfordítói 
tevékenységét méltatták. Többek között 

iskolánk diákjai, Hankó Thalia (IX. A) 
és Pálfi Kinga (IX. C) is közreműködtek. 
Korábban már avattak emléktáblát a költő 
emlékére a minorita kultúrházban, ám 
most, 2011. november 5-én, születésének 
jubileumán, szülőházára is kerülhetett 
egy háromnyelvű emléktábla.
Számomra azért is volt különleges 
esemény, hisz én is az egykori Sarló 
utcában lakom, pár ház választ el a költő 

szülőházától. Ez a pernyávai utca így lett 
egy kicsit az egyetemes magyar irodalom 
része.
Az emléktábla leleplezésére a színvonalas 
előadás végén került sor, amikor a 
szervezők és a résztvevők ellátogatottak a 
szülőházhoz.

Pálfi Kinga

Gólya-akták (sokadik évad)
Amint tudjátok, lezajlott az idei tanév gólyabálja is, amin egy szerény számú gólyacsapat vett részt, pontosabban 8 pár. A bál témája 
a Step Up volt. A próbák között volt pár megszokott és már előző években is látott, de ugyanakkor sok merész és cseles új ötlettel is 
előálltak a 12.-esek. Mindenki meglepetésére a gólyák nagyobb zökkenők nélkül vették az akadályokat, és mind a 16-an szép telje-
sítményt értek el. Keringő, rock ’n’ roll, hip-hop és improvizált, szabadtánc – ezen táncokból állt az est, köztük pedig több ügyességi 
próba is volt: kóla ivás cumiból, pattogatottkukorica-evés, udvarlási stílusok stb. Persze nem csak a gólyáké volt a színpad, ugyanis 
a Kölcsey Diákszínpad is megtisztelte a gólyákat egy vidám produkcióval. Mucsi Bettina (XI. D) pedig két gyönyörű dallal örven-
deztette meg a gólyákat és a nézőket. Ezek után a kis kilencedikesek letették a gólyaesküt, miközben a zsűri értékelt. A megszületett 
eredmények a következők:

•	 Gólyakirálylány: Kovács Henrietta
•	 Gólyakirály: Dancu Zsolt
•	 Első udvarhölgy: Kolber Dóra
•	 Első lovag: Bablina Norbert
•	 Második udvarhölgy: Pálfi Kinga
•	 Második lovag: Czernák Endre
•	 Mrs. Intelligencia: Molnár Andrea
•	 Mr. Intelligencia: Lipták Márton
•	 Mrs. Elegancia: Benő Alexandra
•	 Mr. Elegancia: Morariu Marius
•	 Mrs. Humor: Lukács Andrea
•	 Mr. Humor: Papp Miklós
•	 Mrs. Tehetség: Gazdag Bianka
•	 Mr. Tehetség: Galaczi László
•	 Mrs. Eredetiség: Czank Kitti
•	 Mr. Eredetiség: Hügel Péter
Volt, aki elfogadta egyből az eredményt, és örült az estnek, de akadt, aki könnyekbe borult arccal vezette le a feszültséget, de a végére 
mindenkinek megjött a kedve egy nagy bulizáshoz.
A következőkben két gólyát kérdezünk röviden az élményeikről, véleményükről a bállal kapcsolatosan.

Pálfi Kinga:
1. Mi motivált téged arra, hogy részt vegyél?
Én egy jó bulinak tartottam, és úgy fogtam fel inkább, mint egy tapasztalatot, nem mint egy versengést, és emellett szeretek táncolni 
is.
2. Melyik próba tetszett a legjobban?
Nekem a pufis próba tetszett a legjobban, mivel érdekesnek találtam, és élveztem is.
3. Meg vagy-e elégedve a teljesítményeddel?
Szerintem kihoztam magamból a maximumot, és elégedett vagyok az eredménnyel, mivel második udvarhölgy lettem.:D
4. Mit üzensz a következő generációnak?
Jelentkezzetek, mert jó buli, és még új barátokat is szerezhettek!
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Tanár úr / tanárnő kérem!
Novemberi számunkban iskolánk biológiatanárát, Zabán István tanár urat faggattuk.

