
A turizmus osztályoknak
jól indult a tanév - 10. oldal

Október 6. a Csikyben
- 10. oldal -

Mákvirágok
- 11. oldal -

Sütivásár a gólyákért
- 12. oldal -

Gyorsan túlesnék a szoká-
sos köszöntésen, szerencsekí-
vánáson… Sziasztok, üdv, sok 
szerencsét stb., stb. Nem sze-
retnék túl sok mindent mon-
dani ezzel kapcsolatban, hisz 
már túlestünk az első heteken, 
mindenki tud mindenről, s fe-
lesleges lenne újra elmonda-
nom ugyanazt, amit már úgyis 
mindenki elmondott.

Ősz van. Október. Ha ok-
tóber, akkor szüret. Ha szüret, 
akkor ezzel kéz a kézben jár a 
szüreti bál. Mi az, amit tudunk 
a szüretről vagy a szüreti bá-
lokról, szüreti mulatságokról? 
Tudjuk, hogyan és mikor kez-
dődtek? Ha mi nem is tudjuk, 
nagyanyáik, őseink igen sokat 
tudhatnak erről. Ha viszont 
épp nincs kéznél egyik üka-
pánk sem, ilyenkor kell előven-
nünk azt a csodás találmányt, 
amit internetnek nevezünk, 
ott ugyanis rengeteg informá-
ciót találhatunk erről a témá-
ról.

Íme, miket találtam!
A 16. században nagy ün-

nepnek, sátoros mulatságnak 
számított a szüret. Vidéken-
ként változott a szüret kezde-
tének időpontja, de a szokások 
mindenhol egyeztek. Akko-
riban a nők voltak azok, akik 
szedték a szőlőt, a férfiak pedig 
„puttonyoztak”, gyűjtötték ösz-
sze az asszonyoktól a leszedett 
fürtöket. A szedés mellett nem 
feledkeztek el a gasztronómiai 

élvezetekről sem, így voltak ha-
gyományos szüreti ételek, mint a 
töltött káposzta vagy a gulyás. Az 
ételek mellett pedig elmaradha-
tatlan volt a bor is.

A nehéz munka elvégzése 
után következett a mulatozás, 
ami késő éjjelig tartott. Ilyenkor 
nemcsak táncoltak, énekeltek, 
hanem a szürethez kapcsolódó 
játékokat is játszottak, s ilyen já-
ték volt a csőszözés is.

Jellemzőek voltak a külön-
böző szüreti felvonulások, a 
Baksus-ünnepek, melyek a gö-
rög Dionüszosz-, majd római 
Bacchus-kultuszból alakult ki.

A szüreti bálok később ala-
kultak ki, s minden társadalmi 
réteg külön bált tartott a saját 
igényeinek megfelelően. A bá-
lokon csőszlányok és csőszlegé-
nyek őrizték a dekorációként is 
szolgáló szőlőt, s ha valakit lopá-
son értek, annak pénzbüntetést 
adtak, s ezekből a bírságokból 
fedezték a bálok költségeit.

Sok érdekes időjóslás is fűző-
dik októberhez, ilyen például az, 
ha október enyhe, február fagyos 
lesz.

Október tehát nemcsak bi-
zonytalan időjárásáról, hanem 
hagyományairól is híres. Több 
érdekességért használjátok a jó 
öreg internet lehetőségeit, hisz 
az nemcsak facebookozni jó, ha-
nem új információk beszerzésé-
re is.

Heni

Október

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 1. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
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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!
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Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

Rovatszerkesztők: Juli és Tünde

Filmajánló

Az első gördeszkások az 1960-as évek kaliforni-
ai szörfös fiataljai közül kerültek ki, akik a deszká-
ikra kerekeket szereltek.

A leghíresebb deszkások ekkoriban Tony Alva, 
Jay Adams és Tom ‚Wally’ Inoyoue voltak. A gör-
deszkázás elterjedését, népszerűvé válását eleveníti 
fel a film, a Dogtown urai. (Megtörtént eseménye-
ken alapul).

A film főszereplője három tehetséges gördesz-
kás, Tony, Stacy és Jay, akik a kaliforniai „gettó-
ban” élnek. Mindegyikőjük szegény családból szár-
mazik, de ki akarnak törni a szegénységből. A helyi 
szörfbolt tulajdonosa, Skip felfigyel a srácokra, és 
egy skateboardversenyre viszi a fiúkat, ahol a nagy 
gördeszkagyártó cégek azonnal felfigyelnek rájuk. 
A fiúk először nem akarnak szerződni a cégekkel, 
de végül mégis belemennek a játékba, mert pénzre 
van szükségük. Skip egyedül marad, a boltja csőd-
be megy, kénytelen eladni és immár mint beosztott 
dolgozni egykori boltjában. A három fiú különböző 
versenyeken vesz részt, fotózásokon, híresek lesz-
nek, és mindenki őket akarja látni. Viszonylag jól 
is keresnek, de lassan rájönnek, hogy hőn szeretett 
sportjukat már csak üzletként használják, és nem 
azért skateboardoznak, mert szeretik ezt a sportot. 
A versenyen először Jay mond búcsút a szponzo-
rainak és így a hírnévnek is, majd Tony hagyja ott 
ugyanazt egy sérülés miatt. Stacy akkor hagyja 
ott a hirtelen jött hírnevet, mikor megtudja Jaytől, 
hogy legjobb haverjuk halálos beteg. Azt, hogy mi 
lesz a vége a filmnek, nem árulom el, mert ez a film 
akkor üt nagyot, ha tényleg megnézi az ember, és 
akkor jön rá az üzenetére, mikor megpróbálja fel-
idézni, mit is látott. De hogy segítsek egy kicsit, én 
azt mondanám, hogy soha nem szabad elfelejteni, 
honnan jöttünk. A pénz hatalom, de mi teszünk a 
pénzzel azt, amit akarunk és nem fordítva. Az élet 
egy nagy küzdelem. Sosem szabad feladni, nem 
szabad elkeseredni, ha valami nem sikerül, újra 
meg kell próbálni. Az élet megy tovább.

