
A cím láttán biztosan 
valamennyien elgondolkod-
tatok rajta, hogy november 
az év egyik olyan hónapja, 
amelyet kevesen szeretnek. 
Ugyanis, ha már november van, 
azt jelenti, hogy már fél lábbal 
a télben járunk, egyre korábban 
sötétedik, sok az esős és ködös 
nap, és sajnos nagyon sokszor 
ez a hangulatunkra is kihatással 
van. Az viszont igen keveseknek 
jut eszébe, hogy sok érdekesség, 
néphagyomány is fűződik ehhez 
a hónaphoz.

Kezdjük a legelején!
Novembert a halottak, a 

gyász hónapjának is tekinthetjük. 
Mindenszentek ünnepével indít ez 
a hónap, majd 2-án halottainkról 
szoktunk megemlékezni. Ez a 
szokás már az ókori Rómában 
is létezett feralia néven, a régi 
magyar népnyelvben „lölkök 
napjának” nevezték.

Tudtátok, hogy november 
5. és 12. között éjféli órákban 
rengeteg hullócsillagot lehet lát-
ni? Az igazság az, hogy sokan 
csak az augusztusi meteoresőt 
ismerjük, azonban november 
is ideális hónap az égbolt kém-
lelésére, mert ilyenkor lehet a 
Taurid meteorraj hullócsillagait 

megcsodálni, és ezen időpontban 
lehet a Taurus csillagképet 
tanulmányozni.

A néphagyomány szerint 
Márton napján, 11- én, libát kell 
enni, különben egész évben éhezni 
fogunk. Szokás volt ezen a napon 
a már ekkorra kiforrt újborral 
koccintani, ezt nevezték Márton 
poharának. Különböző időjárással 
kapcsolatos jóslatok is fűződnek 
ehhez a naphoz. Úgy tartották, „ha 
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, 
ha barnán, kemény tél várható.” 
Sokfelé azt tartják, hogy a Márton-
napi idő a márciusi időt mutatja, 
egyes területeken viszont úgy 
hiszik, a Márton-napi jeges eső 
korai tavaszt jelent.

„Ha Katalin kopog, kará-
csony locsog”, hallhatjuk ezt 
nagyszüleinktől, ugyanis úgy hi-
szik, a Katalin-napi időjárással 
ellentétes lesz a karácsonyi. Egyes 
helyeken úgy tartják, hogy ezen a 
napon a lányoknak megjósolhatják 
jövendőbelijük nevét.

András-naphoz, vagyis 30-
ához kapcsolódik a besózott 
hagymakarikák naptára, amely 

megmutatja a következő év 
minden hónapjának időjárását. 
Néhány éve szabadnapnak van 
nyilvánítva december 1-jével 
együtt, idén viszont mindkét 

nap hétvégére esik.
Felmérések alapján tudjuk 

azt is, hogy novemberben szü-
letik a legtöbb gyermek. Ha 
jól végiggondoljuk, február 
és november között pontosan 
kilenc hónap van, február pedig 
Valentin- napról nevezetes. Ez 
pedig sok dolgot megmagyaráz...

Iskolánkban is vannak már 
novemberi „hagyományok”. 
Ilyen a gólyabál és a tavaly óta 
szokássá vált gólyahét, amit 
idén is lezavartunk már, és a 
DT ötleteinek köszönhetően sok 
nézőt vonzott, sokan mondtak 
le a nagyszünetről, és siettek le 
megnézni a gólyákat.

Kitartást kívánok nektek a 
november átvészeléséhez, és ha 
van kedvetek többet megtudni 
az ehhez a hónaphoz kapcsolódó 
hagyományokról, bátran fordul-
jatok nagyszüleitekhez. Ők biz-
tosan sok más érdekességet is 
tudnak mesélni nektek.

Heni

Csikysektol csikyseknek,

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 6. évfolyam 2. szám

csakis nektek!
CSIKY - CSUKY

Gólyabál a vadnyugaton
- 11. oldal -

Szóló szőlő
- 3. oldal -



2. oldal

Kate: Utolsó év

Ez már a vége,
Nincs már mit tenni,

Elmúlt az egész,
Élvezd hát te is!

Jó oldala ennek
Megvan valahol,

Csak rá kell jönni,
Mi is az vajon.

Hiányozni fognak
A szép pillanatok,
De eszedbe jutnak

Majd a rossz időszakok.

Kisszerűnek látod
Majd mindazokat,
Amik akkoriban

Oly komolyak voltak.

Eljön majd aztán
A tízéves találkozó,

Melyre összegyűlünk talán,
S rájövünk, az ember milyen változó.

Ki merre jutott,
Elérte-e álmát,

Következő lépését,
Mindent, ami rá vár.

Jó hangulat lesz majd,
Talán csend is lészen,
Vagy újból veszekedés

Tör ki úgy, mint régen...

