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Gólyabál
(11. oldal)

Igen, november van. Ősz, hideg, 
eső. Milyen rosszul hangzik! 
Na, de azért voltak szép napok, 

események is ebben a hónapban: a 
kis gólyák megismerése, gólyahét, 
gólyabál... Nálunk (intézményünk 
líceumi osztályaiban) így hívják 
a beavatási szertartásokat. De ne 
siessünk ennyire! Lássuk, mi is 
az a beavatás, honnan ered, miért 
szükségek, és mások, máshol, 
máskor hogyan is avatták be 
ifjoncaikat!
Már időszámításunk előtt 
léteztek különböző szertartások, 
rituálék stb., melyek azért voltak 
fontosak, hogy egy kultúrán, 
népcsoporton belül az idősebbek 
ki tudják szelektálni a nagyobb 
potenciállal, jobb képességekkel 
rendelkező fi atalokat. A próbák 
sikeres elvégzése után az illető 
jelölt elnyerte a csoport bizalmát, 
tiszteletét, teljes jogú tagjává 
vált. Lássunk pár példát ilyen 
beavatásokra!
Ott vannak például a vanuatui 
őslakosok. Az ő beavatási 
rituáléjuk talán a legtöbb adrenalint 
felszabadító valamennyi közül. 
A kisfi úk már 7-8 évesen ki 

A beavatás ideje
kell, hogy állják a korántsem 
biztonságos próbát: egy harminc 
méteres toronyból kell leugraniuk, 
lábukhoz kötve egy indával. 
Na már most az az inda 
nem rugalmas, lehet 
hosszabb a kelleténél, 
elszakadhat, úgyhogy 
gondolom, fel tudjátok 
mérni a veszélyességét a 
vanuatuiak szokásának.
Az ausztrál őslakosok 
sem nevezhetők 
engedékenyeknek. Ők 
csak „egyszerűen" kitették 
a fi atalokat a semmi 
közepébe, és csak hat 
hónap elteltével engedték 
őket vissza köreikbe. A fél év alatt 
a fi atalnak gondolkodnia kellett az 
élet kérdésein, az élet értelmén, 
na meg túl kellett élnie ezt az 
időszakot segítség nélkül, csakis a 
saját tehetségére és tapasztalataira 
alapozva. Na, ez aztán nem semmi! 
Aki visszakerült, azt biztosan 
befogadták.
A Csiky Gergely Főgimnázium 
9. osztályosai nem voltak ugyan 
magukra hagyatva fél évig, 
nem is kellett az iskola tetejéről 

leugrálniuk, de mégis beavatást 
nyertek.
A 11 párnak egy héten 
keresztül kellett különféle 

próbákat kiállnia: 
táncolniuk kellett 
a folyosókon, 
s z a v a z a t o k a t 
kellett gyűjteniük 
az iskola már 
beavatottjaitól stb. 
Nagyon ügyesnek 
bizonyultak mind 
a 22-en, de ez még 
semmi! Az igazi 
megpróbáltatást 
mégiscsak maga 

A bál jelentette. Ott ugyanis a 
jó teljesítmény után magának 
A Családnak a tagjai lettek. A 
Családról pedig tudni kell, hogy 
minden tagja már beavatott. 
Igen! Megcsinálták! Sokan 
drukkoltunk nekik, mindnyájan 
ügyesek voltak! Gratulálunk 
nekik, és boldogan köszöntjük 
az összes kilencedikest a 
beavatottak, a „nagyok" között!
Sok sikert és szerencsét nekik, no 
meg jó túlélést! DustyDawn16.

Jótékonyság a Csikyben
(10. oldal)

Szóló Szőlő
(9. oldal)
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Így művészkedtek  !

Könyvajánló
E havi rovatunkban Juhász Kinga X. C osztályos diákot kérdeztük, hogy melyik az ő kedvenc könyve. Megkértük, 

mutassa be röviden, s mondja el, hogy miért pont ezt a könyvet szereti, s kiknek ajánlja.

Mészáros Leticia: Settenkedve jő az ősz

Se  enkedve jő az ősz,
a természet elcsendesült.

Járt a kertben, s a kert körül,
a levél már sárgán penderül.
Már a cinke is kertben fütyül,

míg madarak serege távol repül.
Mint öreg medve a reggeli szél,

dörmög-morog, mint aki sokat beszél.
Se  enkedve jő az ősz,
s a természet mesél.

Trallala: Érzelem!

Szívem boldog le  ,
Mióta melle  ed lehet.

S jobban telnek a napok,
Amióta veled vagyok.
Én veled lennék örökre,

De nem lehet, tudom ezt előre.
Sokat jelentesz nekem,

De félek, egy nap elveszítelek.
Barátságod hirtelen jelent meg,

S talán ugyanúgy
El is tűnik majd egyszer.

Ez több mint egyszerű szeretet,
S remélem, te tudod mindezt.

Hiszen mikor meglátlak,
Hevesen dobog szívem,

S ekkor érzem azt,
hogy mennyire is szeretlek téged.

Az Állattemető a Creed család történetét meséli el, akik a Maine 
állambeli Ludlowba költöznek. Új otthonuk egy forgalmas út mentén 
fekszik és az úgynevezett Állattemető szomszédságában, ahol mindazok 
a háziállatok találnak végső nyugalomra, akik a forgalmas úton lelték 
halálukat. Amikor a család macskája, Church hasonlóan szomorú sorsra jut, 
Jud Crandall, Creedék szomszédja mesél Louisnak egy másik, egy ősi indián 
temetkezési helyről az Állattemető mögött. Ez a hely abban különbözik 
a hagyományos Állattemetőtől, hogy az ide temetett kedvencek mindig 
visszatérnek az élők sorába. Louis úgy dönt, hogy Churchöt ide temeti, és a 
macska vissza is tér. Kissé másképp viselkedik ugyan, mint korábbi életében 
– bűzlik, és patkányokat visz a házba –, de ettől eltekintve a régi jó Churchről 
van szó. Ezután egy újabb tragikus dolog történik, de ezt már ajánlom, hogy 
ti olvassátok el, ha megfogott a történet.
Az Állattemető fő témája az élet, a halál, a remény és a gyász, de egyben egy 
barátság története is, hiszen Louis és Jud közeli barátokká válnak.
Nekem nagyon tetszik ez a történet, mivel hátborzongató titokzatosság 
van benne. Azok számára ajánlom, akiket érdekelnek az érdekes és egyben 
enyhén ijesztő művek.

 HALIHÓ!!!
Krəatív krapek vagy?

Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket

Molnár Katalin vagy
Bella Zoltán

11. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők:
Kathy és Zoli
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Tanár úr / tanárnő kérem!
A novemberi számunkban Szente Gabriella tanárnőt faggattuk a következőkről:

1. Hol végezte tanulmányait?
Nagyváradon végeztem a tanítóképzőt, majd a Nyugati 
Egyetem Közgazdasági szakán a könyvelői szakot.

