
- Nagyszabású ajándékozás a 11. C 
részéről, 11. oldal -

- Gólyabál, 10. oldal -

- Háromnapos kirándulás, 9. oldal -

- Látogatás a tornyai tájházba, 9. oldal -- XIX. Országos Ifjúsági
Honismereti Akadémia, 11. oldal -

Ebben a hónapban is nagyon 
sokat gondolkodtam azon, hogy 
miről is szólhatna ez a cikk, mi 
az, ami sokakat érdekelne. Azu-
tán, a cikk beadásának határide-
jét öt nappal meghaladva, úgy 
döntöttem, hogy egy számomra 
és mindenki számára nagyon 
fontos tényezőről írok: az időről 
és annak hiányáról.

Einstein szerint az idő relatív, 
s ezt a tényt egyrészt azért kell 
elfogadnunk, mert Einsteintől 
származik, másrészt pedig, mert 
valóban így van. Hiszen amikor 
egy számunkra kedves dolog-
gal foglaljuk el magunkat, az idő 
csak úgy repül, ha viszont egy 
számunkra unalmas dologgal 
kell foglalkoznunk, egy perc egy 
egész órának tűnhet.

Manapság az idő nagyon ér-
tékes mindenki számára, hisz 
ebben a rohanó világban 24 óra 
szinte semmire sem elég. Rejtő 
Jenő szerint „az idő pénz, de a 
pénz nem idő, az idő legyőzhe-
tetlen.” Sokan fizetnének is azért, 
hogy több idejük legyen, mint 
amennyi van, de sajnos ez nem 
lehetséges. Napjaink egyre zsú-

foltabbak, egyre több a teendőnk, 
s ezzel szabadidőnk egyre fogy, 
nem jut időnk a kikapcsolódásra, 
hobbijainkra, otthoni teendőinkre, 
és sajnos egymásra, az emberi 
kapcsolatainkra is kevés időt for-
dítunk. Ezáltal nagyon sok barát-
ság megy tönkre, sőt olyanra is 
volt már példa, hogy házasságok 
dőltek romba időhiány miatt.

De tulajdonképpen mi is az 
idő? Ki az, aki erre válaszolni tud-
na? Lehet, hogy banális kérdés-
nek tűnik, de ha jobban belegon-
dolunk, rájövünk, hogy mégsem 
olyan egyszerű választ adni erre a 
kérdésre. Hippói Szent Ágoston is 
írta: „Mi hát az idő? Ha senki sem 
kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, 
s meg akarom magyarázni, nem 
tudom.” Tudósok szerint az idő az 
események látszólag folyamatos 
sorrendjének érzékelésére utal.

Időnket tehát tudnunk kell be-
osztani, még ha ez néha lehetet-
lennek tűnő feladat is, hisz manap-
ság életünk kimenetelét nagyban 
befolyásolja az, hogy képesek 
vagyunk- e minden fontos dologra 
időt szakítani.

Heni

Az idő

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 2. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!



Könyvajánló
Gárdonyi Géza/Göre Gábor: Veszödelmek, 

más szóval nem matska ugrás ide Amerika se
Ha valaki szórakoztató kalandregényt akar ol-

vasni, én a Veszödelmeket ajánlom. Zseniális alko-
tás!

A történet egy magyarországi faluban kezdődik, 
ahol a falu bírója sokat hall arról, hogy az embe-
rek Amerikába mennek, ahol aranyat lehet találni, 
és hogy mindenki, aki Amerikába megy, gazda-
gon, arannyal megrakodott szekerekkel tér haza. 
Ezen felbuzdulva elhatározza, hogy hitelt vesz fel 
a falutól, és ő is Amerikába megy, hogy meggaz-
dagodjon a falu. Mire a pénzt összeszedi, addigra 
útitársai is akadnak, s egy búcsú ünnepség után el 
is indulnak Amerikába. A tengerig utaznak lovas-
kocsival, onnan pedig a terv szerint hajóra szálltak. 
Majd bizonyos okoknál fogva (nem lövöm le a po-
ént) egy lakatlan szigeten kötnek ki. Ott próbálnak 
életben maradni, míg nem jön egy hajó értük. És 
kb. ennyit lehet elmondani. Hogy miként alakul a 
falu és az utazók sorsa, azt a kedves olvasó feladata 
kideríteni. Mi…? Hogy nem így kéne lezárni egy 
könyvajánlót? Sajnálom. Ez ilyen. Bármit is mon-
danék innentől, lelőném a legjobb poénokat. Ezt a 
könyvet olvasni kell, nem hosszú, olvasmányos, 
egy délután alatt elolvassa az ember...

Na jó, egy kis ízelítőt azért adok belőle:
„Valami fa állott ottan hát az alá ültünk, mondok 

itt legalább öhetünk is úgy látom, ha lösz mit. De 
mitsoda fa löhet ez?

– Almafának nézöm, feleli a sógor ojanforma.
– Mondok a levele mást beszél, de mondok az is 

löhet, hogy nimöt almának nimöt az levele is.
Leszakitok egy sárgát, oszt beléfalok, hát ojjan 

savanyu vót a, hogy a szájam majd benyőtt tüle, de 
nem tsak a szájam, hanem mindön juk a mi tsak 
rajtam vót, még tán a dohány atskóm szája is ösz-
ve huzódott tűle. Akkor láttuk, hogy tzitrony, üsse 
mög a ménkü a tzitronnyát.”

Becstelen Brigantik
A film a második világháború idején játszódik 

Franciaországban a német megszállás első évében. 
Shosanna Dreyfus családját a lány szeme láttára 
végzi ki Hans Landa náci ezredes. Shosannának 
éppen hogy sikerül megmenekülnie, és Párizsba 
szökik, ahol hamis papírokkal él, és egy mozi tu-
lajdonosa lesz. Európa egy másik részén eközben 
Aldo Raine hadnagy egy csoport amerikai zsidó 
katonát verbuvál gyors, sokkoló megtorlóakciók 
végrehajtásához. A „Brigantyk” néven elhíresülő 
osztag célja végül a Harmadik birodalom vezető-
inek kiiktatása lesz. A két történet Shosanna mozi-
jában fut össze, ahol Shosanna a saját bosszútervét 
készül végrehajtani.