Jó szórakozást!

Dogtown urai

Variáció egy Örkény-novellára
Lovas Éva: Álom

Virág a fűben ül, és három gomolyfelhő verse-
nyét nézi az égen. A közelben egy kis halastó van, 
mellette gátőrház, gyönyörű hely. Messzi kisházból 
hirtelen egy férfi az ablakon kihajolva a távolba 
néz, Virág nevét kiáltja. A kislány meghallja, de 
nem veszi figyelembe, csak ábrándozik tovább. A 
hosszú jegenyesorra pillant, majd a sáros utat kém-
leli, amelyen egy kígyózó kerékpárnyom kúszik 
felé. Blanka az, biciklin ülve. Még egy hangosabb 
kiáltás a ház irányából, de Virág a közeledő nővé-
rét nézi, ahogy formás lábával, melyen szandál van, 
könnyedén nyomja a pedált. A szoknyája a szélben 
lobog a csomagtartót csapkodva, a milflőrmintás 
blúza izeg-mozog a széllel játszva. Kedvesen mo-
solyog Virágra, de egy harmadik kiáltás megzavar-
ja. Új kerékpárnyomok a távolban, az ablak becsu-
kódik, sötétség és csönd van. Virág felébred.
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Humorzsák
– Hány órát alszol Pistike? – kérde-
zi az orvos.
– Két-három órát.
– Szerintem az kevés.
– Mind az öt órán azért nem merek 
aludni!

Órán kirakja a gyerek a lábát a pa-
dok közé. Megkérdezi a tanár:
– Hogy hívnak?
– Pataki.
– Akkor Pataki, pata be!!

– Kislányom, ne menj minden este 
diszkóba, még megsüketülsz!
– Kösz anya, már ettem.

Hogy hívják a kínai szakácsot?
Váj Ling

Hogy hívják kínaiul a Jánost?
Jan Csi
A hülye japánnak mit mondanak?
Íkú Nuku 

A japán agglegény hogy hangzik?
Maradoka Magamura

Mi a neve Röntgen úr feleségének?
Röntgenné Ultra Ibolya

Hogy hívják a haláli bulit?
Kopor Show

Hogy hívják Einstein gyerekeit?
Zweistein, Dreistein...

Hogy hívják Ady Endrét a kondite-
remben?
Body Endre 

Hogy hívják a rühes macskát?
Whis Cat 

1. Péntek este van, régen várt csa-
jos este várható. Délután felhív ál-
maid pasija, és moziba hív.
a. Írok a barátnőimnek egy SMS-t,-
hogy mégsem jó a ma este.
b. Megmondom a srácnak, hogy 
már programom van, de felvetem, 
mi lenne, ha hármasban mennénk...
c. Előbb megvitatom a barátnőm-
mel a dolgot, aztán visszahívom a 
fiút.
2. Shoppingolni mész a legjobb ba-
rátnőddel. Majd megőrül egy ruhá-
ért, ami borzalmasan áll neki.
a. Ha látom rajta, hogy nagyon tet-
szik neki, akkor azt mondom, hogy 
jól áll neki.
b. Megmondom az igazat, hiszen 
azt szeretném, ha mindig csinos 
lenne.
c. Nem mondok semmit. Az ő baja, 
ha nem látja, hogy szörnyen néz ki.
3. A barátnőd leég anyagilag, tőled 
kér kölcsön. Hogyan reagálsz?
a. „Na ne viccelj! Még szép, hogy 
adok, te is sokszor segítettél már."
b. „Legközelebb okosabban oszd 
be a pénzed!"
c. „Kérj bármikor, szívesen adok."
4. A barátnőd otthon fekszik influ-
enzásan. Mit teszel?
a. Majd ha újra jön suliba, megkér-
dezem, hogy van.
b. Amikor csak tudom, meglátoga-
tom, és viszek neki csokit.
c. Nem látogatom meg, de küldök 
neki „Gyógyulj meg”-es üzenetet, 
és vicces kommenteket nyomok az 
üzenőfalára.
5. Álomlovagod bevallja neked, 
hogy odavan a barátnődért. Mit te-
szel?
a. Megmondom a barátnőmnek, és 
úgy teszek, mint aki örül a jó hír-
nek.
b. Elmondom a legjobb barátnőm-
nek, de azt is, hogyan érzek. Mér-
legeljen...
c. Azt mondom a srácnak,hogy 
nincs esélye...
6. A legjobb barátnődről azt plety-
kálják, hogy minden buliban más 
fiúval kavar.
a. Megkérdezem, mi történt valójá-
ban, és ha nem igaz, akkor kiállok 
mellette mindenáron.
b. Elképedek... vajon, hogy volt 
képes ilyesmire?
c. Hol van az a szemét, aki ilyene-
ket terjeszt? Megkeresem, és adok 
én neki!

Ismerd meg önmagad!
7. Ha közös programot szervezel, 
vagy ő szervez...
a. Mindig te szervezed, ő viszont 
sose jön el.
b. Van, amikor te szervezed, van, 
amikor ő, van, amikor eljön, van, 
amikor nem.
c. Legtöbbször ő szervezi, és sose 
hagyja ki.
8. Mennyire legyen veled bizalmas 
a legjobb barátnőd?
a. Rá tartozik, hogy mit mond el és 
mit nem.
b. Szeretném, ha mindent elmon-
dana nekem.
c. Nem fontos, hogy mindent tud-
jak a barátaimról.