2. Miért pont a tanári karriert és ezt a szakot választotta?
Édesapám magyar nyelv és irodalom tanár volt. Sokszor 
vehettem részt az óráin vagy iskolán kívüli tevékenységein. 
Ily módon sikerült már gyermekkoromban kialakítania 
bennem a tanügy iránti vonzalmat. Édesanyám könyvelő 
volt. A gazdasági szak megválasztásában tehát neki is döntő 
szerepe volt.

3. Mi a hobbija?
Ha szabad időm van, nagyon szeretek olvasni, zenét 
hallgatni. Vakációban szeretek minél többet kirándulni, 
utazni, gyönyörködni a természet szépségeiben.

4. Milyen érzés, hogy már végzős osztálya van?
Alig most vettem át az osztályomat kilencedikesekként. 
Nagyon gyorsan elrepült a négy év, s íme az érettségi 
küszöbén állunk. Remélem, mindannyian kedves emlékként 
fogják majd felidézni az együtt eltöltött időszakot.

Köszönjük a tanárnőnek a válaszokat!
                                                       Rovatszerkesztők: Melánia, Bogi

Kívánságkosár
-Boldog születésnapot Patricknak és                                                             
Melániának! Móni, Kitty és Enikő:*

-Boldog születésnapot 
kívánunk Beának! Kitty és 
Móni
-Nagyon boldog szülinapot 
Noéminek a 11. D-ből! Sok 
puszi, Iza 
-Nagyon, nagyon boldog 

szülinapot itt is Lacinak! Kathy
-Boldog névnapot és sok boldogságot kívánunk 
Péter András tanár úrnak! XI. D
-Nagyon boldog szülinapot kívánok 
Melániának:*, Boginak:* és Briginek:*! Sok 
szeretettel, Dóra!
-Îi dorim la mulţi ani doamnei profesoară Grada 
Gina! A XI-a D
-Sok boldog születésnapot Maciiii!!!:-*:-*:-*:-
*>:D<>:D< Kitty (XII. D) és Norbi (X. C)
-Boldog születésnapot 
Melániának! Bogi:*:*:*
Rovatszerkesztő: Melánia

Humorzsák

Pistike és barátja lélekszakadva szalad a benzinkúthoz.
– Gyorsan kérünk öt liter benzint!
Öt perc múlva visszaérnek.
– Nem elég. Kérünk még húsz litert!
A kutas érdeklődik:
– Mihez kell ez a sok benzin gyerekek?
– Ne kérdezzen olyan sokat, csak töltse gyorsan!
Ég az iskola!

Az iskolai előadáson odahajol az egyik szülő a 
másikhoz:
– Maga szerint az a gyerek a bal oldalon fi ú vagy 
lány?
– FIÚ! Méghozzá az én kisfi am!
– Jajj, elnézést, nem tudtam, hogy Ön az anyja!
– Az APJA vagyok!

A tanár visszaadja a kis Pistike kijavított dolgozatát. 
A fi úcska átnézi a piros színnel teli dogát, majd 
megkérdi a tanárt:
– Tanár bácsi! Mit tetszett ideírni pirossal az 
osztályzat mellé?
– Az áll ott, hogy írj olvashatóbban!

A tanár fi gyelmezteti a diákokat:
– El ne mulasszátok 20:50-kor a holdfogyatkozást!
A hátsó padból megszólal egy hang:
– Melyik csatornán lesz?

Rovatszerkesztő: Andi
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Csillagok, csillagok!
SKORPIÓ

A magányos farkas nevet kapod ebben a hónapban. 
Egyedüllétre vágysz, még akkor is, ha egy boldog 
párkapcsolatban vagy. Jó lenne kicsit többet 
matekozni, nem annyira nagy ördöngösség, de 

kell tanulni ahhoz, hogy ne kapjál 3-ast. Az egészséged kitűnő, így 
nem lesznek felesleges hiányzásaid. Szerencsenapok: 4., 13., 22.;

NYILAS
Ebben a hónapban az egész világ a lábaid elő   
fog heverni. Ideje lenne már eldönteni, hogy 
milyen egyetemre is jelentkezz, mivel ha ez sikerül, 
megállíthatatlan leszel, amíg el nem éred céljaid. 

Próbálj meg higgadt maradni minden szituációban, előbb gondolkodj, 
s csak aztán nyisd a szádat, mert könnyen megbánthatod barátaidat.
 Szerencsenapok: 8., 15., 30.;

BAK
Ez a hónap számodra olyan lesz, mint az időjárás: 
egyszer meleg, egyszer hideg. Egészséged kezd 
javulni, de azért vigyáznod kell magadra: egy sál, 
egy vastagabb pulcsi nem árt! Barátaid törődésre 

vágynak, fi gyelj oda rájuk, mert könnyen megharagudhatnak rád. 
Ez a változékony idő jó hatással van a tanulásodra. 
Szerencsenapok: 9., 11., 24.;

BIKA
Kitűnően haladsz a cél felé, tudatosan 
építed fel karriered, és mindent 
elkövetsz, hogy ne legyenek gondok. 
Barátaid melle  ed állnak és támogatnak, 
de te se hanyagold őket! Jövő héten 
felelés veszélye áll fenn, ezért készülj 

minden órára. A szerelem távolról elkerül téged. 
Szerencsenapok: 16., 17., 27.;

IKREK
Semmi sem jön össze igazán a hónap 
elején. Sikerül szerezned egy pár 3-ast, 
barátaid eltávolodnak tőled. De fel a 
fejjel! November második felében Tükhé 

görög istennő fellök szerencsegömbjével, ezért mások 
irigykedni fognak rád. A félévik remekül sikerülnek, és 
sok dicséretben fogsz részesülni. Szerencsenapok: 1., 
18., 19.;

RÁK
Felejthetetlen élményekben lesz 
részed ebben a hónapban, kipihent és 
megfontolt leszel, ami csak előnyödre 
válik, hiszen sok kihívás elő   állsz. Tartsd 

a színvonalad, és maradj ilyen rendszeres az iskolai 
életben és a szerelemben egyaránt. Kedvesed el van 
ragadtatva tőled, de ne bízd el magad, és néha lepd meg 
valami kis ajándékkal! Szerencsenapok: 7., 19., 26.

OROSZLÁN
Minden a feje tetejére fog állni ebben 
a hónapban, úgy fogod érezni, hogy 
egyszerűen semmi se sikerül, de ne add 
fel! Kitartással és sok munkával bármire 

képes vagy! Szerelmi téren pedig egy  jó kis fi lm és 
egy jó kis beszélgetés csodákra képes. Fel a fejjel és 
kitartás, nem minden olyan szürke, amilyennek te látod. 
Szerencsenapok: 3., 24., 29.

Vízöntő
Váratlan fordulatok 
tömkelege fog 
kísérni ebben a hónapban, megtalálod 
a szerelmet, akiben talán életed párjára 
lelsz, egyre jobb jegyeket kapsz majd az 

iskolában, ami meglepő, mivel sokat lustálkodsz. Ne bízz 
mindent a szerencsére, tanulj, és segíts sokat az o  honi 
munkában is. Szerencsenapok: 6., 22., 13.