1. Szereti a biológiát? Miért?
Igen, szeretem a biológiát, ez a kedvenc tantárgyam. Főleg azért, mert ezt tanítom.
2. Meséljen nekünk kicsit bővebben a hobbijairól!
Sajnos nincs túl sok szabadidőm, emiatt leginkább csak netezésre futja az időmből a suli után. Vakációkban viszont sokat járok 
kirándulni. Nyaranta főleg a környékbeli erdőket járom körbe. Szinte minden télen eltöltök néhány napot Kolozsváron, ilyenkor 
körbejárom az egyetemi éveim meghatározó színhelyeit.
3. Szeret tanár lenni?
A tanárkodás eleinte kicsit furcsa volt, főleg azért, mert még élénken éltek bennem a diákéveim emlékei. Néhány diákra még 
emlékeztem is abból az időből, amikor ők még kisdiákok, én pedig ballagó tizenkettedikes diák voltam a Csikyben. Mára ez az érzés 
elmúlt.
4. Milyen osztályfőnöknek lenni? Milyen az új osztálya?
Szeretek osztályfőnök lenni. Egy kis többletmunkát igényel, de mindenképpen megéri.
Az új osztályom tulajdonképpen már nem is annyira új, közel egy éve, hogy osztályfőnökük vagyok. Sok még ugyan a tennivaló, de 
szerintem egészen jó a viszonyom a X. A-val.
5. Véleménye szerint milyen volt az idei gólyabál?
Jórészt a bejáratnál őrködtem, ezért a gólyabál legnagyobb részéről 
lemaradtam. Néhány versenypróbát viszont láttam, ezek tetszettek.
6. Mi nem tetszett a gólyabálon?
A zene. A bejátszott klubzenék nem állnak túl közel hozzám. Ugyanakkor 
tisztában vagyok azzal, hogy a bulit a diákoknak szervezték. A diákok 
többségének pedig ez a zene tetszik.
7. Hányas a szemüvege, és mióta hordja?
Az első szemüvegemet 1997-ben kaptam. Akkor ötödikes voltam. A lencséim 
dioptriája folyton változik.

Köszönjük a válaszokat!
Rovatszerkesztők: Melánia, Danny

Czernák Endre:
1. Ki biztatott, hogy jelentkezz gólyának, és milyen tanácsokat adtak?
A barátaim, osztálytársaim biztattak. Azt tanácsolták, hogy legyek figyelmes, ja, és hogy ne tapossam le a páromat keringő közben.:))
2. Hogyan választottad ki a párod?
A páromat az ismeretségi körömből választottam. Figyelembe vettem azt is, hogy egy olyan lányt válasszak, akivel helytállnánk.
3. Elégedett vagy-e a teljesítményeddel?
Én teljes mértékben elégedett vagyok. Nem csak a helyezés számít, hanem a részvétel a fontosabb és az, hogy egy új társasággal 
ismerkedhettem meg, és jól éreztem magam velük.
4. Mit üzensz a következő generációnak?
Legyetek ti is gólyák, mivel 9.-ben nem sok diákot ismertek, és a gólyabál lehetőséget ad arra, hogy jobban beilleszkedjetek, és új 
barátokat szerezzetek!

DustyDawn16. és Jenny



Mákszemtől Mákvirágig
Novemberi lapszámunkban az V. A osztályt látogattuk meg, s megkérdeztük tőlük, hogy megszokták-e már, hogy minden órára 
más tanár megy be, hogy nem minősítéseket kapnak, hanem jegyeket, hamar összeszokott-e az osztály, s melyik a kedvenc 
tantárgyuk.

Vuin Tímea: „Nekem jó így, hogy minden órára más tanár jön be, s az osztályozást is jobban szeretem így. Az osztály hamar 
összeszokott. Kedvenc tantárgyaim a matek, infó, torna.”

Neaga Norbert: „Nekem se hiányzik a tanító bácsi, jobb így. A jegyek jobban tetszenek, mert nem kapunk elégtelent. Hamar 
összeszoktunk ahhoz képest, hogy csak egy páran ismertük egymást, mert a többiek mind újak voltak. A kedvenc tantárgyam a 
torna és az infó.”

Gál Ruth: „Hamar megszoktam a tanárokat. Kicsit furcsa az, hogy jegyeket kapunk, nem minősítéseket. Nem szoktunk hamar 
össze, mert jöttek újak is. A torna a kedvencem.”

Gál Hunor Rafail: „Hamar megszoktam, hogy minden órára más tanár jön, s megszoktam az osztályozást is: elég jó jegyeim 
vannak eddig, de néha becsúszik pár rossz is. Az osztály hamar összeszokott, szünetekben is mindig együtt vagyunk, játszunk. 
Az infó a kedvencem.”
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A HÓNAP GÓLYÁI
Kovács Henrietta
1. Sokat készültél a megmérettetésre?
Sokat, de megérte. Most már hiányoznak a próbák, sajnálom, 
hogy vége.
2. Érdekesnek találtad a próbákat? Melyik volt a legjobb?
Minden próba nagyon tetszett, de a kedvencem a „pufulec”-
próba volt és a szabad tánc.
3. Kit tartottál a legnagyobb riválisnak?
Mindenkivel jóban voltam, mégis mindenkit riválisnak 
tartottam, főleg Benő Alexandrát.
4. Számítottál rá, hogy te nyered meg?
Egyáltalán nem számítottam rá, hogy megnyerem. Teljesen 
biztos voltam benne, hogy más lesz a győztes. Nagyon 
meglepődtem.

Dancu Zsolt
1. Sokat készültél a megmérettetésre?
Elég sokat próbáltunk, nekem nagyon érdekes volt minden 
egyes alkalom.
2. Érdekesnek találtad a próbákat? Melyik volt a legjobb?
Jó volt mindegyik, főleg a tánc.
3. Kit tartottál a legnagyobb riválisnak?
Czernák Endrét.
4. Számítottál rá, hogy te nyered meg?
Nagyon meglepődtem, mikor a nevemet mondták. Örültem 
neki.
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