Quentin Tarantino filmjét/filmjeit azoknak aján-
lom, akik szeretik a karakterdrámát, szeretik a 
háborús filmeket, még ha nagyon el is tér a való-
ságtól, van két fölösleges órájuk az órarendben és 
nem utolsó sorban ömm… hát hogy is mondjam… 
bírják a vért. Tudjuk, hogy az csak ketchup, de Ta-
rantino filmjeihez általában kell egy kis gyomor. 

Akinek nincs gyomra 
hozzá… az érje be vala-
mi horrorral. :D 

„Mondjak valamit? 
Ez lett a mesterművem.”

Jó szórakozást! 
(Moovie.cc-n fent van 
felirattal. Jó az idegen 
nyelvű párbeszédeket is 
érteni.)

Rovatszerkesztők: Juli és Tünde
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 HALIHÓ!!!

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

műveidet! Nem kell mást tenned, mint eljut-
tatni őket Bognár Tündéhez (12. C) vagy Bortoş 

Júliához (XI.C)! : ) 

Így művészkedtek ti!
M

űvészeti irányító:
S

iska-S
zabó H

ajnalkaSzomorú Sándor, XI.C

Szomorú Sándor, XI.C

Filmajánló
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Humorzsák
Munkahelyén levelet kap egy férfi, 

elolvassa, majd elsápad.
Kollégája együtt érzőn megkérdezi 

tőle:
Rossz hír?

– Igen. Valaki azt írja, hogy 
ha még egyszer randevúzom a 

feleségével, megöl.
– Barátom, én a helyedben békén 

hagynám a nőt!
– Igen, én is úgy gondolom, hogy 

nem éri meg. Csak az a gond, hogy 
a levél névtelenül jött!

Pasi a konditeremben odamegy az 
edzőhöz:

– Melyik gépet kell használnom, 
hogy fel tudjam szedni azt a szőke 

csajt?
– A bankautomatát a bejáratnál.

Általában csak ültem a TV előtt, és 
sakkversenyeket néztem.

Aztán az orvosom azt mondta, 
több mozgásra lenne szükségem.

Azóta teniszmeccseket nézek.

Brit orvosok megállapították, hogy 
a hideg sör rákkeltő hatású!

Ugyanis amikor ráöntötték egy 
alvó rákra, az rögtön felébredt 

tőle!

A szemorvos hosszasan vizsgálja a 
beteget, majd megszólal:

– Már ne haragudjon uram, de 
hogy talált ide a rendelőbe?

Két bolond sakkozik a diliházban. 
Megszólal az egyik:

– Góóóól!
Erre a másik:

– Te dilis, itt nincs gól, ez nem 
tenisz!

A bolondok házában az egyik ápolt 
kedveskedni akar az új orvosnak:
– Tudja, doktor úr, hogy mi magát 

mindannyian sokkal jobban 
szeretjük, mint az elődjét?

– Valóban? És miért?
– Valahogy olyan közülünk 

valónak érezzük...

Rovatszerkesztő: Andi 

Teszt!
- Mennyire vagy rendes? -

Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

1. Reggelenként megágyazol magad után?
a. Természetesen
b. Csak ha vendéget várok
c. Nem vacakolok vele, nemsokára úgyis este lesz

2. Milyen időközönként raksz rendet a ruháid között?
a. Naponta
b. Akkor, amikor már semmit nem találok.
c. Anyukám szokott utánam elpakolni.

3. Fontos számodra az ápolt megjelenés?
a. Igen, ez alapvető dolog.
b. Csak fontos eseményekkor
c. Egyáltalán nem érdekel, megvagyok nélküle is.

4. Zuhanyzás után kimosod a fürdőkádat?
a. Persze, mindig ki szoktam mosni.
b. Ha nagyon koszos, akkor igen.
c. Fölösleges időtöltés, a kád fürdésre való, nem arra, 
hogy folyton mossuk.

5. Étkezés után mit csinálsz a piszkos edényekkel?
a. Elmosogatom.
b. Beteszem a mosogatóba, majd anya úgy is elmossa.
c. Otthagyom az asztalon, ha valakit zavar, elteszi.

PONTOZÁS: Ha kitöltötted a tesztet, számold össze 
a pontjaidat! Minden a válasz 3, minden b 2 pont, és 
minden c 1 pontot ér.

Értékelés:
0–5 pont között: Lehet, hogy téged egy cseppet sem zavar a körülötted lévő felfordulás, ám gondolj 

azokra is, akiknek téged kell elviselniük. A környezetedben jó páran biztosan fel vannak háborodva a 
rendetlenséged miatt. Változtatnod kell!

6–12 pont között: Ha minden nap gyakorolnád a rendrakást, és nem csak akkor tennéd rá a kezed, 
ha már nagyon muszáj, akkor nem halmozódna fel a munka, s így talán jobb kedvvel látnál a pako-
láshoz.

13–17 pont között: Te aztán igazán szereted a rendet és a tisztaságot. Nem okoz számodra gondot, 
hogy rendben tartsd a környezeted. Túlzásokba azonban nem szabad esni! A rögeszmés rendmánia 
ellenszenvessé tehet.
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Csillagok, csillagok!
Kos
Korán sötétedik, de téged ez sem tán-
torít el a mosolygástól, amit sokan 
irigykedve nézhetnek. Jó kedvvel la-
pozod füzeteid, barátaidon segítesz, 
ha nem értenek valamit. Ne hagyd, 
hogy bármi elvegye jó kedved!

Bika
Nagy lendületet véve tanulsz, ké-
szülsz minden tantárgyból, szinte rád 
sem lehet ismerni. Ne aggódj, hogy-
ha eredményeid mégsem lesznek ki-
tűnőek, lesz még alkalmad javítani, 
csak kitartónak kell lenned, és min-
den megoldódik.