SZŰZ
Büszke lehetsz önmagadra, eddig 
még nem dolgoztál ilyen elszántan és 
pontosan. Úgy látszik, amit te a fejedbe 
veszel, azt meg is valósítod, s ez látszik a 

jegyeiden is. Szerelmi és családi téren már nem ilyen 
rózsás a helyzet, a sok munka és elfoglaltság mia   
szere  eid úgy érezhe  k, hogy hanyagolod őket. Találd 
meg az arany középutat, és minden a legjobban fog 
menni! Szerencsenapok: 14., 21., 25.

HAL
A boldogság sugárzik a szemedből. 
Lassan már nem látsz a rózsaszín ködtől 
és a csokimázos szerelemtől. A tanulást 
ne hanyagold el, mert az ére  ségi már 

nincs messze, és nem vagy felkészülve. A szerelem 
még várhat. A mindennapi életed része a sport, ne 
hanyagold ezt, mert könnyebben megy majd a tanulás, 
és egészségednek is jót tesz. Szerencsenapok: 3., 5., 29.;

KOS
Meglepően jól kezeled a konfl iktusokat, 
annak ellenére, hogy lobbanékony 
természet vagy. Ebben a hónapban több 
vita is vár rád, de szerencsés módon 

mindegyik zökkenőmentesen elrendeződik. Szerelem 
terén viszont minden tökéletes, dúl a szerelem, és 
legszívesebben minden időt együ   töltenétek 
kedveseddel, de sajnos a tanulás mia   ez nem 
lehetséges. Szerencsenapok: 2., 11., 29.

MÉRLEG
Imádod az őszt, és ki is használod 
minden pillanatát, ami várhatóan egy 
jó kis megfázáshoz vezet. Vigyázz, mert 
könnyen ágyba dönthet, és akkor vége 
az őszi szórakozásnak. A tanulás terén 

egyelőre minden rendben van, s ha így folytatod, nem 
fog váratlanul érni egy dolgozat sem. Nézz jobban 
körül, hiszen a szerelem is o   leselkedik, csak ki kell 
nyitnod a szemed! Szerencsenapok: 1., 12., 23.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) 
Rovatszerkesztők: Dóra és Réka
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Aranyköpések
:) Musztafa Kemál Atatürk török 
hadvezér volt, aki visszaverte az 
angolok támadását Amáliáért.
:) 1848-ban kitört a magyar 
forradalom Bécsben, melyet 
híres magyar írók indítottak el az 
osztrákok ellen.
:) George Washington volt az 
első elnöke az Amerikai Egyesült 
Államoknak, utána Obama lett, és 
megszüntette a rabszolgaságot.
:) XVI. Lajost lenyakazták.
:) Napóleon elfoglalta Mártát,
:) Lucifer hiányolja a temetésből a 
célszerűséget.
:) Ádám: „Megy-e előre hajdan 
fajzatom?”
:) A fáraó rabszolgái piramist 
építenek. Egy rabszolga beszalad, 
ez a rabszolga Éva felesége.
:) Lucifer az első színben még 
Istennel tart.
:) A balladának van eleje és vége. 
:) Szilevesztert elfogta a nép, és 
zárdába zárták.
:) Szilveszter a művet ceruzával 
írta, és ezért nem adták ki.

Akinek van aranyköpése,
és szeretné, hogy bekerüljön a 
Csiky-Csukyba, az juttassa el 

hozzám, Bernihez, a XI. D-be!
Rovatszerkesztő: Bernii :) 

Gyerekszáááááj:)

Köszönjük a válaszokat az 
újoncoknak, és további sok sikert 
kívánunk nekik a tanulás terén.
Szerkesztők: Dezii és Deedee

:) Petőfi  Pestisen folytatta 
tanulmányait.
:) Fejenagy felmászott a templom 
harangján.
:) Petőfi  a költőket Kálmánhoz 
hasonlítja.
:) Tündének nem szabad 
Csongorhoz szóljon, mivel 
elvesztette a hangját.
:) Zrínyi forrásai: Iliász és Odilia.
:) Az eposz nyugodt járású műfaj.
:) Az eposz egyik része az 
inkvizíció.
:) Az enumeráció seregszemléletet 
jelent.
:) Az eposzban fi ktív elem Qupydo.
:) A Szigeti veszedelem végén a 
magyarok kirobbannak a várból.

Tanár: Nevezz meg egy forrást, 
amit Zrínyi felhasznált műve 
megírásához!
Diák:Wikipédia.

Foci
Egy eseményteli novemberi hónap 
után, a fociról nem megfeledkezve, 
üdvözlök minden focirajongót.
Az e havi cikkemben új dolog az, 
hogy a ti véleményetekre voltam 
kíváncsi.
Tehát következzen néhány 
rajongói vélemény:
Első megkérdezett Gál Krisztián 
(12. A osztály):
– Mondj egy olyan játékost, aki 
sokat jelent számodra, és indokold 
választásod!
– A játékos John Terry lenne, aki 
mindig állja a sarat, még akkor 
is vezetőegyéniség, ha mindenki 
utálja is.
Második kérdezettem Czernák 
Endre (10. A osztály):
– Szerinted ki nyeri az idei BL 
trófeát?
– Szerintem a Barcelona vagy a 
Real Madrid fog győzni.
Harmadik megkérdezett Djubacsik 
Tamás (11. E osztály)
– Melyik a kedvenc csapatod és 
miért?

– Kedvenc csapatom a Manchester 
United, mert kezdetektől az ő 
játékuk tetszett.
Negyedik kérdezettem Molnár 
Rudolf (10. C osztály):
– Ki a kedvenc játékosod, és miért 
pont ő?
– A kedvenc játékosom Cristiano 
Ronaldo, mert tetszik, hogy 
technikus focit játszik, látványos a 
játéka.
Ötödik kérdezettem Wager Richárd 
(10. E osztály)
– Milyen élményeid voltak a 
kedvenc csapatoddal?
– Kedvenc csapatommal, a 
Chelsea-vel volt néhány nagyon 
rossz pillanat, de azért volt néhány 
hatalmas győzelem is, amit 
kellőképpen ünnepeltünk a szintén 
Chelsea-rajongó haverokkal.
Köszönöm a válaszokat a 
megkérdezetteknek, akik 
megmutatták, hogy ők igazi 
szurkolók!

Rovatszerkesztő: Boti

           Ebben a hónapban az iskola 
legfi atalabbjait, az előkészítő 
osztály tanulóit kérdeztük ki.

– Szerinted mi a 
konkurencia?

– Egy játszótárs.
(Szigeti Dávid)

– Azt hiszem, hogy az az egye-
tem. (Simon Abigél)

– A mesemondó.(Józsa Dávid)

– Miért télen jön a 
Mikulás?

– Hogy hozzon sok ajándékot. 
(Szigeti Dávid)

– Mert akkor van az Úr Jézus 
szülinapja. (Simon Abigél)

– Mert akkor van az ideje, hogy 
jöjjön. (Józsa Dávid)

– Miért mozog lassan a 
teknősbéka?