PONTSZÁMOK

Kiértékelés
20-26 pont
Túlságosan barát: Mindened a 
legjobb barátnőd, alárendeled ma-
gad az akaratának és szükségle-
teinek. Ez egy idő után idegesítő, 
ráadásul könnyen ki is használhat-
nak. Nyugodtan nyilvánítsd ki a 
nemtetszésed, attól még ugyanúgy 
szeret majd a barátnőd. Sőt, tisztel-
ni is fog. A barátság két egyenlő fél 
kapcsolata, amely őszinteségen és 
szereteten alapul.
14-20 pont
Top friend: Te aztán igazi jó barát 
vagy! Fontos számodra a másik, de 
nem adod fel magad, kiegyenlített 
kapcsolat van köztetek. Ha valami 
bajod van, kerek perec megmon-
dod, nem félsz véleményt nyilvání-
tani. Egy jó barát azzal is segít, ha 
nem helyesel valamit, ezt te jól tu-
dod. Ott vagy, amikor szükség van 
rád, de igényled, hogy a barátnőd 
is képes legyen ilyen áldozatokat 
hozni.
8-13 pont
Jégbarátnő: Bizonyára csúnyán 
megbántottak egyszer, ezért vi-
selkedsz úgy, mint egy sündisznó, 
amikor valakit közel kellene en-
geded magadhoz. Mással ugyanis 

nem magyarázható, miért mutatod 
azt, hogy neked nem fontosak a ba-
rátaid. Ha valakit a barátodnak te-
kintesz, az iránt igenis felelősséget 
kell vállalnod, ami kötelességekkel 
jár!

Rovatszerkesztők:
Enikő és Móni

a b c

1. 2 1 3

2. 1 3 2

3. 3 2 1

4. 2 1 3

5. 1 3 2

6. 3 2 1

7. 1 2 3

8. 2 3 1
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Csillagok, csillagok!
Kos
Nagyon lelkesen, újult erővel vágsz 
neki az új tanévnek, ami jó, viszont 
vigyázz, hogy megtartsd lelkese-
désed év végéig! Motiválnak isko-
latársaid, barátaid, illetve szüleid. 
Idén sok új barátra tehetsz szert, ha 

ugyanilyen kedves és barátságos maradsz.

Bika
Próbálj meg nyugodt maradni, bármi 
történne! Összpontosíts idén kicsit 
jobban arra, hogy jó jegyeket hozz, 
bármennyire izgulsz dolgozatírás-

kor, koncentrálj! Idén barátkozz többet, mert ér-
dekes embereket ismerhetsz meg.

Szűz
Számodra semmi ok az aggodalomra 
tanulás terén, fogékonyságod és szor-
galmad sokat segít. Szüleid nagyon 
büszkék rád. Vigyázz, hogy ne ha-
nyagold el a baráti köröd, hétvégen-
ként tervezz szabadidőtöltést velük.

Ikrek
Hosszú volt a vakáció, sok mindent 
elfelejtettél. Itt az idő jól átismételni 
a tavalyi anyagot, ne aggódj, hamar 
fog menni. Légy aktívabb órákon, 
mutasd meg, hogy ugyanolyan jó 
vagy, mint tavaly!

Oroszlán
Téged kicsit sem aggaszt az is-
kolakezdés, magabiztos vagy, mint 
mindig. A kedvenc tantárgyaidból 
csupa jó jegyet kapsz, a többiből 
szokás szerint lemaradsz, de ez té-
ged egyáltalán nem zavar.

Vízöntő
Nehezen szokod meg, hogy is-
mét korán kell kelned, vagy 
egyáltalán nem is szokod meg. 
Javaslom egy jó ébresztő beszer-
zését. Nehezen viseled, hogy be 
vagy zárva, és alig várod, hogy 
sétálhass kint a szabadban. Je-

gyeid átlagosak, amivel te meg vagy elégedve.

Bak
Osztálytársaid segítenek a tanulás-
ban, hiszen tudják, hogy te nagyon 
jólelkű vagy, és megérdemled. 
Ezért ritkán kapsz rossz jegyeket, 
szüleid meg vannak veled elégedve. Szeretsz 
órák alatt beszélgetni, ezért sokszor elültetnek 
helyedről.

Nyilas
Rosszkedvűen kezded a tanévet, de 
idő közben megjön a kedved. Min-
dig pontos vagy, gyorsan végzed el 
a rád bízott feladatokat. Ha túlsá-
gosan elbízod magad, becsúszhat néhány rossz 
jegy. Légy óvatos!

Rák
Vége a szünidőnek! Itt az idő elő-
venni az otthon porosodó köny-
veket, füzeteket. Nem árt, ha pár 
hétvégét plusz tanulással töltesz. 
Akkor már nem kell aggódnod, 
hiszen lesznek majd jobb jegyeid is. A kezdés 
mindig nehezebb.

Halak
Átlátod már az iskola fontosságát, 
idén rengeteg új dolgot tanulsz 
meg. Rengeteget fogod bújni a 
könyvet, talán már nem is lesz időd 
pihenésre, de téged semmi sem ál-
líthat meg. Kitűzött céljaid eléred, ha nem, na-
gyon csalódott leszel, és nehezen hevered ki a 
veszteséget.

Mérleg
Idén sem erősséged a matematika, 
ezért megpróbálsz több időt szánni 
rá, viszont más tantárgyaknál el-
boldogulsz. Ne figyelj arra, hogy 
mások mit mondanak, tedd, amit 
tenned kell, és minden rendben lesz.