Az éhezők viadala trilógia

Csiky-Csuky, 2013. november

Könyvajánló

 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 vagy
Bella Zoltán

12. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők:
Kathy és Zoli

Így művészkedtek ti!
Az éhezők viadala trilógia
Hallottatok a világsikerű Éhezők viadaláról? 
Aki nem, annak melegen ajánlom a könyvet, 
és remélem, hogy ez a kis ízelítő meghozza a 
kedvet az olvasáshoz, hiszen mind a három 
kötete lenyűgöző, és számos meglepetést 
tartogat az olvasónak.
A történet a közeljövőben játszódik Észak-
Amerikában, Panemben, ahol a Kapitólium 
irányítja a többi 12 körzetet. A körzetekben 
élők éheznek, és keményen megdolgoznak a 
kevés élelemért. Minden évben megrendezik 
az éhezők viadalát, ami azt jelenti, hogy 
minden egyes körzetből kiválasztanak egy-
egy 12 és 18 év közötti fiút és lányt, akiknek 
részt kell venniük az eseményen, azután 
megkezdődik a játék, amelyet a tévé közvetít. 
Katniss Everdeen, a főszereplő részt vesz 
ebben a harcban, de hogyan lesz ő kiválasztott, 
az maradjon meglepetés. A legizgalmasabb 
az egészben, hogy csak egy valaki győzhet, 
és az életösztön szembekerül az emberséggel. 
Azoknak, akik szeretik a sci-fit, akciót, 
romantikát, misztikusságot, bizonyára tet-
szeni fog, hisz ez mind megtalálható a 
regényben.
Amikor én a kezembe vettem, nem tudtam 
mással foglalkozni, csak az olvasással. A 
könyv letehetetlen, tehát kiváló lesz az egyre 
közeledő téli vakációra.
Ha pedig nincs időtök az olvasásra, vagy nem 
juttok hozzá a könyvhöz, ne csüggedjetek, 
hiszen meg is filmesítették. A film nagyon 
jól visszaadja a könyvben olvasottakat. 
November 22-én lesz a premierje a második 
résznek. Én már izgatottan várom, mint 
kisgyermek a Mikulást. :)

Bakai Kitti, XI. C

Kopka Csaba, IX. C

Tapasztó Edi, IX. C
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* Csongornak van egy jobb ágya, aki Balga.
* Fejenagynak elgurult az agya.

* „De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci fedőt.”

* „Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akadsz.”

Aki lejegyzett 
aranyköpéseket,

és szeretné,
hogy bekerüljenek a

Csiky-Csukyba,
az juttassa el őket Bernihez 

a XII. D-be!

Az idén is megrendeztük a Szóló szőlő 
hagyományőrző előadást. Az est témája az 
ünnepek voltak. Minden helység nagyon 
ügyesen adta elő a választott ünnepet, s a 
jelenetek megalkotásában és betanulásában 
sokat köszönhetünk Takács Máthé Mónikának, 
hiszen minden estéjét arra szánta, hogy ez az 
előadás színvonalas legyen.

Az est során a mindenki által várva várt 
pillanat az volt, hogy mindenki hallhassa a 
nevét, amikor az ösztöndíjakat osztják. 56 
bentlakó diák közül 50 diák örülhetett az 
ösztöndíjnak, amit kapott.

Az ösztöndíjak kiosztása után a 
hagyományőrző tevékenységéért Gáll Csilla a 
pártát, Futó Zsolt pedig a kalapot kapta meg.

„Nem számítottam arra, hogy megkapom 
a pártát, mivel a Szóló szőlőre való nagy 
készülődésben nem is gondoltam rá. 
Meglepődtem nagyon! Megérte táncpróbákra 
menni, amiken amúgy is szívesen veszek 
részt.” Gáll Csilla

„Furcsa érzés volt megkapni a kalapot, 
mivel nem számítottam rá. Gondoltam rá, 
hogy van esélyem, de mégsem számítottam rá. 

Intrijó

Köszönjük szépen a támogatóinknak,
hogy idén is segítenek nekünk!!!

Rovatszerkesztő: Péli

Emellett még igazán élvezem is a néptáncot.” 
Futó Zsolt

Úgy gondolom, hogy mindenki jól 
érezte magát az ünnepségen, és megérte a 
sok készülődés. Az előadás végén kézzel 
készített dísztárgyakat lehetett megvásárolni. 
A közönséget finom sült tökkel kínáltuk 
meg, mi pedig, a diákok, a szülői bizottság 
jóvoltából finom süteményt fogyaszthattunk.

Csiky-Csuky, 2013. november

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Meli

Aranyköpések
* Gratulálok minden gólyának az elért 

eredményhez, a továbbiakban pedig könnyű 
tanévet kívánok, sikeres évzárással!:) Kathy

* Nagyon-nagyon boldog születésnapot 
Bogicám!:)*

* Nagyon boldog születésnapot kívánok 
Edikémnek!:)* Lídia

* Boldog születésnapot Zsoltika! :)
* Boldog születésnapot Reginának! Lídia

* Boldog születésnapot és sok boldogságot 
kíván a 10. C osztály Levinek és Patricknak.
* Boldog születésnapot kíván a Csiky-Csuky 

szerkesztősége Tóthpál Bélának!
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Csillagok, csillagok!

Halak
A régi szerelem ismét fellángolhat, hogyha 
nem arra vársz, hogy a másik tegye meg az 
első lépést. Nemcsak a szerelem lángol újra, 
hanem a vécében való cigizés is. Nem bölcs 
dolog, a tűzzel játszol, mivel a folyosó őre 

figyel téged. Rendkívüli egyéniség vagy, és ezért könnyen 
szerzel barátokat de mindig tudod, kik azok, akik jóban és 
rosszban is veled vannak. Szerencsenapok: 4., 13., 20.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!) Rovatszerkesztők: Dóra és Réka

Vízöntő
Nem várt segítséget kapsz szeretteidtől, ami 
nagyon ösztönzően hat rád, így újult erővel 
vágsz neki az előtted álló feladatoknak. A 
jelenlegi partnered is mindenben támogat, 
de ezzel ne élj vissza, ne felejtsd el, hogy 

ő törődést és szeretetet is vár tőled, nemcsak sikereket. 
Szerencsenapok: 3., 15., 23. 