– Mert van lába és mászik. 
(Szigeti Dávid)

– Mert a vízben igyekszik.
(Simon Abigél)

– Mert ugrik a teknős.
(Józsa Dávid)
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SPORTIRAM
Híres sportolók: 
Michael Schumacher
Folytassuk az évet egy visszavonuló Forma 1-es pilótával, 
Michael Schumacherrel! Ismert becenevén Schumi 1969. 
január 3-án született a németországi Hürth-Hermülheimban. 
Édesapja, Rolf, foglalkozása kőműves volt, édesanyja, 
Elisabeth pedig egy kis büfét vezetett.
A kicsi Michael már 4 évesen megkapta 
első gokartját. Ezután kiemelkedő 
eredményeket ért el a gokart versenyeken,
1975-ben 6 évesen a kerpeni gokart klub bajnoka lett. 
Junior világbajnok és Európa-bajnok is volt. 
Versenyzett a Formula König sorozatban,
a Forma Ford 1600-ban, a Formula-3-ban és a
Foa-3000-ben is! Első Forma 1-es csapatával, a Benettonnal
nyert két világbajnoki cím után, 1996-ban a Ferrarihoz szerződött, ahol 2000
és 2004 között sorozatban öt világbajnoki címet szerzett. Schumi a Forma 1
eddigi legeredményesebb pilótája, ugyanis 7 világbajnoki címet, 91 futamgyőzelmet, 155 dobogós 
helyezést zsebelt be 19 év alatt (1991–2006, 2010–2012). Ugyanakkor ő volt a sportág legelső 
német világbajnoka. Schumi öccse, Ralf is versenyzett a Forma 1-ben, de ő már nem volt olyan 
sikeres, mint bátyja. Jelenleg Schumi két gyermekével, Gina Mariaval, Mickel és feleségével, 
Corinnával Svájcban él egy kis városban, Vuffl ens-le-Chateau-ban. A Forma 1 2012. november 25-én a 
Brazil Nagydíjon végleg elbúcsúzik a világbajnok Michael Scumachertől. Isten veled Schumi!

forma 1 Ki nevet a végén?

Az Abu Dhabi Nagydíj után egyre jobban feszülnek 
az idegek, egyre nagyobb az izgalom, és egyre 
türelmetlenebbek a versenyzők. Jelenlegi helyzetben 
két pilóta esélyes még az idei világbajnoki 
címre, Sebastian Vettel, aki 10 ponttal vezeti 
a világbajnokságot, és Fernando Alonso, aki a 
nyomában lohol.
Az Abu Dhabi Nagydíj az év egyik legjobb futama volt. 
Vettel a harmadik helyet szerezte meg az időmérőn, 
amit utólag elvettek tőle, mert csapatutasításra meg 
kellett állnia a pályán, minek oka az volt, hogy nem 
volt elég üzemanyag a Red Bullban. Bár Horner azt 
állítja, hogy volt elég üzemanyag a mintavételhez, de 
ehhez szét kellett volna szedni az autót. Ezért a Red 
Bull azt a döntést hozta, hogy Vettel a boxutcából 
fog indulni, ezért szabad volt az autóhoz nyúlniuk. 
Mindent, amit lehetett, kicseréltek, átállítottak az 
autón azért, hogy Sebnek meglegyen minden esélye 
egy jó futamhoz. Fernandonak megvolt minden 
esélye arra, hogy faragjon a hátrányából. A futam 
megkezdődött, és Alonso lépkedett egyre feljebb. 
Miközben Vettel küszködött, hogy átverekedje magát 
a mezőnyön, már a 13. helyen volt, de sérült volt a 
szárnya. Ekkor Rosberg ütközött Karthikeyannal, 
aki hirtelen lelassult, és bejött a Safety Car. Minden 
rendben ment, Vettel javára szolgáltak a dolgok, 
amikor Ricciardo miatt eltalálta a DRS táblát, és ezért 
be kellett mennie a boxba egy szárnycserére, így ismét 
utolsó lett. Hamilton autója váratlanul lelassult, így 
Räikkönen vette át a vezetést. Vettel feljött a második 

helyre, de ki kellett 
mennie gumit 
cserélni. Közben 
Pérez, Di Resta, 
Grosjean és Webber 
összeakasztották 
bajszukat, ezért 
Grosjean és 
Webber kiestek, 
Pérez pedig stop 
and go büntetést kapott. Vettel üldözőbe vette a 
harmadik helyen levő Buttont, akit kis küszködés 
után sikeresen meg is előzött. A befutó Räikkönen, 
Alonso és Vettel lett. Vettel a boxutcából indulva lett 
a harmadik, 21 pozíciót javított, s ilyesmire utoljára 
1989-ben volt példa, Christian Danner a 26. helyről 
lett a 4-dik. Räikkönen végre elérte a várva várt első 
helyezést. Ezt ő is és a csapat is már megérdemelte. 
Kimi visszatérése sokkal zökkenőmentesebben és 
jobban sikerült, mint Schumié. Vettel és Alonso 
között 10 pont különbség van, Vettel javára. Izgalmas 
véghajrában lesz részünk. Új pálya, Austin és egy 
kiélezett verseny áll előttünk.
Felmérést végeztem a Facebookon a Csiky diákjai 
között, hogy vajon ki lesz az idei világbajnok. A 
diákság egy része lelkes volt, és próbált segíteni, 
egy része válaszra se méltatott, még avval sem, 
hogy nem szeretem a F1-et. A jövőben is szeretnélek 
bevonni titeket a cikkembe, és remélem, hogy többen 
próbáltok nekem segíteni. Köszönöm azoknak, akik 
válaszoltak, és megosztották véleményüket. Összesen 
56 szavazat érkezett: 32 Vettelre és 24 Alonsora.

Rovatszerkesztő: Be@

Rovatszerkesztő: Dyna
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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 mostani számunk győztese! 
Várjuk megfejtésed!
Előző rejtvényünk szerencsés 
győztese Fodor Márk, XI. A 
osztályos tanuló! Gratulálunk neki!