Skorpió
Szeretsz a figyelem középpontjá-
ban lenni, órákon sokat kérdezel, 
és jókat nevetsz szünetekben bará-
taiddal. Sok minden érdekel téged, 
nincs kedvenc tantárgyad. Nagy 
terveid vannak a jövőre nézve, va-
lószínűleg sikerülni fog bármi, amihez hozzá-
fogsz.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)
Rovatszerkesztő: Kitti
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő? Csak juttasd el az alábbi sudoku játék megoldását 
Sipos Szilárdnak (XI. C) november 3-ig!
A sorsolás időpontja: 2014. november 3. nagyszünet.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel az októberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!

Sudoku
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a 
számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer 
szerepeljen soronként vagy oszloponként! A nagy 
négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak 
egyszer szerepelhet egy szám.

Rovatszerkesztő: Szilárd

Enikő (szeptember 15.) 

A név eredete: az Enikõ női nevet Vörösmarty Mi-
hály költőnk alkotta meg az ősi Enech névből.
A név elemzése: az Enikõ név barátságos, kedves 
személyiség kialakulását támogatja. A név viselői ott-
honosan mozognak a művészet világában. Értékelik 
a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig 
elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat, kielégít-
sék szükségleteiket. Sokszor segítenek másoknak, de 
az is gyakran előfordul velük, hogy túlságosan sokat 
foglalkoznak mások gondjaival.

Mihály (szeptember 29.) 

A név eredete: héber eredetű a Mikaél névbõl
A név elemzése: a Mihály név gyorssá és elemzővé 
teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és 
találékony. Ugyanakkor a teljesítésvágy és a függet-
lenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sok-
szor nehezen kontrollálja. Amint akadályoztatva érzi 
magát a kitűzött cél felé való haladásban, feszült és 
türelmetlen lesz. Ilyenkor egy csapásra megváltozik, 

rossz kedvűvé és szarkasztikussá válhat, különösen 
azok irányában, akik közel állnak hozzá.

Blanka, Bianka (október 25.)

A név eredete: A Blanka név olasz Bianca megfelelő-
jéből származik.
A név jelentése: A spanyol nyelvből vált ismertté Eu-
rópa-szerte. Magyarországon a XIX. század óta hasz-
nálatos. Jelentése: fényes, ragyogó, fehér.

Dénes (október 9.)

A név eredete: A görög Dionüsziosz névből szárma-
zik.
A név jelentése: Dionüszosznak ajánlott. A görög mi-
tológiában Dionüszosz a bor és a szőlő istene.

Rovatszerkesztő: N. Regina

Boldog névnapot!



Az idei tanév első számában Czeglédi Csilla matek-
tanárnőt kérdezzük, aki néhány évvel ezelőtt még is-
kolánk padjait koptatta, most viszont tanárként tért 
vissza a Csikybe.

– Egykor Ön is csikys diák volt, milyen érzés most 
tanárként ugyanide visszatérni?
– Elég furcsa volt, mivel aki régen tanárom volt, az 
most kollégám. A diákokkal sem egyszerű, mert so-
kan ismernek, és furcsa számukra, hogy most „csóko-
lommal" kell köszönniük. De összességében nagyon 
örülök, hogy itt taníthatok.

– Melyik volt anno a ked-
venc tantárgya, volt eset-
leg kedvenc tanára?
– A kedvenc tantárgyam 
természetesen a matemati-
ka, a kedvenc tanárom pe-
dig Péter András tanár úr 
volt. Szerencsére még ál-
talános iskolában is jó ma-
tektanáraim voltak, akik 

megszerettették velem a matekot, és ez líceumban 

Tanár úr/tanárnő kérem!
sem volt másként. A ma-
tek mellett a tornaórákat is 
szerettem, Erdei Emese ta-
nárnővel. Egy ideig gondol-
kodtam azon, hogy testne-
veléstanár legyek, de végül 
a biológia miatt döntöttem 
úgy, hogy nem leszek az.

– Mivel szokott szabadidejé-
ben foglalkozni?
– Szabadidőmben szeretek olvasni, zenét hallgatni, 
origamizni és persze matekfeladatokat oldani.

– Hogyan jellemezné tanári önmagát, ha most diák-
szemmel kellene Önre néznie?
– Hogyan jellemezném magam? Nem is tudom. Erről 
inkább a diákokat kéne megkérdezni. Szigorúnak szi-
gorú vagyok, és szeretem, ha rend van az osztályban. 
Próbálok minél többször humort is vinni a tanórákba, 
hogy ne legyen olyan unalmas a hangulat. Remélem, 
meg tudom szerettetni a diákokkal ezt a tantárgyat.

Rovatszerkesztő: Sipos Szilárd

6. oldal

Kívánságkosár

*Wager Evelynnek nagyon boldog születésnapot 
kíván Enikő a XI. C-ből!!! :*

*Boldog születésnapot kívánnak Edinának és 
Ádámnak osztálytársai a X. B-ből!!

*Nagyon boldog születésnapot kívánnak 
Dórinak és Arinak!

*Még nagyon sok boldog szülinapot kívánunk 
Ari!!! Bia és Kitty :*

*Stocker Ricsinek boldog szülinapot kíván 
Szilárd a XI. C-ből!

*Boldog születésnapot kívánnak Berninek, 
Biának, Kingának és Norbinak osztálytársai a 

XII. C-ből!
*A XI. C boldog születésnapot kíván 

osztálytársainak: Ricsinek, Endrének és 
Misikének!!!I sten éltessen sokáig benneteket!
*Bianka, gyógyulj meg minél hamarabb! Várunk 

vissza a suliba. Üdvözölnek iskolatársaid.

Rovatszerkesztő: Kitty

Csiky-Csuky, 2014. október

Aranyköpések

Szent Margit vassarut kötött a derekára.