Szűz
Sok a viszály családod és közted. 
Jó lenne, ha megbeszélnéd szüleid-
del, hogy mi bánt téged. Makacssá-
god miatt még bajba keveredhetsz. 
Hallgass néha szüleidre is, igazuk is 
lehet.

Ikrek
Egyik barátod segítségedre szorul-
hat a héten, ne mondj nemet, mert 
aki hozzád fordult, csalódhat benned 
emiatt. Szorgoskodj továbbra is, mert 
a nehéz munkád meghozza gyümöl-
csét.

Oroszlán
Valami, amit régóta szerettél volna 
véghezvinni, végre sikerülhet, és ez 
nagy megelégedéssel tölthet el. Sike-
res napok várnak, minden lépésedet 
szerencse kíséri. Azonban óvakodj a 
fekete macskáktól!

Vízöntő
Vigyázz magadra nagyon ebben a 
hónapban, hiszen egyik megfázás 
követi a másikat, jól teszed, ha sok 
gyümölcsöt eszel, és sportolsz egy 
kicsit. Így sikerül megerősíteni im-
munrendszeredet.

Bak
Egyik barátodban sajnos nagyot 
csalódsz, mert egy neked tett ígére-
tét megszegi, ezzel rossz helyzetbe 
hozva téged. Beszéld ki magadból 
az érzéseidet, mert ha nem teszed, 
talán sohasem lesz már ugyanaz a 
kapcsolatotok.

Nyilas
Sokkal többet kellene pihenned, 
mint amennyit mostanság szoktál. 
Ne várd meg, hogy könyvvel a fe-
jed alatt aludj el, irány az ágy, és 
pihend ki magad! Szabadidődben 
pedig kapcsolódj ki, találkozz bará-
taiddal, olvass, lazíts!

Rák
Rossz kedved a hűvös őszi idő még 
jobban tetézi. Hiányzik a nyár, a 
meleg napsugár, a hosszú nappa-
lok. Nagyon várod a szünidőt, hogy 
ismét sok időt tölthess barátaiddal 
és kikapcsolódhass.

Halak
Bármibe fogsz, sikerrel jársz mos-
tanság. Jelentkezz nyugodtan ver-
senyekre, felelj bátran órán, légy 
magabiztos, eljött a te időd. (Ne 
bízd el magad, szerencséd sajnos 
csak novemberre vonatkozik.)

Mérleg
Kreatívabbik éned bújhat elő belőled 
a napokban, és ha érzel magadban 
elég tehetséget, ne is próbáld vissza-
fogni, ugyanis nagyszerű, maradandó 
dolgot alkothatsz, amire még sokáig 
büszke lehetsz.

Skorpió
Itt az idő félretenni a sütis dobozt és 
cseppet mozogni. Akár kocogni jársz 
el, akár biciklizni, kondizni vagy 
aerobikozni, a közérzeted már egy-
két alkalom után is érezhetően jobb 
lesz.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)
Rovatszerkesztő: Kitti
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő? Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt, és egé-
szítsd ki a vicc hiányzó részét! A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XI. C) 2014. december 2-ig!

A sorsolás időpontja: 2014. december 2., nagyszünet.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a novemberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!

Rovatszerkesztő: Szilárd

Boldog névnapot!

Rovatszerkesztő:
N. Regina

Stefánia (november 28.)
Latin eredetű név. Jelentése: virágkoszorú.
A Stefánia név független, gyakorlatias, analitikus, 

jó üzleti képességekkel rendelkező személyiség ki-
alakulását támogatja. Mindennemű hatalomtól igyek-
szik megszabadulni, és a saját ambíciói által diktált 
utat követni. Az anyagi sikerek figyelmének közép-
pontjában állnak, de érdemes törekednie arra, hogy 
magánélete is elég figyelmet kapjon, és meg tudja tar-
tani a munkára és a szeretteire szánt idő és figyelem 
közötti harmóniát.

Ábel (december 9.)
Héber eredetű név. Jelentése: Lehelet, lélegzet, 

semmiség, elmúlás, esendőség, liget, rét, gyep.
Az Ábel név komoly, felelősségteljes, bizton-

ságot sugárzó személyiség kialakulását támogatja. 
Nagyon fontos számára az otthon biztonsága és a 
család, imádja a gyerekeket. Szülőként nagyon türel-
mes és megértő. Bár nagyszerű üzleti érzékkel ren-
delkezik, de nem szeret „nyomulni". Olyan pozíció-
ban érvényesülhetnek az adottságai leginkább, ahol 
a nyilvánossággal kell foglalkoznia, és szüksége van 

diplomáciai érzékére, emellett kedvessége, türelme 
is szerepet kaphat, mely sokakat elkápráztat és meg-
nyugtat. Sokan kedvelik felelősségteljes, kedves, tü-
relmes természete miatt.

Dávid (december 30.)
Héber eredetű. Jelentése: kedvelt, szeretett, egye-

sítő.
A Dávid név olyan személyiség kialakulását támo-

gatja, aki gyakorlatias, és képes nagyon keményen 
dolgozni. Figyelmét elsősorban a technikai és a tudo-
mányos dolgok kötik le, sokkal inkább reál gondolko-
zású, mint humán. Kissé szkeptikus az életszemlélete, 
és igyekszik mindent gyakorlatiasan megközelíteni. 
Céljai elérése érdekében igen türelmes és kitartó. 
Kedveli a saját ötleteit, de ezt mások olykor félreér-
tik, és nehezen osztják meg vele saját elképzeléseiket.

Móricka hatalmas c 
betűket rajzol kishúgára, 
amikor bejön anyukája.

– Móricka, mit csinálsz a 
kishúgoddal?

– Én semmit, csak…!

Előző rejtvényünk
győztese:

Tóthpál Ezster
VI. osztályos tanuló!
Gratulálunk neki!