A Samsung új készüléke, a Samsung Galaxy Beam 
egy különleges, beépített kivetítővel rendelkező 
okostelefon, amellyel a felhasználók minden 
eddiginél egyszerűbben megoszthatják multimédiás 
tartalmaikat.
A Galaxy Beam beépített projektora segítségével 
a felhasználók bármikor megmutathatják nagy 
méretben képeiket, videóikat vagy más tartalmaikat 
barátaiknak vagy családtagjaiknak, hiszen a falra, 
a mennyezetre vagy bármilyen más sík felületre 
is vetíthetnek vele, így nem kell a pár hüvelykes 
kijelző körül csoportosulniuk. A készülék vetítőjének 
fényereje 15 lumen.
Videók, térképek, játékok, prezentációk – szinte 
bármilyen multimédiás tartalom vetíthető ki azonnal a 
Galaxy Beam segítségével akár 50 hüvelyk (127 cm) 
szélességben. A telefon erre tervezett alkalmazása 
jelentősen leegyszerűsíti a vetítendő tartalmak 
kiválasztását.
A beépített projektor számtalan lehetőséget rejt, a 
szobák mini mozi teremmé alakíthatók, de a kedvenc 
fi lmek vagy a nyaralási képek vetítése is ugyanilyen 
egyszerű. A vetítés közben ráadásul a telefon többi 
funkciója is működik, így a fotókhoz akár hozzáillő 
zene is lejátszható.
A megosztás fogalma új jelentést nyerhet a Galaxy 
Beam-mel azoknál a fi ataloknál, akik előszeretettel 
használják a közösségi hálózatokat. Bármilyen 
esemény feldobható a vetítővel, legyen az szülinapi 

parti, baráti találkozó 
vagy csak közös tanulás 
az osztálytársakkal. 
Emellett a készülék 
t e r m é s z e t e s e n 
játékokhoz is ideális: 
a Samsung saját 
virtuális játékáruháza, 
a Game Hub több 
mint ezer játéka is 
sokkal élvezetesebb 
nagy méretben, mint 
a telefon képernyőjén. 
Mindezeken túl a 
GALAXY Beam 
üzletemberek számára 
is hasznos eszköz, 
egy építész vagy 
ingatlanügynök például 
a helyszínen be tudja mutatni, hogy is fog kinézni az 
épülő lakás.
A beépített vetítő ellenére a Galaxy Beam nem vall 
szégyent a stílusos megjelenés területén sem. A 12,5 
mm vékony ház egy 1 GHz-es, kétmagos processzort, 
8 GB belső memóriát – MicroSD kártyával 32 GB-ig 
bővíthető –, 5 megapixeles fényképezőgépet és vakut, 
valamint 2000 mAh teljesítményű akkumulátort rejt. 
A 4 hüvelykes képátlójú kijelző felbontása 480×800 
képpont. A telefonon Android 2.3 Gingerbread 
operációs rendszer fut.

Rovatszerkesztő: Tibi

Technika

SUDOKU

Rovat-
szerkesztő: Juli Határidő: 2012. december 3.

A sorsolás időpontja: 2012. december 3. nagyszünet

Az októberi 
sudoku helyes 

megfejtése:
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E hónapi cikkünkben egy 
csikys diák, Krikorka Klaudia 
(XII. D) hobbiját fogjuk bemutatni.

Már hetedik osztálytól járt 
kézműves foglalkozásokra, ahol 
mindenféle kreatív dolgot lehetett 
készíteni: Karácsonyra, Húsvétra 
vagy csak úgy időtöltésből.

Már akkor a gyöngyök 
kötötték le legjobban fi gyelmét.

Most fülbevalókat készít. 
Az ötletei „munka” közben 
jönnek. Készített már rendelésre, 
ajándékba vagy csak egyszerűen 
saját magának. Az alapanyagokat 
Váradról vásárolja több hobby-
boltból.

Az árakat a gyöngyök 
függvényében határozza meg és a 
fülbevaló mérete alapján. 

Ha most ti is kedvet kaptatok, 
segítünk nektek.

Amire szükségetek lesz:
• egy pár fülbevaló alap,
• néhány gyöngy,
• egy pár apró medál,
• drót (vagy két db hurkos 

szerelőpálca),
• kúposfogó, csípőfogó, 

laposfogó.
Első lépésben hajlítsunk egy 

hurkot a drót egyik végére. Fogjuk 
a drótot a kúposfogó két csőre 
közé a megfelelő átmérőnél. Minél 
inkább a fogó nyele felé tesszük 
a drótot, annál nagyobb átmérőjű 

hurkot kapunk, hiszen akkor a kúp 
átmérője is nő.

Most a másik kezünkkel 
kezdjük el a kúpfelület mentén 
körbe tekerni a drótot. Ha 
körbetekertük, akkor a fogó 
legvégével fogjunk újra rá a 
hurokra, majd kissé hajlítsuk 
vissza a drót egyenes részét. Így 
az egyenes drót legvégén lesz egy 
szabályos kis hurok. Ha a hurkos 

szerelőpálcát használjuk, akkor 
az eddigi lépéseket kihagyhatjuk, 
hiszen annak az egyik végén eleve 
van egy ilyen hurok. Fűzzünk fel a 
drótra egy gyöngyöt.

A gyöngy közvetlen 
közelében hajlítsuk meg 90o -ban 
a drótot, és csípőfogóval vágjuk 

el úgy, hogy csak 1 cm maradjon. 
Ez csak körülbelüli érték, hiszen a 
hajlítani kívánt hurok átmérőjétől 
függ, hogy mekkora részt kell 
meghagynunk. Inkább hosszabbra 
vágjuk, mint rövidebbre, hiszen 
ez esetben még tudunk korrigálni, 
és apránként levágni addig, amíg 
megfelelő méretű nem lesz.

Most szorítsuk a kúposfogó 
csőrei közé a drót legvégét, 
ugyanúgy, ahogy az első lépésben, 
majd hajlítsuk meg a hurkot. Most 
már nem szükséges visszafele is 
hajlítani a dróton, hiszen ezért 
hajlítottuk meg a derékszögben a 
gyöngy fölött az előző lépésben. 
Ha megvagyunk, készítsünk még 
egy ugyanilyen elemet. Két ilyen 
kis hurkos gyöngyöt kapunk.

Már csak össze kell 
illeszteni a különböző elemeket. 
Laposfogóval a hurok síkjára 
merőlegesen hajlítsuk ki a drót 
végét. Így maga a hurok alak 
nem deformálódik, és ugyanezzel 
a mozdulattal könnyen vissza is 
tudjuk hajlítani, ha ráakasztottuk a 
medált.

A másik hurokra ugyanígy a 
fülbevaló alapot akasszuk rá. Már 
csak a párja van hátra, és készen is 
vagyunk.

Jó szórakozást!

Rovatszerkesztők: Jenny, Kitty

Légy kreatív!
csak csajok!!! :d:d:d
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Koktél
Nassolnál?

Megmondjuk, mire van 
valójában szükséged!

Van egy kedvenc édességed, sós 
rágcsád, és egyszerűen nem bírod 
megállni, hogy ne falj fel belőle 
néhány maréknyit egyszerre? 
Néha rádtör a vágy bizonyos 
egészségtelen élelmiszerek után, s 
fogalmad sincs, miért? Az elmélet, 
amit bemutatunk, a természet-
gyógyászat egyik ágához, a 
naturopátiához kapcsolódik, mely 
a nagyon egészséges diétát ötvözi 
a különböző gyógynövényes 
és hidroterápiás kezelésekkel, 
gyógyborogatásokkal.
Íme, hogy milyen tápanyaghiányra 
asszociálnak a naturopaták, ha 

az alábbi ételek iránt táplált 
függőségről hallanak:
*Csokoládé: 
– Mi hiányzik?
Magnézium.
– Mivel pótolhatod?
Olajos magvak, diófélék, 
hüvelyesek, natúr minőségi 
kakaópor, leveles zöldek, 
gyümölcsök (banán, füge), hajdina, 
barnarizs.
*Édességek:
– Mi hiányzik?
Króm.
– Mivel pótolhatod?
Brokkoli, szőlő, sajt, babfélék, 
csirkehús, melasz, édesburgonya, 
kukorica, alma, biotojás, 
paradicsom
– Mi hiányzik?