Kos 
Úgy érezheted, hogy az egész világ 
ellened fordult, de ez koránt sincs így. Ez 
csupán a belefáradás jele, ami nem csoda, 
hogy megjelent rajtad, hiszen az elmúlt 
hónapban rengeteg teendőd volt. Most 

már megnyugodhatsz, egy viszonylag könnyű hónap vár 
rád, így sokkal több időt tölthetsz majd szeretteiddel, és 
legfőképp magaddal. Szerencsenapok: 9., 12., 25.

Rák
Kicsattanó formában vagy, állandóan 
mozgásban lennél, és mindent 
megteszel, hogy az úgy is legyen. Egy jó 
kis séta a haverokkal, esetleg biciklizés 
a pároddal feldobhatja az egész 

napodat. Sajnos, ez az állapot nem fog 
sokáig tartani, mivel egyre több és több munka vár majd 
rád, ami kicsit elszakít a szórakozástól. Szerencsenapok: 
6., 17., 22.

Oroszlán
Egy nagyon fárasztó hónapot hagytál 
magad mögött, ami telis-tele volt 
idegeskedéssel és munkával. Itt a lazulás 
ideje, hátradőlhetsz, és élvezheted a 
mindennapjaid. Nagy valószínűséggel 

az év legnyugodtabb hónapja előtt állsz. A 
párkapcsolatoddal is minden rendben, hatalmas összhang 
van köztetek. Szerencsenapok: 13., 22., 27.

Szűz
Végre rád talált a szerelem, ami rád is fért, 
hiszen egy hangos és szomorú szakításon 
vagy túl, aminek a megemésztése sok 
időt vett igénybe. Az iskolában is jól 
alakulnak a dolgok, egyre jobb jegyeket 
viszel haza, ezért a szüleid is nagyon 

büszkék rád. Csak így tovább! Szerencsenapok: 11., 19., 
29.

Mérleg
Mivel állandó jelleggel mindent és 
mindig újra és újra átgondolsz, sok jó 
dologról lemaradsz, ezért próbálj meg 
merészebbnek és bevállalósabbnak 
lenni. A párkapcsolatod is kezd 
unalmassá válni, hiszen nem mersz új 

dolgokat bevinni a kapcsolatba, mivel félsz, hogy az 
tönkremegy. Próbálj ezen változtatni, és meglásd, minden 
jóra fordul. Szerencsenapok: 2., 15., 24.

Skorpió
Magányosságodon nem segít az, hogy 
körülveszed magad emberekkel, amikor 
nincs azok között egy sem, aki igazán a 
barátod. Ebben a hónapban a szerelem terén 
sem hódítasz, mivel a párod feletti birtoklási 

vágy igencsak eluralkodik rajtad. Próbálj megbízni benne, 
és szabadabbra engedni a gyeplőt, és meglátod, minden jóra 
fordul. Szerencsenapok: 13., 18., 30.

Nyilas
Ha változtatni szeretnél életeden, akkor 
nem elég, ha pusztán elhatározod, hanem 
vágj bele! A tanulást se hanyagold, mert 
könnyen becsúszhat néhány rossz jegy 
matekból vagy magyarból. Régi barátok 
tűnnek fel a szürke hétköznapokban, akik 

pont jókor jelennek meg, hogy lelket öntsenek beléd 
szerelmi bánatodban. Szerencsenapok: 6., 8., 29.

Bak
A makacsság néha előny, néha viszont hátrány. 
Hallgasd meg barátaid véleményét, ne kösd 
az ebet a karóhoz! A sok tanulás meghozta 
a gyümölcsét, a tanárok büszkék rád, és 
csak dicsérni tudnak kiváló eredményeidért. 

De figyelj oda párodra, mert elhanyagoltad, és könnyen 
meglehet, hogy más szemet vetett rá. Szerencsenapok: 2., 
15., 27.

Bika
A gólyabál jó hatással volt rád, mivel 
segített feloldódni az új környezetben, 
és új barátokat is szereztél. De most 
már a tanulásra koncentrálj, és ne 
a bulizásról álmodozzál! Kiváló 
színész vagy, és könnyen manipulálod 

a körülötted lévő embereket, de ne vidd túlzásba, mert 
rosszul is elsülhet. Táplálkozz egészségesen, és nem 
fogsz megfázni! Szerencsenapok: 1., 16., 23.

Ikrek
Tele vagy energiával, mindenbe 
belekezdesz, de semmit sem viszel 
végig. Próbálj meg csak egy feladatra 
koncentrálni, és azt végigvinni. A 
szerelmi életed ne az iskola folyosóján 

éld, mert nem vagy egy szappanopera szereplője, hogy 
mindenki orrára kösd magánéleted dolgait. A „legjobb 
barát” díjat te kapnád, mert mindig lehet rád számítani. 
Szerencsenapok: 5., 11., 21.
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– Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a 
héten már az ötödik gyalogost üti el!
– Miért, mennyit lehet?

Egy autós elüt egy rendkívül kövér gyalogost.
A helyszínre érkező rendőr megkérdezi:
– Miért nem kerülte ki?
– Nem volt annyi benzin a tankban.

Az autószerelő kérdezi a javítandó kocsi gazdájától:
– Hogy tudott ennyire tönkremenni a gumija?
– Ráhajtottam egy borosüvegre.
– Nem vette észre, hogy ott egy üveg?
– Hogyan? Egy részeg ember zsebében volt!

– Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés?
– Mint a villám!
– Olyan gyorsan?
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

A paraszt bácsihoz odamegy egy turista:
– Mondja bátyám, hogy jutok el leggyorsabban 
Budapestre?
– Gyalog van, vagy autóval?
– Autóval.
– Akkor szerintem autóval...

– Miért van hátsó ablakfűtés a Skodában?
– ???
– Télen melegen tartja a kezed, amíg tolod...

Egy ember árulja az autóját a piacon. Odamegy hozzá 
egy vevő, és kérdezi:
– Mennyit fogyaszt ez az autó városban?
Mire az eladó:
– Nem tudom, falusi vagyok.

Előző rejtvényünk győz-
tese Belkó Viktória, 
XI. C osztályos tanuló! 

Gratulálunk neki!

Agykrobata
50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha 
beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne 
késlekedj, mert lehet, hogy te leszel az októberi 
számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2013. december 2.
A sorsolás időpontja: 2013. december 2. 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 egyszer forduljon elő!

Rovatszerkesztő: Juli

Logikai feladat (0-IV. osztályosoknak)

Októberi sudoku helyes megfejtése:

Csiky-Csuky, 2013. november

Humorzsák

Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki az?

Az előző logikai feladat helyes megoldása: Egyik 
ember az almával együtt a kosarat is megkapja.
Októberi sudoku nyertese:

Rovatszerkesztő: Andi
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FORMA 1 Megvan a világbajnok!

Rovatszerkesztő: Be@

Sebastian Vettel zsinórban negyedszer lett 
világbajnok, és erős léptekkel halad afelé, hogy 
felállítsa Schumacher hét világbajnoki címes 
rekordját. Schumacher a következőket nyilatkozta 
Vettelről: egyedülálló a mezőnyben, a sport minden 
szeletét uralja. „Természetesen nem vagyunk ikrek. 
Mindenki egyedülálló volt, és most is az. Ugyanakkor 
Sebastian és én is – ő a maga, míg én a saját időmben 
– tudtunk valamit: nem mindig arról van szó, hogy 
gyorsan kell menni. Nagyon sok más is van.” – 
nyilatkozta Schumacher. A Red Bull is megnyerte a 
konstruktőri bajnokságot, a többiek: a Ferrari, a Lotus 
és a Mercedes harcolnak a második, a harmadik és a 
negyedik helyért. Ugyanakkor sokan már a jövő évi 
autókon dolgoznak, és az új szabályok izgalmasabb 
versenyeket ígérnek.

Kimi Räikkönen hátfájdalmai oda vezettek, 
hogy nem fog részt venni az utolsó két futamon: az 
Amerikai Nagydíjon és a Brazil Nagydíjon. Az MTV 
Sport jelentése szerint Räikkönen hátoperációja 
sikeres és zökkenőmentes volt. A Lotus Kimi helyére 
Heikki Kovalainent ülteti. Davide Valsecchi, a csapat 
tesztpilótája, megharagudott, hiszen őt illette volna a 
legjobban ez a hely. Az MTV Sport tudomása szerint a 
2007-es Forma 1 világbajnoka 4-6 hetet fog lábadozni, 
majd minden erejével a 2014-es felkészülésre 
koncentrál, így a Ferrari is megnyugodhat.

A hét egyik híre az volt, hogy Sergio Pérez 
elhagyja a McLarent. A csapat menedzsere komoly 
kritikával illette a fiatal versenyzőt: „arrogáns és nem 
elég elkötelezett az istálló iránt”. Livio Oricchio, egy 

Gyerekszááááj!
Ebben az enyhe novemberi hónapban az elsősöket 
kerestük meg kérdéseinkkel.

– Miért várjátok a Mikulást?
– Mert sok ajándékot hoz! (Szellelki Krisztián)
– Ilyenkor a gyerekek nagyon boldogok, hogy 
mindenki kap ajándékot. (Simon Abigél)
– Azért mert sok ajándékot kapunk! (Kiss Patrícia)

– Hogyan szoktátok őt várni, és hogyan érkezik 
hozzátok?
– Hát, az ajtón szokott bejönni, de előtte rendet 
csinálok, hogy ajándékot hozhasson. Volt már, amikor 
fokhagymát és krumplit is hozott. (Szellelki Krisztián)
– A kéményen szokott jönni, és kitakarítom a szobám, 
segítek anyának mézeskalácsot sütni meg sütit, és 
kikészítem a csizmámat is. (Simon Abigél)

– Mit kértetek tőle az idén?
– Írtam neki levelet, és 
olyan villogós szárnyakat 
kértem. (Simon Abigél)
– Én egy tabletet kértem tőle. (Szellelki Krisztián)
– Én egy hintót és egy koronát kértem. (Kiss Patrícia)

– Számotokra mit jelent a barátság?
– Hát, hogy barátkozunk, együtt játszunk, segítünk 
egymásnak a bajban, és a bizalom is nagyon-nagyon 
fontos. (mindhárman)

Köszönjük, hogy válaszoltatok kérdéseinkre, és 
reméljük, hogy elhozza nektek a Mikulás mindazt, 
amit kértetek.

Rovatszerkesztők: Zsuzsi & Berni

brazil újságíró a következőket nyilatkozta: „A kapcsolat 
sohasem alakult ki igazán a mexikói és a McLaren 
között. A Forma 1 nem csak az elkötelezettségről 
szól; sokkal több annál. Interakció, közös munka, két 
oldal elkötelezett ugyanazért a célért; együtt nyertek, 
együtt veszítettek. Pérez nem az a fajta ember, aki így 
tesz.” A McLaren új versenyzője Kevin Magnussen 
lesz. Button szerint vagy nagyon sikeres lesz, vagy 
nagyot bukik, de ez a jövő zenéje.