Előző rejtvényünk
 megfejtése:



* A törökök annyira félnek 
Zrínyitől, hogy éjjel ölik egymást.
* Zrínyi a magyar nemességnek 
diktálta művét.
* A szigetvári vitéz, Farkasincs lezuhan a lova mellé.
* A törökök még mindig ostrom alatt tartják Szigetvá-
rat az agyukkal.
* Deli Vid felesége Borbéla.
* Jött Cupidó, és a villával meglőtte a szerelmeseket.
* A törökök golyókkal indulnak a magyarok ellen.
* Halul nyálas beszéddel próbálta rávenni Zrínyit, 
hogy adja meg magát.
* A Csongor és Tündében természetfeletti lények a 
mentők.
* Mirigy felajánlja Kurrahnak, ha átveszi Balga he-
lyét, visszakapja az ördögségét.
* Balgának megjelent egy süveg bor és egy sült ga-
lamb.
* Csongor és Tünde a fa alatt találnak egymás karja-
ira.
* Szulimán Egér várát akarja

PCzzünk!

Rovatszerkesztő: Sipos Szilárd

Kedves csikysek! Egy régi-új rovat indul, melyben leginkább számítógépes játékokról, az aktuális hónap 
legfontosabb játékhírekről olvashattok majd, de a játékkonzolok hívei se csüggedjenek, ugyanis ők is kap-

nak majd egy-egy adag játéktesztet, hírt. Lássuk, kit pécézünk ki ebben a hónapban:
- Need for Speed – 18 év után nincs folytatás. Vagy mégis? -
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Rovatszerkesztő: Kitty
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Aranyköpések

Rovatszerkesztő: Berni

Boldog 
születésnapot kívánnak 
Levinek és Patricknak 
osztálytársai a XI. C-ből!!

Endre és Öcsi nagyon boldog 18. születésnapot kí-
ván Dávidnak és Zsoltnak!!!

Még nagyon sok boldog szülinapot kívánunk 
Bea!!! Móni és Kitty :*

Boldog születésnapot Reginek és Eninek a XI. 
B-ből! 

Boldog születésnapot kívánnak Heninek osztály-
társai a XII. C-ből!

A XI. A boldog születésnapot kíván osztálytársai-
nak: Beának, Márknak és Alenak!!! Isten éltesse őket 
sokáig!

Bronz Tibornak boldog születésnapot kíván Endre 
a XI. C-ből!

Boldog születésnapot kíván Bacsilla Sándornak 
Szilárd a XI. C-ből.

Isten hozott Bia, örülünk, hogy meggyógyultál! A 
XII. C osztály

Az Electronic Arts nem sürgeti a Ghost Games fej-
lesztőcsapatát, idén biztosan nem adnak ki új epizó-
dot. Viszont a hónap elején érdekes képek jelentek 
meg, melyek sokat sejtetnek magukról.

„Már nagyon benne vagyunk az 
új játékunk fejlesztésében, és egy 
valamit megígérhetünk nektek: hall-
gatni fogunk rátok. Azt a játékot fog-
juk megcsinálni, amit kértetek tőlünk. 
Ez egy olyan rész lesz, amit érdemeltek, 
de ehhez több időre van szükségünk” – 
nyilatkozta az EA belső konferenciáján 
Marcus Nilsson, a Ghost Games vezetője. Rá is fér az 
újítás a szériára, ugyanis finoman szólva is haldoklik 
a sorozat. A rajongók már rég várnak egy Most Wan-
ted-hez vagy Underground 2-höz hasonló részt, re-
méljük, hogy egy jó programot dobnak össze ezúttal a 
fejlesztők. A játék valószínűleg 2015 őszén fog meg-
jelenni, addig mindenki pörgesse ki még néhányszor 

a legutóbbi részt.
Amint fentebb írtam, Ken Block, profi 

autóversenyző november elején a Fa-
cebookra töltött fel felturbózott Ford 
Mustangjáról több képet is, melynek 
lökhárítóján a szponzori logók között 
egy nem látott logó, a Need for Speed: 
No Limits felirat szerepel. A rajongók 
rögtön kérdésekkel bombázták a já-
tékszéria kiadóját. Az EA szóvivője 

elismerte, hogy valóban készül az új rész, ám 
ez csak mobilplatformokra fog megjelenni. Több in-
formációt sajnos nem volt hajlandó elárulni.

Végszóra félig édes-keserű híreket kaptunk no-
vemberben az Electronic Arts háza tájáról, PC-re és 
konzolokra biztosan jövőre jelenik meg egy új rész, 
okos eszközökre pedig valamikor a közeljövőben, ta-
lán még az idei évben.
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• Az eszkimók által la-
kott igluk hatékonyabb védel-
met nyújtanak a hadseregek által 
használt barikádoknál. Majdnem 
teljesen láthatatlanok felülről 
nézve, és a lakók infravörös ka-
merákkal sem vehetők észre.
• A Rubik-kockával 43 252 003 274 489 856 
000 kombinációt lehet kirakni.
• Ausztráliában kétszer 
annyi kenguru él, mint ember.
• Anglia összes hattyúja a 
királynő tulajdona.
• A Coca-Cola koncentrá-
tumot (amelynek hígításával ké-
szül az üdítőital) szállító tartálykocsikat „Erő-
sen maró anyag” felirattal látják el. A Sprite 
üdítőital koncentrátumát szállító tartálykocsit a 
maró anyagra figyelmeztető tábla mellett még 
„Tűzveszélyes” jelzéssel is el kell látni.
• Egy üvegpohár újrahasznosítása annyi 

energiát spórol meg, amivel egy tévékészülék 3 óra 
hosszat működhet.
• Egy felhő lehet 400 
tonnánál is nehezebb.
• Egy 1421-ben Fran-
ciaországba vitt narancsfa 473 
éven keresztül termett naran-
csokat.
• Az ostorcsattanásnál 
egy miniatűr hangrobbanás játszódik le, a bojt átlépi 
a hangsebességet.
• Az áramütések 60%-át olyan emberek szen-
vedik el, akik viharos időben beszélgetnek telefonon.
• 14 évvel a Titanic elsüllyedése előtt megje-

lent Morgan Robertson A Titán roncsa című 
könyve, amiben egy elsüllyeszthetetlennek 
vélt óceánjáró jéghegynek ütközik, majd el-
süllyed az Atlanti-óceánon.