Szén.
– Mivel pótolhatod?
Gyümölcsökkel a legjobb bevinni 
ilyenkor.
– Mi hiányzik?
Foszfor.
– Mivel pótolhatod?
Diófélék, hüvelyesek, tejtermékek, 
tojás, húsok, teljes értékű gabona, 
fokhagyma, napraforgómag, aszalt 
sárgabarack, füge, gomba.
– Mi hiányzik?
Kén.
– Mivel pótolhatod?
Vörösáfonya, torma, karfi ol, 
brokkoli, hagymafélék, piros 
paprika, kelkáposzta, fejes 
káposzta, kelbimbó, tojássárgája, 
hüvelyesek, földimogyoró, brazil 
dió.



9. oldal

Intrijó
Szóló Szőlő

Az idén november 8-án került 
megrendezésre bentlakásunk 
hagyományőrző eseménye, a 
Szóló Szőlő ünnepély. Takács-
Máthé Mónika pedagógusunk 
nagyon sokat segített nekünk, hogy 
ez az előadás elejétől végéig jól 
működjön, és nagyon sokat izgult 
emiatt. Meg szeretnénk köszönni 
neki ezt a nagy segítséget! Minden 
település választhatott egy balladát 

vagy népmesét, amit majd előad. 
Minden nap folyt a próba, és 
szerintem megérte a fáradtságot. 
A műsorra iskolánk dísztermében 
került sor.
Az ágyaiak az Ábelesz Kóbelesz 
című népmesét mutatták be, a 
kisiratosiak a betyárballadából 
adtak ízelítőt a nézőknek, a 
kisperegiek a Maros és Olt 
című balladát mutatták be, a 
feketegyarmati, kisjenői és 
fazekasvarsándi diákok szintén 
balladát mutattak be, a simonyiak a 
Kőmíves Kelemenné népballadát, 
és végül a majláthfalviak A 
mesebeli égig érő paszuly 
történetével zárták az előadást. 
A műsorok után következett az 
ösztöndíjak kiosztása, amire már 
mindenki nagyon várt, és izgult, 
hogy vajon az idén megkaphatja-e 
újra a támogatást. A bentlakásban 
60-an élünk, és ebből 52 személy 
részesült ösztöndíjban, amiket 
Hadnagy Éva aligazgatónő osztott 
ki. Támogatóinknak nagyon szépen 

köszönjük ezt a nagy segítséget!
A műsorunk vége avval a 
megható pillanattal zárult, hogy 
bentlakásunk két diákja, egy fi ú 
és egy lány a bentlakásban való 
tevékenységéért és a néptánc 
szeretetéért megkapta a kalapot 
és a pártát. Idén e két ügyes 
bentlakónk Bartucz Eduárd (XI. 
C) és Újvárosi Renáta (XI. D) volt. 
A kalapot Takács-Máthé Mónika 
padagógusnő, a pártát pedig Ilona 
János tanár úr adta át.
Az előadás végén kirakodóvásár 
volt, ahol az Ügyes kezek csoport 
munkáit lehetett megvásárolni, 
majd az Alma Mater Kuratóriuma 

- folytatása a 11. oldalon -
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– Mi hiányzik?
Triptofán.
– Mivel pótolhatod?
Sajt, spenót, édesburgonya, 
mazsola, méz, banán, 
mogyoró, bárányhús.
*Túl sok fi nomított 
k e n y é r f é l e , 
péksütemény:
– Mi hiányzik?
Nitrogén.
– Mivel pótolhatod?
Magas fehérjetartalmú 
ételekkel, például 
tejtermékekkel, húsokkal, 
leveles zöldekkel, 
hüvelyesekkel, diófélékkel.
*Olajos, zsíros snackek:
– Mi hiányzik? 
Kalcium.
– Mivel pótolhatod?
Mandula, mogyoró, csicseriborsó, 
zöldbab, feketebab, fehérrépa 
zöldje, mustárlevél, brokkoli, 
kelkáposzta, sajt, szezámmag, 
avokádó.
*Kávé, fekete tea:
– Mi hiányzik?
Foszfor, kén, nátrium-klorid.
– Mivel pótolhatod?
Almaecet, fi nomítatlan tengeri 
vagy Himalája só.
– Mi hiányzik?
Vas.

Rovatszerkesztők: Berni, Ency, Meli, Timi :D

– Mivel pótolhatod?
Leveles zöldek, 

tengeri zöldségek, 
v a d c s e r e s z n y e , 

cukkini, hüvelyesek 
csírái, nyers 

m i n ő s é g i 
k a k a ó p o r , 

h ú s f é l é k , 
h a l a k , 

tojássárgája.
*Szénsavas üdítők:

– Mi hiányzik?
Kalcium.

*Menstruáció előtti kívánósság:
– Mi hiányzik?
Cink.
– Mivel pótolhatod?
Gyökérzöldségek, leveles zöldek, 
bárányhús, rák, földimogyoró, 
szárított görögdinnyemag, nyers 
minőségi kakaópor, csicseriborsó, 
tökmag, fokhagyma, sajtok.
*„Zabálhatnék" (Azaz bármit, 
mindegy, csak fogyasztható és jó 
ízű legyen.):
– Mi hiányzik? 
Szilikon.
– Mivel pótolhatod?
Uborka, kukorica, hagyma, saláta, 
olívabogyó, káposzta, pitypang 
zöldje, retek, paszternák, lenmag, 
citrusfélék.
– Mi hiányzik? 

Triptofán, tirozin.
– Mivel pótolhatod?
Tengeri zöldségek, tojás, túró, 
halak, húsok
*Nem kívánsz inni, csak enni:
– Mi a probléma?
A szervezeted annyira dehidratált, 
hogy már nem érzel szomjúságot. 
Amilyen gyorsan csak tudod, 
pótold a hiányt, citromlével vagy 
lime-mal ízesített szénsavmentes 
ásványvízzel!
*Nem kívánsz enni, csak inni:
– Mi hiányzik?
Természetesen a víz, citrommal 
vagy lime-mal ízesítve fogyassz 
belőle jó sokat! Egy fejlődő 
tiniszervezetnek kb 1,5 – 2 liter 
vízre van szüksége naponta, 
ez függ attól is, hogy mennyi 
nedvességben gazdag ételt eszel, 
mennyit izzadsz stb.