Szent Margit sarut tett a cipőjébe.

Júlia tetszhalottat csinál.

Lőrinc barát tudja az összetevőket a tetszhalálhoz.

A vőlegény is betorpant öltönyben.

Az édesapa a lányát és az ő nevelőjét külföldiesen ejti.

A felhőn nincsenek égek. (Csak én égek :))

Biológia dolgozat hátulján:
„Anaerob micsoda? Kicsit halvány.

Pill”
Rovatszerkesztő: Berni
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Új tanév kezdete az intriben
Miután mindenki kipihente a vakációban fáradal-

mait, megújult erővel kezdhetjük a tanévet. A bent-
lakás életében is van újdonság, hiszen a végzősök 
elmentek, és ismét újabb 9. osztályosok érkeztek, 
idén nyolcan, ebből két lány és hat fiú. Nekik nyilván 
szokatlan most ez a helyzet, mert otthon kell hagyni-
uk mindent, és új környezetbe kell beilleszkedniük. 
Itt új programok várnak rájuk, új szabályok, új em-
berek. A szabályok betartásában a pedagógus néni, 
a beilleszkedésben pedig mi, a nagyobbak segítünk 
nekik. Remélem, jól érzik magukat, mert azért annyi-

ra nem vészes, az ételek is jók, és szerdán a városba 
is kimehetnek kicsit kikapcsolódni. Hamarosan a 12. 
osztályosok megszervezik a gólyabált, és nagy meg-
lepetést tartogatnak a 9.-esek számára.

Most pedig lássuk, hogyan vallanak a kilencedike-
sek a beilleszkedésről!

Péter Adél:
„Számomra az, hogy bentlakó lettem, egy új él-

mény, mivel új társaságba kerültem, és új barátokat 
szerezhettem. Négy hét alatt sikerült megszoknom ezt 

a környezetet, és szeretek itt lenni. A leg-
jobban az tetszik, hogy minden szerdán 
van kimenőnk, és mehetünk a városba. 
Nagyon jól érzem itt magam, remélem, 
hogy továbbra is így marad.”

Beghean-Marian Ilie:
„Nekem nagyon tetszik a bentlakás, 

mert sikerült sok kedves emberrel megis-
merkednem. Az tetszik a legjobban, hogy 
délután mindig focizhatunk a fiúkkal. Mi 
így töltjük a szabadidőnket.”

Rovatszerkesztő: Szandi

Érdekes… :)
• Egy átlagos ember élete során annyit sétál, 
hogy ötször megkerülhetné a Földet.
• Nagyobb esélye van annak, hogy megöl egy 
aszteroida, mintsem hogy megnyerd az Ötöslottó fő-
nyereményét.
• A vidrák alvás közben 
egymás mancsait fogják, ne-
hogy elsodorja őket a víz egy-
mástól.
• A bikákat egyálta-
lán nem érdekli a vörös szín, 
ugyanis színvakok. Az egyetlen dolog, amit vonzó-
nak találnak a bikaviadalokon, az a kendő lobogtatá-
sa.
• Bár a tevék híresek arról, hogy körülbelül 15 
napig bírják víz nélkül, a patkányok ennél is ügyeseb-
bek: akár 20 napig is elélnek víz nélkül.
• A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő 
rokona a csirke.
• A macska orrlenyomata annyira egyedi, mint 
az ember ujjlenyomata.

• A szerető gazdik 
szívesen kínálják macskái-
kat édességekkel, ennek vi-
szont semmi értelme nincs. 
A cicusok nem érzékelik az 
édes ízt, mivel nyelvükről 
hiányoznak az erre szolgáló 
ízlelőbimbók. Mekkora élményről maradtak le!

Félelmetes érdekességek:

• A nomophobia egy napjainkban kialakult be-
tegség. A nomophobiás ember betegesen fél a mobil-
kapcsolat elvesztésétől.
• Létezik félelem a könyvektől 
(bibliophobia) és félelem a tanulástól, 
tudástól (sophophobia).
• Az anatidaephobia talán az 
egyik legfurcsább betegség. Az ilyen 
ember attól fél, hogy állandóan egy 
kacsa figyeli őt.

Rovatszerkesztő: Judit

Intrijó
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UEFA-bajnokok ligája
A bajnokok ligáját a jelenlegi nevén 23., jogelődjeivel együttvéve 60. alkalommal rendezik meg. Idén a 

döntőt a berlini Olimpiai Stadionban játsszák majd le, melynek befogadóképessége 76.000 (Németország má-
sodik legnagyobb stadionja). Ez az első alkalom, amikor az UEFA pénzügyi fair play szabályait is figyelembe 
veszik. Vagyis amelyik csapatot nem találja rendben gazdaságilag az UEFA pénzügyi ellenőrző bizottsága, az 
nem indulhat a BL-ben. Ebben a szezonban vehet részt először Gibraltár csapata a bajnokok ligájában, mert 
2013-ban lett az UEFA tagja. A 2014–2015-ös UEFA-bajnokok ligájában az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) 53 tagországának 77 csapata vesz részt (Liechtenstein nem rendez bajnokságot, így a BL-ben nincs 
jelen), attól függően, hogy a 2013–14-es kiírás győztese egyébként is indulási jogot szerez-e. A 2013–2014-es 
kiírás győztesének a csoportkörben biztosítottak helyet.