Csiky-Csuky, 2014. november

orma

Rovatszerkesztő: Lehel

Érdekes… :)

Rovatszerkesztő: Judit

Kimi Räikkönen
Kimi Matias Räikkönen 1979. október 17-én szü-

letett Espoo-ban, Finnországban. Viszonylag hamar, 
9 évesen kezdett el gokartozni, majd finn szériák-
ban, Európa-, illetve világbajnokságon vett részt. 
Formaautókkal először 1999-ben versenyzett a For-
mula-Renault bajnokságban, 
ahol jelentős sikereket ért el. 
A Forma 1-be 2001-ben került 
be, a Sauber-Petronas csapat pi-
lótájaként. Ezt a döntést sokan 
kritizálták formaautós tapaszta-
latlansága miatt, de végül nem 
okozott csalódást, sőt a Sauber 
4. helyen zárt a konstruktőri 
versenyben, elérve ezzel az is-
tálló legjobb eredményét. Az 
áttörést jelentő futamgyőzelmet 
2003-ban szerezte meg Malaj-
ziában, immár a McLaren-Mercedes csapattal. Az év 
végén még a világbajnoki címre is esélye volt, de a 
Ferrari kimagasló teljesítménye miatt végül Michael 
Schumacher diadalmaskodott. Ezután a McLaren fo-
lyamatosan gyengült, végül Räikkönen 2006-ban el is 
hagyta az istállót. 2007-ben a Ferrari színeiben kezd-
te az évet, és már a debütáló futamán felállhatott a 

dobogó legmagasabb fokára. Ezt a színvonalat egész 
évben tartotta, aminek az eredménye a világbajnoki 
cím lett. Bár számos dobogós helyezést elért, a kö-
vetkező két évben számos problémája volt, mire 2009 
végén elhagyta a Forma 1-et. 2010–2011-ben a Ra-

li-világbajnokságban szerepelt, 
de a dobogóra nem sikerült fel-
állnia. A visszatérés a királykate-
góriába 2012-ben következett be 
a Lotus csapatnál, ahol két évre 
szerződtették, és először 3., majd 
5. helyet szerzett a világbajnoki 
pontversenyben. 2014-ben visz-
szatért a Ferrarihoz, viszont az 
egész szezon alatt gondjai akad-
tak az autóval, és nem tudott el-
érni különösebb eredményt. A 
mezőny korelnökére ráragadt az 

„Iceman”, azaz „Jégember” becenév, ezzel utalva 
nyugodt természetére és északi származására. Räik-
könen a Maláj Nagydíjon kijelentette, hogy a Ferrari 
lesz az utolsó csapata, de addig is reméljük, még jó 
pár izgalmas versennyel örvendezteti meg szurkolóit.
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csak csajok!!!

Rovatszerkesztő: Regina

Csiky-Csuky, 2014. november

Hasznos tippek az őszi időszakra
Fokhagyma Méz

A fokhagyma már évezredek óta ismert gyógyha-
tásáról, és bár azt sokan tudják, hogy mézzel elke-
verve valódi csodaszernek számít a torokfájásos idő-
szakban, a bőrre kifejtett hatásával már kevesebben 
vannak tisztában. Pedig tény, hogy az arcbőr tisztább, 
egészségesebb lesz.

Megfázás és influenza kezelésére, de azok megelő-
zésére is kiválóan alkalmas a fokhagyma. Főzhetünk 
belőle teát, de akár nyersen is megehetünk naponta 
egy-két gerezdet az étkezések mellé. Egy kivételt 
azonban érdemes megemlíteni: mivel vérnyomás-
csökkentő hatással bír, ezért azok, akik alacsony vér-
nyomással küzdenek, inkább gondolják meg, mennyit 
fogyasztanak belőle.

A pattanásos, mitesszeres bőr kiváló ellenszere a 
fokhagyma. Teaként reggelente célszerű inni, még-
pedig két gerezd fokhagyma levét, hiszen tisztítja a 
szervezetet, ezáltal hozzájárulva a makulátlan bőr-
höz. Természetesen az is fontos, hogy sok folyadékot 
fogyasszunk, és kerüljük a csokoládét, a zsíros és fű-
szeres ételeket. Akár félbevágva is alkalmazhatjuk az 
érintett pattanásos területre helyezve.

A megfázás, köhögés és láz egyik leismertebb gyó-
gymódja a méz fogyasztása. Megfázásra és különö-
sen torokfájásra, valamint köhögésre például legjobb 
a hársméz. Fontos tudni, hogy hő hatására gyorsan 
bomlanak értékes összetevői, így legjobb magában, 
melegítés nélkül fogyasztani. A méz és fokhagyma 
hatását kombinálhatjuk, ha kipréselünk egy fej fok-
hagymát, ezt beletesszük fél liter mézbe, amit jól ösz-
szekeverünk. Minden nap együnk belőle egy kanállal!

Ha fogyni szeretnénk, a méz szintén nagy segít-
ség. Egy hétig minden reggel fogyasszunk el 2 dl mé-
zes-fahéjas italt. Két deci vízbe keverjünk 2 evőka-
nál mézet, 3 kávéskanál őrölt fahéjat, és igyuk meg 
éhgyomorra. Ez a gyógyhatású ital felgyorsítja az 
anyagcserét, beindítja az emésztést, így akár 3 kiló-
tól is megszabadulhatunk egy hét alatt. Lefekvés előtt 
szintén ajánlott elfogyasztani (akár önmagában, akár 
gyógyteába keverve) két kanál mézet, mert beindítja 
a máj működését, s ezáltal turbó fokozatra kapcsolja 
az éjszakai zsírégetést és méregtelenítést.

Kifestő
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Közhírré tétetik!
Látogatás a tornyai tájházba

Magyarórán már sokat tanul-
tunk, beszélgettünk a népdalok-
ról, és azt is tervezgettük, hogy 
meglátogatjuk a tornyai tájházat, 
hogy ezeket jobban megismer-
jük.