Reméljük, segíthettünk nektek, 
s megtaláltátok a választ 
kérdéseitekre. Vigyázzatok 
magatokra, mert a tél a 
legveszélyesebb időszak a 
szervezetetekre, ne gyengítsétek 
káros dolgokkal, fi gyeljetek oda 
magatokra, mert az egészség a 
legfontosabb!!
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Idén ismét megszervezték 
iskolánkban a zöldség- és 
gyümölcsgyűjtést, hogy ezzel 
is segíthessünk másokon. Ez az 
akció lassan hagyománnyá válik 
iskolánkban, hiszen már néhány 
éve rendszeresen lebonyolítják. 
Idén kb. 260 kg gyümölcsöt és 
zöldséget hoztak be iskolánk 
diákjai és tanárai, ebből 50 kg-nál 
is többet hozott a IX. C osztály és 
majdnem 40 kg-ot a XII. 
D osztály diákjai. Az így 
összegyűlt zöldségeket 
és gyümölcsöket a 
kisiratosi alapítványhoz 
szállítják. Rogoz tanárnő 
azt is kihangsúlyozta, 
hogy diákjaink nagyon 
lelkesen adakoztak. A 
közeljövőben újra sor 
kerül a cipősdoboz-
akcióra is, melynek 
keretén belül dobozban 

elhozhatjátok a megunt ruhákat, 
kinőtt cipőket, régi játékokat, így 
ezek is olyanokhoz kerülhetnek, 
akik hasznukat veszik. A 
csomagokra fel kell tüntetni, hogy 
milyen korosztályú személyeknek 
szánjátok. Reméljük ez az akció is 
hasonlóan sikeres lesz.

S. G.

Jótékonyság a Csikybenarad mesÉl
November 15-én került sor 
iskolánk Tóth Árpád termében 
Ujj János tanár úr könyvének 
bemutatójára, mely színes képeivel 
és mondanivalójának tömör 
megfogalmazásával egyaránt 
vonzó az olvasók és a hallgatóság 
számára. A könyv egy új, digitális 
képanyaggal kiegészített, 
színesebb kiadása korábbi 
változatának. Az olvasmány 
mindannyiunkhoz igen közel 
áll, hiszen városunk különleges 
épületeit és az egyes helyekhez 
kapcsolódó történeteket mutatja 
be, olyan helyekre, műemlékekre 
hívhatja fel a fi gyelmünket, melyek 
mellett nap mint nap elmegyünk, 
mégsem tudjuk sem történetüket, 
sem múltjukat. A könyvbemutatón 
elhangzott egy esetleges 
versenyfelhívás is, melyről várjuk 
a további információkat.

S. G. 

Kirándulás Tornyára!
Egy szép októberi napos reggelen iskolába indultam, tudva azt, hogy egy olyan kirándulásban lesz részem, 
amelynek során a közelmúlt falusi hangulatát idézzük fel.
Amikor megérkeztük, Piroska néni, a házigazdánk nyitott ajtót. Először a rajta levő tornyai népviseletet mutatta 
be, amely egy kartonból készült szoknyából, fölsőből és kendőből állt. Az egyszerű szoknyát és a fölsőt egy 
fehér kötény egészítette ki. Az udvaron a falusi ember hétköznapi viseletét bemutató szénabábuk vártak. Az 
öreg nénin keszkenő, kockás ruha, szoknya, hárászkendő és sóson volt. A bácsin kalap, kockás ing, priccses 

nadrág és csizma. Kellékként pipát és sétabotot használhattak.
Tízóraira elődeink sűrűn fogyasztott eledelét ettük, zsíros kenyeret 
őrölt paprikával és hozzá lilahagymát. Nemcsak az elődeink 
eledelét, hanem egyik legfontosabb munkáját is kipróbáltuk: a 
kukoricafosztást és morzsolást. Megtudtuk, hogy ha kukoricafosztás 
alatt fehér csutkát találtak a gyerekek, akkor elmehettek aludni, a 
többiek késő éjszakáig 
dolgoztak.
Piroska néni bemutatta a 
mázsát, a földdöngölőt, 
az isztikét, a favillát, a 
köszörűt, a kolompot, a 
birkanyírót, a rokkát és 
a szövőszéket. Ráadásul 

ezeket a dolgokat ki is próbálhattuk.
Ameddig a lányok lángost dagasztottak, addig mi, fi úk, csattogtattunk 
a karikás ostorral. A felnőttek sütőlapáttal berakták a kemencébe a 
lángost. Aki nem vett részt a dagasztásban, az kézimunkázott, míg ki 
nem sült a kemencés lángos. A frissen sült lángos illata és íze fi nom 
volt.
Végül a tisztaszobát mutatta meg a házigazda, amiben sok érdekesség volt: román, magyar, szerb népviseletek, 
magasra vetett ágy, imakönyvek, régi kancsók, zsebóra és szekrények.
Nagyon tetszett minden, és ha még lesz alkalmam, újból kipróbálom a fonást, szövést, kukoricafosztást, sőt a 
toronyépítést is kukoricacsuszából.
Nagyon örülök, hogy ezen a kiránduláson részt vehettem. Gál Hunor Efraim

VI. A osztály

Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2012. november
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egy-egy szelet fi nom süteménnyel 
lepett meg bennünket. 
Megkérdeztük Újvárosi Renátát 
és Bartucz Eduárdot, hogy milyen 
érzés volt megkapni a kalapot, 
illetve a pártát. 
Újvárosi Renáta
– Számítottál arra, hogy te kapod 
meg a pártát?
– Nem számítottam arra, hogy én 
kapom meg a pártát, másvalakire 
számítottam.
– Mit éreztél, mikor megkaptad a 
pártát?
– Nagyon meglepődtem, 
mikor meghallottam a nevem, 
ugyanakkor nagyon jó érzés is volt. 

Intrijó/Szóló Szőlő 
folytatás a 9. oldalról...

Büszke voltam és meglepődött.
– Mit jelent számodra a néptánc?
– Számomra a néptánc nagyon 
sokat jelent, a néptánc a mindenem, 
nagyon szeretek táncolni.
Bartucz Eduárd
– Számítottál arra, hogy te kapod 
meg a kalapot?
– Nem, nem számítottam arra, 
hogy én kapom meg a kalapot, 

mivel rajtam kívül sok táncos fi ú 
van.
– Mit éreztél, mikor megkaptad a 
kalapot?
– Amikor kimondták a nevemet, 
meglepődtem, mert egyáltalán 
nem számítottam rá. Mikor 
megkaptam a kalapot,büszkeség 
töltött el.
– Mit jelent számodra a néptánc?
– Számomra a néptánc szórakozást 
jelent.
Köszönjük szépen nektek a 
válaszokat! Szerintem az idén is 
mindenki kitartóan dolgozott és a 
műsorunk jól sikerült.