Rovatszerkesztők:  Misi és Roland

A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság

Sziasztok! Íme, néhány hír a foci világából!
A 2016-os Európa-bajnokságot Franciaországban fogják lejátszani. Ez az első olyan EB, ahol 24 csapat fog 

szerepelni. A selejtező mérkőzéseit 2014 szeptemberétől 2015 novemberéig játsszák le, ahonnan 23 csapat 
jut el Franciaországba, hiszen a házigazda előnye, hogy nem játszik selejtezőket. A 2016-os EB-selejtezőn 
indulhat egy olyan csapat, amely még soha nem tette meg. Ez a csapat nem más, mint Gibraltár csapata, amely 
2013-ban UEFA-tagállam lett. Az UEFA úgy döntött, hogy Franciaországon belül 12 stadionon fogjuk látni az 
EB mérkőzéseit, de ezt 9-re szűkítették. Nyilvánvalóan a nyitó és záró mérkőzések a párizsi Stade de France 
stadionban zajlanak majd.

Franciaország az I-csoportba nyert besorolást, 
de versenyen kívül indul.

FOCI
Csiky-Csuky, 2014. október
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csak csajok!!!
Házi bőrradír készítése

Otthon is elkészíthető, egészséges bőrradírokkal szeretnélek ebben a hónapban megismertetni benneteket. 
Jöjjenek a praktikák!

Rizs:
Már a kínaiak rengeteg mindenre használták évszá-
zadok során. A zsíros, illetve gyulladásos bőr orvosa. 
Egy New York-i bőrgyógyász azt ajánlja, hogy a porrá 
őrölt rizst keverjük el testápolónkban, és használjuk 
20 percig maszkként, majd öblítsük le langyos vízzel.
Só:
Bár nem kellemes, dörzsöld be bőrödet vele, hogy 
egy matt hatást nyerj! Ha azonban érzékeny terüle-
tekre, arcra, nyakra vagy mellkasra használnád, min-
denképp a lehető legfinomabb szemcséjű sót válaszd!
Kávézacc:
Egy maroknyi kávézacchoz adjunk hozzá olívaolajat, 
amíg krém állagú nem lesz a keverék! Utána masszí-

rozzuk jól bőrünkbe! 
Gyakori használata 
nem csak az elhalt 
hámsejtektől szaba-
díthat meg, hanem 
segíthet a narancs-
bőr eltávolításában 
is.

Magvak és héjak:
Az őrölt dió héja, a szőlő és a 
sárgabarack magjának durva 
szemcséi segítenek az érdes, 
kiszáradt bőr puhításában, 
így hatékonyan használhat-
juk őket a könyök, illetve sa-
rok ápolására. Érzékeny bőr-
felületeken, mint az arc vagy 
mellkas csak akkor használjuk őket, ha nagyon finom 
porrá vannak őrölve, ellenkezőleg irritációt okozhat-
nak!
Zöldtea:
A zöldtea nem csak elfogyasztva tesz csodát tested-
nek és egészségednek, de külsőleg is hatásosan alkal-
mazhatod. Két evőkanál zöldteát keverj össze annyi 
mézzel és cukorral, amennyivel jól kenhető lehet!

Rovatszerkesztő: Regina

Figyeljünk oda ősszel is bőrünk ápolására!

Csiky-Csuky, 2014. október

orma
A 2014-2015-ös Formula 1-es szezon a végéhez 

közelít, mégsem ez áll jelenleg a Forma 1-es világ 
középpontjában. Annál inkább Jules Bianchi Japán 
Nagydíjon bekövetkezett balesete, amikor is a francia 
kicsúszott a vizes pályáról, és eltalálta az éppen Adrian Sutil autóját mentő traktort. A sauberes Sutil egy körrel 
előtte úszott fel egy tócsán, ugyanazon a ponton, ahol később Bianchi. A Marussia versenyzőjét eszméletlen 
állapotban, súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol rögtön megműtötték. A műtét után lélegeztető 
gépre kellett kapcsolni a pilótát. Az utolsó hírek szerint állapotát stabilizálták, de még így is kritikus.

Ami a világbajnokságot illeti, a Mercedes stabil előnyt épített ki a többi csapattal szemben az év eleje óta. 
A nagyobb csata a csapaton belül alakult ki Lewis Hamilton és Nico Rosberg között, akik a szezon folyamán 
egymásnak adogatták az első helyet a világbajnoki pontversenyben. A második helyen a Red Bull áll, miután 
pilótái, Daniel Ricciardo és Sebastian Vettel menetrendszerűen hozzák a dobogós helyezéseket Ricciardo 
három futamgyőzelme után. Annál nagyobb küzdelem van a Williams és a Ferrari, valamint a Force India és 
a McLaren között a további helyekért. Az említett istállók után a Toro Rosso következik a pontversenyben, 
majd a még mindig gyengélkedő Lotus. A kicsik versenyében a Marussia vezet Bianchi Monacóban szerzett 
pontjaival, majd a Sauber és az anyagi gondokkal küzdő Caterham zárja a tabellát, egyelőre pontok nélkül.

Rovatszerkesztő: Lehel
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Közhírré tétetik!
Az iskola rendesen meg sem kezdődött, a X., XI. 

és XII. turizmus osztályok tanulói kirándulni men-
tek Vársonkolyosra. Pontosan 64-en indultak útnak 
3 tanár kíséretében. Olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy nem csak egy nagy autóbusznyi, de még két kis 
autóra való kiránduló is összegyűlt. Sajnos a tábor-
helyig (ahol lakókocsikban laktak) még egy másfél 
kilométeres gyalogtúra várt rájuk, de természetesen 
megbirkóztak a feladattal, majd nem sok pihenés után 
rögtön túrázni indultak.

Az első nap egy 15 km-es út várt rájuk, amely alatt 
rengeteg gyönyörű helyet láthattak, Rév felé indultak 
a Sebes-Körös partján, meglátogatták a Zichy-barlan-
got, majd másik három kisebb barlangot is. A sziklák 
tetejére érve a legtökéletesebb kilátást a Révi szoros 
nyújtotta. A táborhelyre visszaérve az egyik apuka 
szakács szerepbe bújt, majd 11 után mindenki aludni 
tért, hogy újult erővel kezdhesse a másnapot.