Legfrissebb hírek szerint Robert Kubica teljsen 
feladta a Forma1-be való visszatérést, a walesi bukás 
miatt. Csúnyán összetörte a Citroent, amivel a WRC-
ben versenyzett. Úgy látszik, az F1-ben nem láthatjuk 
többé, de aki szereti a WRC-t ott láthatja, és sok sikert 
kívánunk neki.

Ne hagyjátok ki a szezon utolsó futamát, a 
Brazil Nagydíjat, hiszen többé ezek az idők nem 
térnek vissza, a jövő év teljesen mást ígér.

U. I.: Így mutatta ki Vettel a háláját a 
világbajnokságához vezető autó iránt. :)



7. oldal

Befejeződtek a Fifa 2014-es világbajnokság pótselejtezői. A visszavágókon nagyon kemény 
mérkőzéseket láthattunk, ahol minden fél nagyon nehezen adta meg magát. Nézzük tehát az 
eredményeket!

Románia-Görögország 1-1 (összetettben 2-4), Franciaország-Ukrajna 3-0 (3-2), Svédország-
Portugália 2-3 (2-4), Horvátország-Izland 2-0 (2-0). Tehát Európából továbbjutottak a franciák, a 

görögök, a portugálok és a horvátok. Más kontinensek közötti 
pótselejtezői eredmények Egyiptom-Ghána 2-1 (7-3), Burkina Faszo-
Algéria 3-2 (3-3). Ghána és Algéria jutott tovább.

Cikkem megírása után még két pótselejtező maradt hátra: 
Uruguay Jordániával való meccse, illetve Mexikó és Új-Zéland 
mérkőzése. Mindkét mérkőzés továbbjutója már az első találkozás 
után eldőlt: Uruguay és Mexikó többgólos különbséggel nyertek.

Most, hogy tudjuk, kik fognak részt venni a vb-n, bemutatnék 
pár helyszínt, ahol jövő nyáron meccseket fognak rendezni. Ebben 
a cikkben a legfontosabb és sokak által ismert Maracana nevezetű 
stadionról írok. Rio de Janeiro legendás arénája, mely az idők során 
összeforrt a brazil futballal. 1950-ben a korábbi brazíliai vb döntőben 
200.000 ember volt a lelátókon. A stadiont felújították, így most 78.000 

férőhelyes. A hivatalos neve a stadionnak egy bizonyos Mario Filho újságíró neve, de mindenkinek 
Maracana maradt. A világbajnokság döntőjére ebben a stadionban kerül sor.

Következő cikkemben bemutatok majd több helyszínt, és lesz egy interjú egy csikys sportolóval.

Az Optimal Optik Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika, illetve 
Irányítástechnika és Informatika Tanszékével együtt kifejlesztett és bemutatott 3D-s LED projektora 
a piacon lévő megoldásoknál költség- és energiahatékonyabb, ráadásul sokkal jobb minőségű 
megjelenítést tesz lehetővé. A nyolc üveglencséből álló objektívvel felszerelt 3D-s LED-megvilágítású 
projektor újdonsága, hogy úgy képes 1024x768-as felbontású álló- vagy mozgóképes tartalmak 
háromdimenziós kivetítésére, hogy a megjelenített kép 50 fokos szögben valamennyi néző által 
láthatóvá válik, ráadásul ezt egy szokásosnál 
kisebb, lexikonméretű, hordozható kivitelben.

A kivetített képet a BME Atomfizika 
Tanszéke által kifejlesztett speciális ernyő 
teszi élethűbbé, egyenletesebbé és élesebbé, 
magát a képalkotást tekintve pedig a cég által 
szabadalmaztatott polarizációs osztóprizmás 
megvilágító-rendszer biztosítja a jobb és a bal 
szem számára a képi információkat, míg a BME 
Irányítástechnika és Informatika Tanszéke 
foglalkozott a mikrokijelző vezérlésével.

Rovatszerkesztő: Boti

FOCI
Csiky-Csuky, 2013. november

TECHNIKA

Rovatszerkesztő: TI BI
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Csak csajok!!!
Csintalan desszert

Koktél

Hozzávalók:
• 120 g finomliszt
• 1 kiskanál sütőpor
• 1,5 dl tej
• 3 nagyobb tojás
• egy csipet só
• olaj
• banán, nutella, mogyo-
ró (opcionálisak; légy kreatív, 
próbálj ki más variációkat is!)

1. A tojást szétválasztjuk.
2. A sárgájához hozzáadjuk a 
tejet, a lisztet, a sütőport és a 
sót, majd simára keverjük.
3. A fehérjéből kemény ha-
bot verünk, és óvatosan a 
tésztához keverjük.
4. Kevés olajat öntünk a 
serpenyőbe, majd néhány 
kanálnyi masszát szépen 
eloszlatunk              
          benne. Pár perc kell mindkét 
oldalának. Akkor fordítsuk át, 
amikor aranybarna.
5. Kenjük meg nutellával, 

vágjunk rá banánkarikákat, és 
szórjuk meg a mogyoróval.

Ééés, voilà! Kész is a finom 
desszert. El sem hiszik majd, 
hogy ennyire ügyes voltál!

Rovatszerkesztő: Bakai Kitti

Hogyan tartsd karban az agyad?