Rovatszerkesztő: LiDo

A szerkesztőség tagjai: Bella Réka, Bella Zoltán, Boda Melánia, Bortos Júlia, Durkó Edina, Gáspár Bernadett, Geyer Tímea, 
Gulyás Beatrix, Gyarmati Jennifer, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, Mátyás Enikő, Mihály Bernadett, 
Molnár Andreea, Molnár Katalin, Molnár Melinda, Pálfi  Kinga, Péter Lídia, Pop Reghina, Schmidt Tímea, Simó Gizella, 
Szilágyi Dóra, Veres Bernadett, Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Weisz Tibor

Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés, képszerkesztés: Tóthpál Béla
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Farmec, a Csiky Gergely Főgimnázium Szülői Bizottsága
Nyomtatás: Trinom nyomda

Idén sem kis erőfeszítéssel járt 
a gólyabál megszervezése: sok 
rohangálás, próba, tanároktól való 
elkéredzkedés... De kb. egy hónap 
alatt összeállt az egész műsor, így 
november 16-án elő is adhatták az 
újoncok.
A téma a mindenki által ismert 
Keresztapa volt, kombinálva 
a 20-as, 30-as évek divatjával. 
Gólyáktól a szervezőkig 
mindenki a témához illően 
volt felöltözve, így a 
nézőközönség könnyebben 
beleélhette magát az 
előadásba. A klubhangulat 
megteremtésében fontos 
szerepe volt a kellemes 
zenének, majd egy 
életképszerű jelenet után 
a gólyák megnyitották 
a bált egy keringővel. 
A 11 pár gyönyörűen lejtett 

Gólyabál, avagy beavatás
a Családba

végig a színpadon. A tánc után 
különböző próbák következtek: 
intelligenciakérdések, célba dobás 
és lánynak öltözés a fi úknak, éneklés 
és fegyverkereskedés a lányoknak, 
táncolás különböző zenékre, majd 
egy kézügyességi próba, ahol az 
elkészült műveket a helyszínen 
elárverezték. A moderntáncban 
is megmutathatták tehetségüket 

a gólyák, akik 
nagyon ügyesek 
voltak. Fellépett 
a mazsorett 
csapat és Kolbert 
Dóra is, akik 
va lamenny ien 
a témának 
m e g f e l e l ő 
ö l t ö z é k b e n 
és zenére 
táncoltak. A 

gólyák bemutatkozó videója 

Rovatszerkesztő: Shila

és a diáktanács által készített 
képbemutató levetítése után 
következett az eredményhirdetés, 
melynek során megtudtuk, hogy 
Tari Stefánia és Besesek Richárd 
lett az újdonsült gólyapár.
Ezennel gratulálunk nekik és 
az összes résztvevőnek, mivel 
mindannyian nagyon ügyesek 
voltak, valamint a szervezőknek, 
hogy ilyen fergeteges gólyabált 
szerveztek! :)

Csiky-Csuky, 2012. november
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Pár hónappal az iskolakezdés után új osztályt 
faggattunk, akik nem mások, mint az elsősök. A 
gyerekek nagy örömmel válaszoltak kérdéseinkre.
Ördög Zoltán Márk: Az első osztály szuper. A 
kedvenc tantárgyam a magyar, mivel írni tanulunk. 
Már elég sok betűt le tudok írni. Nagyon várom már 
a Mikulást. A levelet már megírtam, melyben blade-
bladet és még sok más játékot kértem.
Kovács Jázmin: Az I. osztály kicsit nehéznek tűnik. 
Már 12-ig számolok, és le tudom írni az „a”, „b” és 

az „í” betűket. A rajzóra a kedvenc tantárgyam. A 
Mikulást nagyon várom, s levelet még nem írtam, de 
Barbie babát szeretnék kérni.
Balogh Zita Dóra: Nagyon szeretem az első osztályt. 
A vallásóra a kedvencem. Már három betűt tudok 
leírni. A Mikulás bácsit nagyon várom, levelet még 
nem írtam, de számítógépet szeretnék kapni.
Pintér Mária tanító néni: Az új osztály nagyon 
lelkesnek tűnik, meg akarnak tanulni írni, olvasni, 
számolni. Szófogadó, jó gyermekek. Ebben a 
szülők is nagy segítségre vannak, ugyanis nélkülük 
nem menne a dolog, mivel nekik is kell segíteniük, 
hogy a gyerekek motiváltak legyenek. A diákok 
tanulékonyak, kíváncsiak, minden újra csillog a 
szemük, szeretnek iskolába járni. A régi osztályom is 
hiányzik azért, de minden nap találkozom velük, mivel 
közel van az osztályuk. A Mikulásra is szép lassan 
elkezdünk készülődni, mely vers, ének és betlehemes 
betanulásából, illetve egy kis meglepetésből fog állni. 
Vannak kiemelkedő tanulók, akik már tudtak olvasni 
a testvéreiktől, ők Rudolf Rafael és Ördög Zoltán. 
Vannak, akik nagyon gyorsan megtanulták kötni 
a betűket, mégpedig Dobos Carlos, Dunai Márk, 
Kruzslitz Kyra, Szőke Karolina, Balogh Zita, Szigeti 
Júlia, Cismaşio Dominic. Nagy öröm számomra, 
hogy matekból is jó páran remekelnek.

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

Gulyás Beatrix, Szabó 
Bianka és Cara Alessio, 
c s a p a t n é v : 
Hupilila Törpök
– Hány verseny-
re készültök és 
melyek ezek?
– Két versenyre 
készülünk: az 
egyik a Junior 
Freshhh, a másik 

pedig a Bolyai-ELTE által szervezett 
verseny.
– Hogyan és mennyit készültök?
– Sokat és minden nap, ahogy az 
időnk engedi. A verseny háttér-
információit kutatjuk, általában órák 
után egyeztetjük megoldásainkat.
– Milyen a csapat, és hogy egyeztek egymással?
– Mivel ketten osztálytársak vagyunk (Szabó 
Bianka, Gulyás Beatrix) ezért jól egyezünk, 
Alessioval is jól ki lehet jönni, folyamatosan 
biztatjuk arra, hogy túléli ezt az egészet, és 
hasznára fog válni. 

Kis Zsuzsanna és Bella Zoltán
– Miről szólt a honismereti akadémia?
– Az akadémia ezúttal híres tudósok 
bemutatásáról szólt, melyet Szegeden rendeztek 
meg 17. Országos ifjúsági akadémia néven.

– Milyen tapasztalatokat szereztetek?
– Mindketten rengeteget tanultunk sok 
nevezetes, fontos emberről, akikről 
különböző előadásokon hallhatunk.
– Zoli, te kiről tartottál előadást ? Miért 
pont róla? Hogyan érted el, hogy te 
tartsál egy előadást?
– Kálmány Lajosról tartottam előadást. 
Azért pont róla, mivel Pécskán lakom, 
és gazdag munkássága kötődik 
Pécskához, ezért előadást szerettem 
volna róla tartani. Nagy István által 
felvettem a kapcsolatot Olasz Angéla 
tanárnővell, aki odaadóan felkészített 
erre az akadémiai előadásra.
– Zsuzsi, neked mi tetszett a legjobban 

az akadémián?
– Természetesen nekem nagyon tetszett Zoli 
bemutatója és a beszélgetés Szeged egyik 
díszpolgárával, Dr. Mészáros Rezsővel, ami 
nagyon lekötötte a fi gyelmemet.

Szerkesztők: Timi, Berni, Ency, Meli