Másnap a Misid völgyébe készültek, s ezen a na-
pon a reggeli ébresztésről Hasas Paul tanár úr gon-
doskodott, ugyanis minden lakókocsi falát végig-
döngette. Az úton érdekességnek számított, hogy a 
csoportnak át kellett kelnie a lengőhídon. Voltak vagy 
20-an, akik visszafordultak, de a többiekben a lelke-
sedés nem hagyott alább, és tovább folytatták az utat. 
Újabb hosszú gyaloglás után a Bíró Lajos-barlanghoz 
érkeztek, amely csak rövid távon volt látogatható. 
Egy másik barlangba már csak 16-an vállalták, hogy 
lemásznak, ez a Lesján-barlang volt. A látvány nem 
okozott csalódást. Az elszomorító dolog csak az volt, 
hogy a haza vezető út újabb 15 kilométert jelentett. 
Visszaérkezve fát gyűjtöttek a közös tábortűzhöz, s a 
tűz melegénél pihenhették ki a nap fáradalmait.

Sajnos eljött a harmadnap is, amikor mindenki ösz-
szepakolta a holmiját, és még mielőtt elindultak vol-
na, két csoportra osztva játszottak különböző játéko-
kat. Az út pedig hazafele is hosszú és fárasztó volt.

A táborozók tele élményekkel és rengeteg energi-
ával érkeztek haza, és azzal a gondolattal, hogy így 
könnyebben futnak neki a tanévnek.

Zsuzsi

Idén az október 6-i események valójában október 
5-én kezdődtek, ugyanis vasárnap dél körül a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium egyik osztálya érke-
zett iskolánkba Horváth Tamás tanár úr kíséretében, 
akiket a XI. A osztály és osztályfőnöke (Ruja Ildikó) 
fogadott. A két osztály együtt elment a Vesztőhely-
re, ahol a pannonhalmi diákok egy rövid megemlé-
kezés után megkoszorúzták a vértanúk obeliszkjét. 
Ezután szabad program következett, melyben a ven-
dégek megismerkedtek Arad belvárosával és az aradi 
XI.-esekkel, majd pedig délután 5-kor hazaindultak.

Október 6-án délelőtt a IV. osztály Khell Levente 
tanító kíséretében a minorita templomban részt vett 
a megemlékező szentmisén. Eközben megérkeztek 
iskolánkba a Székesfehérvári Zentai Úti Általános 
Iskola, illetve a Kunszentmiklósi Varga Domokos Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, 
akiket a VII. osztály diákjai fogadtak és kísérték el 
később a megemlékezésekre. A Bonyhádi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázium diákjai is délelőtt érkez-
tek a Csikybe, akik Muntean Tibor történelemtanár 
és a XII. A osztály diákjai kíséretében rövid sétát tet-
tek Aradon. Délben megérkezett hozzánk a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, illetve a békési 
Farkas Gyula Szakképző Iskola és Gimnázium kül-
döttsége.

A Szabadság-szobornál 13 órakor kezdődött a 
megemlékezés. A Magyar Nemzeti Filharmoniku-
sok Énekkara előadta a román, a magyar és az euró-
pai himnuszt élőben, melyet az ünnepi beszédek kö-
vettek. Ezeket Gheorghe Falcă, Arad polgármestere 
kezdte, majd Kelemen Hunor szövetségi elnök, Potápi 
Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikájáért 
felelős államtitkár, végül Bognár Levente, Arad város 
alpolgármestere szólt az egybegyűltekhez. A Magyar 
Nemzeti Filharmonikusok Énekkara újabb éneke után 
a koszorúzás következett. A koszorúzók között volt 
Kelemen Hunor, Potápi Árpád János, Bognár Levente, 
Király András oktatási államtitkár, a vértanúk leszár-
mazottai, Matekovits Mihály, az RMPSZ Arad me-
gyei elnöke is, iskolánk nevében pedig Hadnagy Éva 
igazgató és Spier Tünde aligazgató, illetve Polanek 
Eszter (VIII. B) és Kecskés Lóránt (VIII. B) koszorú-

A turizmus osztályoknak jól indult a tanév Október 6. a Csikyben

Csiky-Csuky, 2014. október
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zott. Az ünnepségen 
a csikysek közül el-
sősorban a VII-XII. 
osztályosok vettek 
részt, valamint az 
iskolánkba érkezett 
vendégek is.

Délután 5 óra-
kor a Vesztőhelyen 
gyűltek össze az 
emlékezők, hogy 
leróhassák tisztele-
tüket az 1849. ok-
tóber 6-án kivégzett 
aradi vértanúk előtt; 
jelen voltak kicsik 
és nagyok is egyaránt. Az eseményt Matekovits Mi-
hály, az RMPSZ Arad megyei elnöke nyitotta meg, 
aki üdvözölte a meghívottakat és a többi jelenlévőt. 
Jakab István evangélikus lelkipásztor megemlékezé-
se után elhangzott a Miatyánk magyarul, románul és 
németül, és az ünnepség során a Himnusz és a Szé-
kely himnusz is elhangzott. Ezek után megkezdődött 
a koszorúzás, melynek során a román és a magyar 
kormány, az önkormányzatok, és több civil szerve-
zet képviselői, valamint magánszemélyek, iskolánk 
részéről pedig Hadnagy Éva igazgató és Spier Tün-
de aligazgató koszorúztak. Az iskola vezetősége és 
a tanári kar képviselői mindkét koszorúzáson részt 
vettek. A koszorúzáson a X. A osztály tanulói is köz-
reműködtek.

