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Sziasztok, kedves csikysek! Szereti valaki 
az őszt? Pedig javában benne vagyunk már, 
elérkezett az új tanév, és már néhány hete, 
nektek köszönhetően, kopnak azok a bizo-
nyos iskolapadok is. Koránkelés, hideg és 
esős reggelek, karikás szemek, sok stressz a 
felmérők miatt… Ez jutna nekünk az ősz ér-
keztével?

Nem, dehogy(nem)! Gondoljatok csak 
arra, hogy a szeptemberrel ismét beáll a rend 
hétköznapjaitokba, régi ismerősökkel, ba-
rátokkal találkoztok az iskolában, vakációs 
élményeket oszthattok meg egymással, ren-
geteget szórakozhattok majd szünetekben, és 
nem utolsó sorban új ismereteket szerezhettek 
a tanórák alatt. Hiszen ezért járunk iskolába, 
ugyebár! Ja, hogy ez az évente megismétlő-
dő sablonszövegelés nem nyújt már vigaszt? 
Lesznek új arcok idén is, akikkel összebarát-
kozhattok, aztán ott van még a gólyabál, ami 
minden évben egy jó móka. A gólyáknak egy 
felejthetetlen élmény, a szervező tizenkette-
dikeseknek egy hálás feladat, a tanároknak 
pedig örökös bosszúság (főleg, ha 5 diák vesz 
részt az óráján a próbák miatt, hihi). A gólya-

hét alatt kreatív feladatokat kapnak a legfia-
talabb középiskolások a diáktanács tagjaitól, 
közben internetes szavazás is folyik a Csiky 
honlapján. Otthon is összeülnek a gólyapárok 
az egyéni produkcióikat gyakorolni, aztán a 
bál előtti utolsó napokban mindenki izgul, 
hogy hogyan fog elsülni a dolog. Hiszen min-
denki annyit készült arra az egy estére. Vé-
gül valahogy mindig jól sikerül (legalábbis 3 
év alatt ezt tapasztaltam). Aztán ha mégsem, 
majd úgy tesz mindenki, mintha jól sikerült 
volna. Mindig jól sikerül! (Csak kihangsú-
lyoztam.)

A gólyabállal és az előtte való készületek-
kel el is repül az ősz nagy része, a novemberi 
nehéz és borongós napokban pedig vigaszt 
nyújt majd, ha visszagondoltok a jól(!) sike-
rült bálra. Aztán már jön a tél, hógolyózás, 
korcsolyázás, szánkózás, Mikulás, Kará-
csony, Újév, tavasz, nyár, vakáció… Hű, de 
jól hangzik! De még ne éljük ennyire bele ma-
gunkat. Most még csak ősz van, esős ősz. Sok 
kitartást, kedves olvasók, ez is el fog telni!

Kampányszösszenet az őszért

Szilárd

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 8. évfolyam 1. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!



Könyvajánló

Rovatszerkesztő: Juli
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Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket Bortoş Júliához (XII. C)! :D :)

A kezdő

Rovatszerkesztő: Dóri

Filmajánló

Unod már a romantikus filmeket? Eleged van a hor-
ror véres világából? Az akciófilmekben sem leled 
már tetszésed? Ne ess pánikba! Vegyél mély leve-
gőt, és merülj bele ennek a szórakoztató vígjátéknak 
a világába!
A film egy aranyos kis öregúrról szól, akit Robert 
De Niro alakít. Nos, ez a 70 éves (bizony, jól hal-
lottad) öltönyös, aktatáskás úriember egy szép na-
pon megjelenik egy felkapott divatcégnél azzal a 
szándékkal, hogy ott fog dolgozni mint gyakornok. 
Az említett cég vezetője, Jules, akit nem más, mint 
Anne Hathaway alakít, felveszi őt, és ettől kezdve 
kénytelenek eltűrni egymást. Julesnak aranyszíve 
van, emellett kedves és okos, de hatalmas terhet je-
lent neki egy ilyen sikeres cég vezetése, míg Ben (az 
öregúr), aki mindig tudja, mit kell mondania, mikor 
kell beszélnie, és minden generációval meg tudja 

értetni magát, igencsak 
magányos. Többször is 
összetűzésbe kevered-
nek, míg a sok gyűlölkö-
désből talán igazi barát-
ság születik.
Hogy így lesz-e, meg-
tudhatod, ha megnézed 
ezt a vicces és hangula-
tos filmet. Jó szórako-
zást!

A regény két fiatalról 
szól, Hazel Grace-ről és            
Augustus Watersről. A lány 
rákban szenved, de egy új 
gyógyszer feltalálása még 
adott neki pár évet, a fiúnak 
viszont amputálni kellett 
az egyik lábát a rák miatt. 
Hazel és Augustus egy rá-
kos betegeknek szervezett 
támaszcsoportban ismerték 
meg egymást. Nagyjából 
ez a történet alapszituáci-
ója. Nyilván elárulhatnám 
az egész cselekményt, de 
miért tenném? Úgy gondolom, ezt a könyvet el kell 
olvasni, mert hihetetlen, hogy mennyire meg tudja 
változtatni az ember gondolkodását és hozzáállását 
az élethez.
Személy szerint én rajongok a könyvért, mert amióta 
elolvastam, másképp látok mindent. Ebben a rohanó 
világban mindig azt hisszük, hogy van időnk, min-
dig azt mondjuk, hogy „majd”, de mi van, ha nem 
lesz „majd”? Talán mindig azt kéne tennünk, ami 
jót tesz nekünk, ami pozitív irányba vezet minket, 
és legfőképpen azt, ami boldoggá tesz. A könyvbeli 
szereplők életük első és talán utolsó szerelmüket élik 
át, mindketten küzdenek egy betegséggel, és mégis 
boldogok. Elgondolkoztál már, hogy te milyen dol-
gok miatt mondod azt, hogy nem vagy boldog?
Végezetül egy idézettel zárom soraim: „Annyira el-
foglal a létezés, hogy fogalmad sincs, milyen mér-
hetetlenül páratlan vagy.”