Egy szép szerdai napon el is 
indultunk Tornya felé, a nyílt 
magyarórára. Mikor odaértünk, 
először Csukmával, a pulikutyával találkoztunk. 
Hosszú, fénylő, fekete és göndör szőre, közepes ter-
mete, nagy kerek, csillogó szemei, melyeket a szőre 
eltakar, és rövidebb lábai vannak nagy tappancsok-
kal. Barátságos és aranyos kiskutya. Ebben az eset-
ben igaz volt a mondás: „Amelyik kutya ugat, az 
nem harap”, mivel játékosan ugatva szaladt ki a ka-
pun, majd engedte, hogy megsimogassuk. Ezek után 
az udvarra is bementünk, ahol Piroska néni és még 
pár kedves ember hagymás-zsíros kenyérrel és a fel-
nőttek számára pálinkával várt minket, a népi szokás 
szerint. Miután mindenki jóízűen megette a kenyerét, 
elkezdtük felfedezni az udvart. Rátaláltunk Csukma 

játékaira, egy szénakupacra, két 
bolyhos bárányra és pár tyúkra 
és kakasra is. Sok tevékenység-
ben is részt vehettünk. Lehetett 
az udvarvégi tavacskánál hor-
gászni, eszközöket lakkozni, a 
füves részen focizni, kukoricát 
is fosztottunk és morzsoltunk, 
majd a leveléből kézművesked-

tünk, és fontuk a susulykáját. Megismertük a régen 
és most használt falusi eszközöket. Például: kapkodó, 
szénaszedő, vasvilla. A házba is benéztünk persze, 
ahol a régi falusiak konyháját és szobáját, valamint 
tárgyait is megismertük. Volt ott díszes függöny, kre-
denc, csavart dohány, szövőszék, amit ki is próbál-
tunk és még sok más, érdekes dolog. Végül lángost is 
sütöttek nekünk. Volt sajtos és lekváros is az édesebb 
szájúaknak. Szerintem mindkét fajta ízletes volt.

Nekem nagyon tetszett ez a kis kirándulás, ami a 
régi falusiak életét és szokásait is segített megismer-
ni.

Mészáros Letícia

Három nap vakáció
Az előző tanév végén, június-

ban a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség, a Communitas 
Alapítvány és a csíkszeredai Csí-
ki Székely Múzeum „Rippl-Rónai 
József (1861−1927) élete és művé-
szete” címmel vetélkedőt hirdetett 
középiskolás diákoknak. Minden 
résztvevő egy ingyenes utazást 
nyert Csíkszeredába, a Rippl-Ró-
nai József − A magyar festészet 
első modern mestere című kiállítás helyszínére.

Erre a kirándulásra október 29–31. között került 
sor, a 42 diákot (akiknek nagy részét a versenyen 
résztvevők tették ki) Hevesi Éva, Puskel Emese, Si-
pos Gabriella és Siska-Szabó Hajnalka kísérte. Szerda 
reggel indultunk, és útközben megálltunk Segesvá-
ron, ahol egy 2-3 órás sétát tettünk a hangulatos kö-
zépkori várban. Meglátogattuk a Hegyi templomot is, 
ahová egy közel 200 fokos lépcső vezet fel. Megtud-
tuk, hogy a vár 14 bástyájából 9 még ma is áll (ebből 
hármat láttunk is), illetve hogy Vlad Ţepeş („Draku-
la”) élete korántsem kötődik annyira szorosan a vá-
roshoz, amint azt sokan hiszik. Aznap este megérkez-
tünk Csíkszeredába, ahol elfoglaltuk a szállásunkat, 

majd vacsorázni mentünk.
Csütörtökön reggeli után el-

indultunk a Szent Anna-tóhoz. A 
kopasz fák ellenére a látvány cso-
dálatos volt, főleg hogy körbe is 
jártuk a tavat. A vízben szinte tö-
kéletesen tükröződött a hegyoldal, 
a hajdani vulkán pereme. Miután 
visszamentünk Csíkszeredába, 
egy gyors ebéd után még sikerült 
időben odaérnünk a Csíki Székely 

Múzeumba, hogy megtekinthessük a Rippl-Rónai Jó-
zsef − A magyar festészet első modern mestere című 
kiállítást, amiért odautaztunk. Bemutatták a festő kü-
lönböző korszakait és az azokban készült festménye-
it, rajzait, és ezzel egy időben a művész élettörténetét 
is megismertük. A végén díjazták a júniusi versenyen 
legtöbb pontszámot elért csapatokat, és maradt idő 
még egy néprajzi kiállításra is, ami a múltbéli csíki 
emberek hétköznapjait mutatta be. Hazafelé menet 
még két magyar nyelvű könyvesboltba is benézhettek 
az érdeklődők.

A harmadik napon, kora reggel indultunk el haza-
felé, de útközben még megálltunk a Tolvajos-tetőn, 
ahol egy hármas emlékmű áll, három kereszt a hon-

Csiky-Csuky, 2014. november
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foglalás, a csíksomlyói ferences kolostor alapításának 
és Márton Áron születésének évszámaival. Kicsit ké-
sőbb megtekintettük Orbán Balázs, a legnagyobb szé-
kely sírját Szejkefürdőn. Délután Szebenbe értünk, 
ahol először pizzázni mentünk, majd pedig a város 
történelmi központjában sétáltunk, ami valójában há-
rom térből állt: Kispiacból, Nagypiacból és a Huet 
térből. A város, csakúgy, mint Segesvár, a szászok 
keze munkáját dicséri, bár ma már a szász nemzeti-

ségűek a népesség alig két százalékát teszik ki. Ez 
volt a kirándulás utolsó állomása, és végül este 10-
kor értünk Aradra.

Én személy szerint örülök, hogy elmentem erre 
a kirándulásra, mert olyan helyeken is jártunk, aho-
vá már régóta el szerettem volna jutni, és szerintem 
mindannyian jól éreztük magunkat, már csak azért is, 
mert a kirándulás iskolaidőben volt. :)

Eszter

Gólyabál

Mint tudjátok, november 4-én megtartottuk isko-
lánk gólyabálját. Azóta a honlapon nagyon sok beszá-
molót olvashattatok erről az eseményről, ezért egy ki-
csit rendhagyóan mi most a gólyákat és a szervezőket 
a próbákról kérdeztük, illetve élményeikről.