Úgy érzed, hogy már a 
legalapvetőbb dolgokat is elfe-
lejted? Pörgesd fel magad és az 
agyad egyaránt!

Suli, munka, otthoni teendők... 
néha már nem is emlékszel arra, 
hogy mit is akartál csinálni, 
vagy éppenséggel mit felejtettél 
el. Biztosan próbálkoztál már 
különböző papírkákkal, amikre 
felírtad az elvégzendő feladatot, 
de még így is többször kifogott 
rajtad az a fránya memória. Íme, 
pár dolog, hogyan is segíthetsz az 
agyad kapacitásának növelésében 
természetes dolgokkal!

1) Gyümölcs és zöldség 
minden mennyiségben!

A magas nitráttartalmú 
zöldségek, mint például a cékla, 
káposzta, zeller és más leveles 

zöldségek fogyasztásával sokkal 
gyorsabban áramlik a vér az agyba, 
így jobban pörög az agy, jobb az 
emlékezőképesség. Ugyanez a 
helyzet a bogyós gyümölcsökkel: 
áfonya, eper, szeder, málna, és 
még sorolhatnánk.

2) Mindig tanulj valami újat!

Gyakran halljuk azt, hogy ha 
keresztrejtvényt fejtünk, akkor 
edződik az agyunk. Ez így igaz, 
de nem csak ettől fejlődik, és 
edződik, hanem bármi más újtól 
is. Legyen ez akár egy nyelvnek a 
megtanulása, vagy egy új mesterség 
gyakorlása... teljesen mindegy, mit 
hoz eléd az élet! Mindig tanulj 
valami újat és érdekeset!

3) Legyél boldog!

A memória és a kognitív 
képességek nem működnek olyan 
jól, ha stresszes vagy, depressziós, 
esetleg ideges. A kutatók azt 
állítják, hogy minél depressziósabb 
valaki, annál nehezebben tudja 
megkülönböztetni a régi emlékeit. 
Szóval, csak vidáman!

4) Meditálj!

A meditációban egy a cél: ürítsd 
ki az agyad, és csak egy valamire 
összepontosíts. Ha ezt meg tudod 
csinálni, akkor nagy baj nem 
lehet, hiszen semmit nem fogsz 
elfelejteni.

5) Mozogj sokat!

Ha különböző gyakorlatokat 
végzel, az csak segít. A kutatások 
kimutatták, hogy mind idősebb, 
mind pedig fiatalabb embereknél 
is segít a mozgás. Az idősebbek 
sokkal jobban tudnak emlékezni 
dolgokra, míg a fiatalabbak egy 
nehezebb iskolai feladattal is 
könnyebben megbirkóznak.

Ne feledd el: minden csak rajtad 
múlik!!!
Rovatszerkesztők: Berni, Enci, 

Meli, Timi 

Csiky-Csuky, 2013. november
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Közhírré tétetik!

Különleges praKtiKa

November 11-től a XI. C 
közgazdaság osztály számára 
megkezdődött a tanév első 
félévi praktika hete, a XI. B tu-
rizmus osztálynak pedig egy 
héttel korábban.

A Munkavédelem és mun-
kahigiénia modul, amelyet a 
praktika folyamán mindkét osz-
tály tanult, nagyon érdekesnek 
bizonyult, főleg azért, mert nem 
csak elméleti, hanem gyakorlati 
tudásunkat is bővíthettük.

Az első két napon az oszink, 
Tóthpál Renáta közgazdaság-
tanárnő bevezetett minket a 
munkavédelem rejtelmeibe, il-
letve egy színes powerpoint 
keretén belül próbálta még 
érthetőbbé tenni számunkra a 
tantárgy lényegét.

Szerdán kezdődött csak a 
java a praktikának, mivel el-
látogattunk az aradi Vörös 
Kereszt alapítványhoz, ahol 
egy elsősegély-nyújtási tan-
folyamon vettünk rész két na-
pon keresztül.

Az igazgatónő, Iudita Cu-
vineanu köszöntése után egy 
nagyon kedves hölgy, Dr. Car-
tojan Florentina, sürgősségi 
szak-orvos fogadott minket, 
és már neki is látott, hogy 

elsősegélyt nyújtani tudó 
diákokat neveljen belőlünk. 
Olyan dolgokat ta-nultunk, 
amelyeket jó tudni, mert amíg 
a szakemberek a helyszínre 
érkeznek egy-egy baleset al-
kalmával, életet is menthetünk. 
Egy kis ízelítő a tanultakból: 
ájulás esetén újraélesztés, 
égési seb ellátása, mérgezés 
kezelése, fulladás megszün-
tetése, mély sebek ellátása, orr-
vérzés elállítása, belső vérzés 
észlelése, szúrt seb kezelése, 
megfagytt ember átmelegítése, 
törött csont stabilizálása.

A két nap elteltével okle-
velet is kaptunk, amellyel 
(országos/ Európa szinten) bi-
zonyíthatjuk, hogy értünk az 
elsősegélynyújtáshoz.

Úgy gondolom, hogy 
érdekes és hasznos tapaszta-
latokat szereztünk, s ez még 
inkább alátámasztja azt, hogy 
jó dolog szakosztályban tanul-
ni tovább… Aki csak teheti, és 
lehetősége van rá, az bátran je-
lentkezzen erre az elsősegély-
tanfolyamra, mert nem fogja 
megbánni!

A két osztály nevében sze-
retném megköszönni az oszi-
nak, hogy elvitt minket erre a 

t a n f o l y a m r a , 
és támogatott 
minket annak 
elvégzésében.