Eszter

MÁkVIRÁGok

Mint az már pár éve szokássá vált, idén is voltunk 
néhányan Mákvirágok, akik az RMPSZ jóvoltából 
újra járhattunk Szovátán, s találkozhattunk diáktár-
sakkal az ország több pontjáról.

A Mákvirág-díj egy igen rangos kitüntetés, hisz 
ezt minden megye minden líceumi évfolyamáról csak 
egy-egy diák kaphatja meg tanulmányi eredményei-
ért, példás magaviseletéért, sportolói és kulturális te-
vékenységéért. Sajnos nálunk kevesen tudnak erről a 

pályázati lehetőségről, pedig már több mint tíz éve 
rendszeresen tüntetnek ki kiemelkedő teljesítményű 
diákokat.

Ebben az évben négyen jártunk a Teleki Oktatá-
si Központban, Ilona Judit (X. A), Sisa Rihárd (XI. 
A), Kovács Henrietta (XII. A) és Gulyás Beatrix, aki 
idéntől már egyetemi hallgató.

Szerdán, október 8-án indultunk Szovátára, ahova 
elég körülményes út vezet. Másnap már kirándulás 
várt ránk, Parajdon, Korondon jártunk, majd a Bé-
kási-szorost és a Gyilkos-tót is megnéztük. Kime-
rülten érkeztünk vissza szálláshelyünkre, de azért a 
késő estig tartó beszélgetésekről, játékokról így sem 
mondtunk le. Pénteken próbára tettek bennünket. 
Csapatokra lettünk osztva, s így kellett különböző 
feladatokat teljesítenünk a szovátai lakosok segítsé-
gét kérve. Ezt nagyon élveztük, hisz nem minden nap 
kell becsengetnünk minden házba lyukas cipőt, törött 
szerszámnyelet vagy tavalyi újságot kérni. A szováta-
iak csöppet sem voltak meglepődve képtelen játékunk 
hallatán, hisz már megszokták, hogy az ott kiránduló 
gyerekek szinte heti rendszerességgel csengetnek be 
hozzájuk a segítségüket kérve.

Délután előkészítettük a termet a szombati díjazás-
ra, s rövid zenés produkciónkat is betanultuk.

Szombaton reggel, kissé álmosan, de elegánsan, 
beültünk a terembe, ahol először az Apáczai-díjakat 
osztották ki a tudományos munkát végző tanároknak, 
majd ezt követően minden diák átvehette bronz, ezüst, 
arany, illetve gyémánt fokozatú Mákvirág-díját. A dí-
jazások után bemutattuk rövid kis műsorunkat, ami 
aránylag jól sikerült, figyelembe véve, hogy egyikünk 
sem a művészetek vagy a zene terén jeleskedik.

A kiadós ebéd után mi aradiak szedelőzködni kezd-
tünk, majd haza indultunk, hisz hosszú út várt ránk 
Aradig. A vonatút meglepően hamar eltelt a szerzett 
barátok, emlékek felelevenítésével.

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, 
ez a néhány nap remekül telt el, nagyon hamar el-
szállt, s már türelmetlenül várjuk a következő pályá-
zási lehetőséget, hogy újra utazhassunk Szovátára.

Heni
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A legfiatalabb szerelmespár :)

12. oldal

Itt van az ősz, itt van újra, s vele itt az iskola! Az 
előkészítősök vidám énekükkel fogadtak minket, és 
boldogan válaszoltak kérdéseinkre. :)
László Tamás
– Melyik a kedvenc tantárgyad és miért?
– Nagyon szeretek rajzolni és kint játszani. Autósat 
szoktam játszani.
Jakab Lukács
– Hol szeretsz jobban: a suliban vagy az oviban?
– A sulit jobban szeretem, mert itt van szünetünk, és 
több mindent csinálunk.
Zabos Krisztina
– Van már szerelmed az osztályból?

– Igen, Márk, aki mellettem ül. Azért tetszik, mert 
cuki. ^_^
Fehér Márk Dániel
– Hogy tetszik a nulladik osztály?
– Nagyon tetszik, mert szépeket tanulunk.
*Márk megjegyzése: Én is szeretem a Krisztinát, 
már az oviban, mikor találkoztunk, megszerettük 
egymást, és ha ő is akarja, feleségül veszem. :D
Madarász Karina
– Melyik a kedvenc órád és miért?
– Rajz, mert szeretek rajzolni.
Köszönjük a válaszokat az előkészítősöknek. Sike-
res és könnyű tanévet kívánunk mindenkinek! :)

Október 8-án, szerdán a diáktanács ismét süti-
vásárral örvendeztette meg a csikys diákok apra-
ját-nagyját az új épület első emeletén. Tanárok és 
diákok egyaránt kedvükre válogathattak a sokféle 
finom házi sütiből, amelyeket a diáktanács tagjai 
hoztak. Az 1 és 3 lej közötti áron elkelt termékek-
ből összesen 500 lej gyűlt össze. Ebből szeretnék 
megszervezni az idei gólyahetet. Ez máris egy jó hír, 
mert ez azt jelenti, hogy az idén is lesz gólyahét, te-
hát gólyabál is. A madarak még azt is elcsiripelték, 
hogy a gólyabál november 4-én, kedden lesz a nagy-
színházban.

Aki még nem tudná, mit jelent a gólyahét, ké-
szüljön, hogy az egész tanév legizgalmasabb hetét 
élheti át. Egy hétig minden nagyszünetben a diákta-

nács tagjai különböző érdekes próbáknak vetik alá 
a gólyákat, amelyekbe sokszor a diákság többi tag-
ját is bevonják. Sok sikert a szervezéshez, várjuk a 
próbákat!

Sütivásár a gólyákért

Béla
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