Toth Blanka, 12. A
Számomra a legkedvesebb élmény a próba alatt az 

volt, amikor végre a gólyák megtanulták a táncokat, 
és egy kicsit felszabadultabbak lettek ők is, és lazább-
ra lehetett venni a dolgokat. Jó volt látni az arcukat, 
hogy milyen komolyan veszik feladataikat. Vélemé-
nyem szerint minden próba izgalmas volt a maga 
módján, és sok új egyéniséget ismerhettem meg ezek 
alatt, ugyanakkor közelebb is kerülhettünk egymás-
hoz. A bálon mindenki nagyon jól szerepelt. Gratulá-
lok nekik.

Veres Bernadette, 12. C
A sok kedves élmény közül azt a momentumot 

emelném ki, amikor a rengetegszer elpróbált modern 
tánc után egy kis szünetet tartottunk. Mivel addig is 
közkedvelt zene ment, meglepő módon minden gólya 
elfelejtette fáradtságát, és a díszterem szín-
padán táncolt kikapcsolódásként. Egyik na-
gyobb beleéléssel, mint a másik. Így, mikor 
folytattuk a próbát, újult erővel tudtak kon-
centrálni. De minden alkalommal nagyon 
jól szórakoztunk, és szerintem nem vagyok 
az egyedüli, aki szívesen emlékszik vissza a 
próbákra.

Molnár Andrea, 12. C
Számomra kedves pillanat volt az, ami-

kor már a finish-hez közeledve két csoport-
ra osztottuk a gólyákat, és úgy próbáltuk a 

keringőt. Hogy egy kicsit összeszedjék magukat, egy 
színes filccel a kezemben forgolódtam körülöttük, 
mindegyiknek egy színes pöttyöt rajzolva az arcára, 
persze annak, aki hibázott. Nagyon bánom, hogy vége 
lett, és nem megismételhető, pedig szívesen szervez-
nék gólyabált még vagy ötször.

Vajdovics Gabriella, 9. B
A gólyapróbák felejthetetlen élménye számomra, 

amikor a modern táncot tanultuk, és a lépések megta-
nulása közbeni kínlódáson jókat nevettünk. Egyesek-
nek nehezebben mentek a Reni által megtanított új lé-
pések, ezért is volt szükség oly sok kemény próbára.

Czernák Dorottya, 9. A
Személy szerint inkább a legfelemelőbb részét 

emelném ki a próbáknak, éspedig azt, amikor eljutot-
tunk oda, hogy hétfőn késő délután elejétől a végéig 
elpróbáltuk a műsorszámainkat. Számomra ez volt a 
felejthetetlen pillanat.

Zsuzsi

Csiky-Csuky, 2014. november
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Elsősegély-nyújtási tanfolyamon vett részt a XI. C
N o v e m b e r 

10-én és 12-én 
a Román Vö-
röskereszt aradi 
kirendeltségénél 
elsősegély-nyúj-
tási tanfolyamon 
vett részt a XI. 

C osztály a szakmai gyakorlat hetének keretében. Az 
első napon Iudita Cuvineanu, az igazgatónő köszön-
tött bennünket, majd röviden bemutatta a Vöröske-

reszt történetét, céljait és néhány érdekességet a szer-
vezetről. Az ismertető után Laura Lucuţa, a szervezet 
egyik önkéntese oktatott bennünket a továbbiakban. 
A két napon megtanultuk, hogyan kell kezelni egy 
pánikhelyzetet, hogyan segítsünk eszméletlen embe-
reken. Gyakoroltuk az újraélesztést és a mesterséges 
lélegeztetést egy próbababán. Sokféle sérülés kezelé-
sét és sebek fertőtlenítését is szimuláltuk. A kétnapos 
tanulás után egy tudásszintfelmérőt is írtunk, majd 
mindenki egy-egy oklevéllel gazdagodott.

Sipos Szilárd

Nagyszabású ajándékozás a 11. C részéről

Október közepe óta készült valami a Csikyben, de 
ez egészen mostanáig titok volt. A XI. C-sek készültek 
egy nagy ajándékkal az elemisták számára: november 
11-én meglepték őket egy magas csúszdával és egy 
libikókával. Az előzőleg színesre festett kerítésekkel 
és gumiabroncsokkal máris otthonosabbá tették a kis 
udvart, most viszont be is rendezték játékokkal ezt a 

környezetet.
Reggel 9-kor történt az átadó: Sipos Szilárd a XI. 

C nevében egy rövid avatóbeszédet is mondott, mely-
ben beszámolt az előkészületekről, a jótékonysági ak-
ció céljáról, a megvalósításról. A beszéd után a tizen-
egyedikes Baranyi Mihály és az előkészítős Anghel 
Orsolya vágták el a szalagot, mellyel hivatalosan is 
átadták a gyerekeknek az új játszóteret.

A 11. C az idei SuliJó pályázatra jelentkezett ezzel 
a jótettel, remélve azt, hogy ismét sikerül elhozni az 
első díjat, de ha nem, akkor sem csüggednek, hiszen 
az igazi cél az örömszerzés volt. Köszönjük minden-
kinek, aki a pénzgyűjtési akción nagylelkűen adako-
zott, még úgy is, hogy nem tudta, mire adja valójában 
a pénzt. Reméljük, sikerült örömet szerezni azoknak, 
akik a jövőben használni fogják ezeket a játékokat!

Sipos Szilárd

XIX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia
Olasz Angéla tanár-

nő vezetésével két csi-
kys diák, Sisa Rihárd és 
Tóthpál Béla október 
24–27. között Aszódon 
(Pest megye) részt vett 
a XIX. Országos Ifjúsá-
gi Honismereti Akadé-
mián.