Pálfi Kinga 
XI. C

Halloween
A mi iskolánkban is hódoltunk 

annak az újkeletű európai 
szokásnak, hogy október 31-én 
megünnepeltük a Halloweent. 
Az angolórák keretén be-lül, 
Luca Diana tanárnő szer-
vezésében, a kisiskolások 
megismerkedtek azzal az 
angolszász hagyománnyal, 
hogy kosztümös játékokkal 
elevenítették fel a „minden 
szellemek éjszakáját” jellemző, 
humoros és hátborzongató 
hangulatot.

A szellemes jelmezekbe 
öltözött előkészítő osztályosok 
többféle angol nyelvű ver-
senyben mérték össze tudá-
sukat és ügyességüket. Képes-
lapot, töklámpást készítettek, 
múmiásat játszottak és 
limbóztak. Előzőleg anyagot 
gyűj-töttek arról, hogy a világ 
angolul beszélő országaiban 
milyen szokások kötődnek 
ehhez az ünnephez. Végül saját 
maguk készítette maszkokat 
mutattak be.

- folytatás a 10. oldalon -

Csiky-Csuky, 2013. november
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A legsikeresebb jelme-
zekért, képeslapokért, lámpá-
sokért oklevelet kaptak a leg-
ügyesebbek. Jó hangulatban 
és tanulságosan teltek el az 
órák, és közkívánatra az akciót 
jövőre is megrendezzük.

Luca Diana

Csikysek 
Sepsiszentgyörgyön

Az előző évekhez hasonlóan, 
idén is megrendezésre került 
az Országos Balladamondó, 
Balladaéneklő és Mesemondó 
Verseny, melynek előselej-
tezőjén többek között csikys 
diákok is részt vettek az Aurel 
Vlaicu iskolában.

Összesen 27 versenyző je-
lentkezett mese-, rege- és bal-
ladamondó kategóriában.

Az első és második osztá-
lyosok körében Dobos Car-
los, II. osztályos tanuló di-
adalmaskodott, aki az első 
helyet elnyerve jutott tovább 
az országos megmérettetésre, 
illetve az V. osztályos Tóth-
pál Eszter és a VI. osztályos 
Mészáros Letícia, Walter Zsu-
zsanna   tanítónő  kíséretében 
mehettek „szerencsét próbál-
ni”. A diákok szabadon válasz-
tott népmesékkel készültek, 
hiszen az egyetlen kikötés az 
volt, hogy meséjük időtartama 
a 3 perces keretbe férjen bele. 
Az egyedüli nehézséget az je-
lentette, hogy a mesék igen 

hosszúak voltak, és igazi ki-
hívást jelentett ezek megta-
nulása, ám a versenyzők ezzel 
is megbirkóztak. A konkurencia 
nagyon nagy volt, de a diákok-
ban benne volt a versenyszel-
lem, és tehetségüknek köszön-
hetően mindent megtettek a 
továbbjutás érdekében. Sepsi-
szentgyörgyön három napot 
tölthettek, november 14-16. 
között, ahol a verseny mel-
lett még városnézésre és 
szabadidős programra is sort 
kerítettek. A három nap eltelté-
vel diákjaink élményekkel és ta-
pasztalattal gazdagodva tértek 
haza, és megfogadták, hogy 
jövőre újra próbálkoznak ezen 
a versenyen is.

Továbbra is sok sikert és még 
sok ilyen eredményes versenyt 
kívánunk a fiataloknak!

Zsuzsi

Író – olvasó találkozó 
a Csikyben

2013. november 7-én, 
csütörtökön, a Csiky könyv-
tárában érdekes találkozón 
vehetett részt az iskola kb. 
70 diákja: Böszörményi 
Zoltán író, költő találkozott a 
csikysekkel. Először verseket 
olvasott fel, majd mesélt arról, 
hogy tulajdonképpen miért is 
írnak verset a költők. Azért, 
hogy olyan gondolatokat, ér-
zéseket fejezzenek ki, olyan 
kérdéseket vessenek fel és 
válaszoljanak meg, amikre az 
emberek kíváncsiak, de ezt a 
kíváncsiságot vagy gondolatot 
elfojtják magukban…

A versek világába való 
beavatás után egy rövid novellát 
olvasott fel nekünk a Füst 
című novellagyűjteményéből, 
a Smaragd fülbevalót. Nagyon 

megdöbbentő novella, s min-
denkinek ajánlom figyelmébe; 
a jelenlévők tanúsíthatják, hogy 
nagy sikert aratott.

A végén a diákok kérdéseket 
tehettek fel. Hoztuk a szokásos 
formánkat: a diákság kérdései 
olykor elég „érdekesek” voltak. 
Nagyon meglepő volt, hogy 
Böszörményi úr mindenre a 
legnagyobb odafigyeléssel 
válaszolt, még az olykor 
komolytalan kérdésekre is. 
Ezzel nagy sikert aratott a 
diákság körében.

Befejezésül meglepetést 
is tartogatott számunkra: 
novellás- és versesköteteivel 
ajándékozta meg a jelenlevő 
diákokat.

Mindenki nagyon élvezte ezt 
a találkozót, hogy egy igazi hús-
vér költővel beszélgethetett, 
és szerintem mindannyiunk 
nevében mondhatom, remé-
lem, hogy lesznek még ehhez 
hasonló alkalmak.