A megnyitó ün-
nepség keretén belül 
Bartha Éva és Deb-
reczeni-Droppán Béla 
főszervezők szólaltak 

fel, és méltatták a találkozót. Az idei rendezvény té-
mája a diákszínjátszás volt. Minden résztvevőnek a 
saját települése, iskolája színjátszó tevékenységéről 
kellett dolgozatot készítenie, amelyet a helyszínen be-
mutatott. A szélrózsa minden irányából érkeztek diá-
kok: Szegedről, Kevermesről, Ikervárról, Kolozsvár-
ról, Veszprémből, Szekszárdról, Horgosról, a helyiek 
Aszódról és nem utolsó sorban Pécskáról és Aradról.

Sisa Rihárd (XI. A) a pécskai Búzavirág néptáncs-
csoportról tartott előadást, Tóthpál Béla (XI. A) pedig 
a Csiky Gergely Főgimnázium diákszínjátszó tevé-
kenységét mutatta be 1941-től napjainkig. A Kölcsey 
Diákszínpad Százszorszép csoportjának vezetőjével, 
Ujj Ágnes nyugalmazott magyartanárnővel készített 
videointerjút is levetítettük a bemutató kapcsán.

Két nap alatt nagyon sok érdekes előadást hallhat-
tunk, de kikapcsolódásra is maradt idő: volt táncház, 
városnézés, kirándulás Zsámbókra, ahol egy táncos 
előadást is láttunk, karaoké buli és vacsora az aszódi 
polgármesterrel.

Hazaindulásunk reggelén egy utolsó közös megbe-
szélésre került sor, ahol egyeztettük a jövő évi témát: 
Iskolánk története. A találkozó helyszíne Lakitelek 
lesz. Mindannyian várjuk, hogy jövőre is találkozhas-
sunk, hiszen új barátokat szereztünk, és nagyon sokat 
tanultunk egymástól. A Honismereti Akadémia remek 
alkalom arra, hogy magyarországi és határon túli diá-
kok tapasztalatot cseréljenek és összebarátkozzanak.

Béla        

Csiky-Csuky, 2014. november
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A szerkesztőség tagjai: Bakai Kitti, Baranyi Mihály, Boda Krisztina, Bognár Tünde, Bortoş Júlia, Ilona Eszter, 
Ilona Judit, Kiss Zsuzsanna, Kócsó Alexandra, Kovács Henrietta, Molnár Andreea, Németh Regina, Pálfi Kinga, 
Pálfi Mónika, Pap Enikő, Pop Regina, Sandu Roland, Sipos Szilárd, Siska-Szabó Lehel, Tóthpál Béla,
Veres Bernadett
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés, képszerkesztés: Tóthpál Béla
Fotós: Bortos Júlia

Mákszemtől Mákvirágig
Sok kis kíváncsi tekintetű 
diák, ceruzák, történelmi 
képek és címerek. Ilyen 
látványban volt részünk, 
mikor beléptünk az ötödik 
osztályba. Kérdéseinkre 
vidáman feleltek e vidám 

osztály tanulói. :D 

Mezei Dávid
– Melyik a kedvenc tantárgyad?
– A kedvenc tantárgyam a töri.
– Szerinted jobb az ötödik osztály, mint a negyedik? 
Ha igen, miért?
– Igen jobb, mert a töri az oszi.

Hajas Krisztina
– Hogy tetszik az ötödik osztály?
– Nagyon jó, tetszik az ötödik osztály.
– Ki a kedvenc tanárod és miért?
– A matematika azért tetszik, mert jól tanít a 
tanárnő, és szeretem a matekot.

Jakab Fanni
– Ki a padtársad?
– Weisz Gabriella IV. óta.
– Mi a kedvenc órád?
– Biológia, mert szeretem a növényeket.

Rista Melita
– Hiányzik a tanító néni?
– Igen. Nagyon hiányzik.
– Milyenek az új osztálytársak?
– Elég jók. Négy új osztálytársam van.

Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Aradi Polgármesteri Hivatal,
                    a Csiky Gergely Főgimnázium Szülői Bizottsága, Farmec

Nyomtatás: Trinom nyomda

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

A hónap arcai
Mészár Zsófia

– Miért jelentkeztél a gólyabálra?
– Elsősorban azért, mert nagyon sze-
retek színpadon szerepelni, emellett 
pedig azért is, hogy jobban megis-
merhessem a többi gólyát, az évfo-
lyamtársaimat, és persze a tánc miatt 
is.
– Sokat készültél a bára?
– A közös táncokat könnyen tanultam 
meg, a nagyobb fejtörést inkább az 
egyéni produkció okozta.
– Jelentkezel a Bálok báljára?
– Bármennyire is szeretnék, ezt most 
ki kell hagynom, hiszen rengeteg időt 
vesz igénybe, nekem pedig sűrűn vannak edzéseim.
– Mennyire szoktatok össze a pároddal?
– Az elején kicsit döcögött a dolog, nehezen találtuk 
meg az összhangot, de úgy gondolom, végül minden 
jól sikerült.

– Miért jelentkeztél gólyának? Kellett 
győzködni, vagy saját döntés volt?
– Nehezen döntöttem el, de nagyon 
sokan győzködtek, így én is kedvet 
kaptam hozzá, és természetesen nem 
bántam meg.
– A gólyabálon melyik próbatétel volt 
a legnehezebb?
– A verses. Nem vagyok egy nagy 
költő már startból, nemhogy nagykö-
zönség előtt olvassam fel, aztán még 
biztassam is a páromat a nagy „mű-
vel”.
– Kit tartottál esélyesnek a gólyakirá-

lyi és gólyakirálynői címek elnyerésére?
– Én már az elején megmondtam, hogy szerintem a 
fiúknál Horváth Dávid a legnagyobb esélyes, így na-
gyon meglepődtem, mikor az én nevem hangzott el. 
A lányoknál pedig sejtettem, hogy Martina és Zsófi 
között fog eldőlni.

Györki Robert

Köszönjük, hogy válaszoltatok kérdéseinkre, és gratulálunk nektek.
A szervezők igazán büszkék rátok és minden gólyára.

Rovatszerkesztők: Berni és Zsuzsi.