Tóthpál Béla

- folytatás a 9. oldalról -

Csiky-Csuky, 2013. november
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November 15-én, pénteken került megren-
dezésre iskolánk gólyabálja a No Name-ben. A gó-
lyák és a 12. osztályos szervezők már több hete 
keményen készültek, próbáltak erre az alkalomra. 
Az idei téma a vadnyugat volt, erre utaltak a próbák 
és az öltözékek is. Mind a szervezők, mind a gólyák 
nagyon jól mutattak kockás ingben, farmernadrág-
ban és cowboy kalapban.

A gólyáknak a következő próbákat kellett 
teljesíteniük: Cotton Eye Joe-tánc; lányok próbá-
ja – nem létező akadályok kerülgetése bekötött 
szemmel; fiúk próbája – kánkán tánc hosszú piros 
szoknyával; párok egyéni produkciója, és végül, de 
nem utolsó sorban, az est fénypontja, az estélyi
ruhás keringő.

A zsűri (a tanárok részéről Ilona János, Ruja Ildikó, Tóth-
pál Renáta, a diákok képviseletében Tari Stefánia, a tavalyi 
gólyakirálylány, és Higyed Arnold, a 2010-es gólyakirály) minden 
versenyszámot pontozott, és végül megszületett a várva várt ered-
mény. Az idei gólyabál győztesei, tehát a témának megfelelően 
a Cow Girl-ök királynője és a Seriff, Rudolf Anna és Sipos Wal-

ter lettek. Segé-
deik: első seriff-
helyettes Búza 
Róbert, első 
cow-girl Sáfár 
Kinga, második 
seriffhelyettes 
Morariu Adri-
an, második cow-girl Komori Antónia.

SOK-SOK GRATULÁCIÓ NEKIK!!! :D
Amíg a gólyák átöltöztek, és készülődtek a 

különböző produkciókhoz, Păcurar Ariana (X. A) 
énekelt, és Pálfi Norbi (XII. A.) gitáron kísérte, fel-

lépett a Csiky társastánc csoportjának egy része (Gulyás Bea, Pálfi Kinga, Sisa Rihárd, Tar Adolf), 
és egy meghívott előadó is énekelt.

Eredményhirdetés után éjfélig 
bulizhattak a gólyák, a szervezők, a je-
lenlegi és volt csikys diákok. És akinek 
még ez sem volt elég, éjfél után, nem 
hivatalos formában, de folytatódott 
a buli a Grand Boulevard diszkóban 
reggelig. :)

Felejthetetlen nap volt min-
den résztvevőnek. Gratuláció a 
szervezőknek!

 
T. B.

Csiky-Csuky, 2013. november

Gólyabál a vadnyugaton
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A szerkesztőség tagjai: Bakai Kitti, Bella Réka, Bella Zoltán, Boda Melánia, Bortos Júlia, Gáspár Bernadett, Gulyás Beatrix, 
Kiss Zsuzsanna, Kovács Henrietta, Mátyás Enikő, Mihály Bernadett, Molnár Andreea, Molnár Katalin, Molnár Melinda, Pálfi 
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A Hónap Arcai
Rudolf Anna, 9. A
– Sokat készültetek az egyéni 
produkcióval a gólyabálra?
– Igen, öt héten keresztül minden 
pénteken három órát próbáltunk.
– Melyik volt a legemlékezetesebb 
élményed a próbák alatt?
– Amikor az első emeléseket csi-
náltuk a Cotton Eye Joe tánchoz.
– Hogyan érintett, hogy te lettél a 
gólyakirálynő?

– Nagyon meglepődtem, mivel másra számítottam, 
de nagyon örülök neki.

Sipos Walter, 9. A
– Hogyan tetszett a gólyabál?
– Nagyon jó volt, egy egyedi 
élmény, amit érdemes megtapasz-
talni.
– Melyik próbatétel tetszett a leg-
jobban a bálon?
– Amikor kan-kan ruhába kellett 
táncolnunk. Elállt tőle a szavam.
– Gondoltad volna, hogy te leszel 
a gólyakirály?
– Mint minden jelentkező, nagyon 
reméltem, mindent beleadtam, és az a legjobb, hogy 
élveztem minden pillanatát. Nagyon örülök, hogy 
én lettem a gólyakirály.

Novemberi számunkban Bálint Erika tanító néni előkészítőseit faggattuk az iskoláról, kedvenc 
foglalkozásukról, illetve az ünnepekről.

Hogy tetszik a nulladik osztály?

Trăncău Alice: Jó, nagyon tetszik.
Kovács Bence: Nagyon szeretem a nulladik osztályt.
Kocsis Anita: Nagyon szeretem, jobb, mint az óvoda.
Erdélyi Ramon: Nagyon tetszik a nulladik, és 
szeretem, mikor kimegyünk szünetre.

Mivel szeretsz leginkább foglalkozni az iskolában?

Trăncău Alice: Szeretek rajzolni és festeni.
Kovács Bence: Lehet rajzolni, játszani, kimenni az 
udvarra.
Kocsis Anita: Szeretek tanulni, énekelni, rajzolni.
Erdélyi Ramon: Nagyon tetszik a munkafüzet, szeretek benne dolgozni.

Végül arra a kérdésre, hogy mit várnak jobban, a Mikulást vagy a Jézuskát, a következő válaszokat kaptuk:
Osztály: A Mikuláááááááást!!! Mert sok ajándékot hoz. (Fél perc elteltével pedig egyszerre mindenki a 
Jézuskát várta jobban. :)) 
Az előkészítősöknek és mindenkinek kellemes várakozást kívánunk a Mikuláshoz és a Jézuskához is!!! :)