John Green:
Csillagainkban a hiba

Juli
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Tanár úr/tanárnő kérem!

Az új tanév kezdetekor gyakran hangzik el szüle-
ink szájából a „Mostantól kevesebb internetezés lesz” 
típusú mondat. Tehát, ha már facebookozni nem lehet 
egész nap, akár olvashatnánk is a népszerű közösségi 
oldalról. Nemrég bukkantam rá a Kezünkben a jövőnk 
című könyvre, mely nem éppen „szokásos” témájával 
nyerte el tetszésemet.

A történet 1996-ban játszódik, amikor Emma és 
Josh egy CD-ROM feltöltése után a Facebook- profil-
jukon találják magukat, amely akkor még csak meg 
sem jelent (mert hát ilyen idők is voltak). A bökkenő 
az, hogy tizenöt évvel öregebb önmagukat látják. A 
két kamasz kezdetben érdekesnek találja a „jövőben 
turkálást”, de idővel rájönnek, hogy nem is olyan jó 
móka, mert jelenbeli cselekedeteik változtatnak jövő-
jükön, melyről Facebookon keresztül tudomást sze-
reznek.

Emma és Josh sztorijának végét persze nem árul-
hatom el, de végezetül íme egy kis részlet a könyv fü-
lszövegéből: „A nagysikerű Tizenhárom okom volt… 
szerzőjének és szerzőtársának új regénye a Facebook 
nélküli világba kalauzol vissza, és azt igazolja, hogy 
mi döntünk a saját boldogságunkról, és minden dön-
tés kihat az életünk egészére. Facebook-rajongóknak 
kötelező olvasmány!”

Jay Asher & Carolyn Mackler:
Kezünkben a jövőnk

Vicus

– Milyen érzés töltötte el, amikor megtudta, hogy osztályfőnök lesz?
– Nagyon jól ismerem az összes turizmus osztályt, mivel hetente sok órám volt 
és van velük, de  különleges élmény, hogy saját osztályom lehet. Ritkán szok-
tam izgulni, de az első találkozó az osztályommal nagyon izgalmas volt min-
denki számára.
– Mi a véleménye az osztályáról?
– Nem könnyű véleményt alkotni róluk mindössze pár óra után. Egyelőre csen-
des osztálynak bizonyul. Többet tudok majd mondani az első M2 dolgozat után. 
Az lesz a nagy kihívás, hogy ebből az osztályból egy jó és összetartó osztályt 
faragjak.
– Év eleje óta hallott panaszt az osztályra? És dicséretet?
– A kollégáimtól még nem hallottam panaszt az osztályra. Többen jelezték, 
hogy nagyon csendesek.
– Tervez már kirándulást az új osztályával? Ha igen, akkor hová?
– Természetesen a kirándulások szerves részei a turizmus osztályok életnek. 
Remélhetőleg ezen az őszön elmehetünk egy kirándulásra, és természetesen következik majd a hagyományos 
háromnapos év végi kirándulás.

Köszönjük szépen a válaszokat!  :)
Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Könyvajánló 2

Októberi számunkban Hasas Pault, iskolánk turizmustanárát faggattuk.
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Bánk megy körbe az országban.
Bánk felméri Magyarországot.

Bánk könnyen felmérgezi magát.
Csongor kapcsolatot létesít a fával.

Csongor elveszi a bocskorból készült ostort.
Vörösmarty filozofikus mesedráma is.

Tanárnő, megnézhetem, hogy van-e Petőfi a fiókban?
A tehén ló mondáját kell elolvasnom?

Sűrűn pislogjunk, hogy megelőzzük a kiszáradást!

Egy kis biológia
A lebernyeg a kakasnak a „szakálla”, lógós tollak.

A zúza szaloncukor alakú, a madár testrésze.
A zúza a madárnak egy része, ami finom, ha 

elkészítjük, mert tiszta izom.
A kotló anyatyúk, azaz nőstény tyúk.

A kotló nőstény anya.

Csiky-Csuky, 2015. október

Aranyköpések



Reggel az anya ébreszti a gyerekét:
– Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned!
– De mama, miért kell mennem? Utálok oda 
járni!
– Mondj két okot, miért ne kellene menned!
– Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: 
a tanárok még jobban utálnak.
– Ezek csak kifogások, indulj már!
– Mondj két okot, miért kellene mennem!
– Először is: 52 éves vagy. Másodszor: te vagy 
az igazgató!

– Gyerekek, ki tudja, mire való a fülünk? – 
kérdezi az elsősöktől a tanító néni.
– Hogy lássunk – feleli Móricka.
– Biztos vagy benne?
– Igen, ha nem lenne fülünk, a szemünkre 
csúszna a sapka.

Vizsgázik a diák:
– Elég lesz, tanár úr?
– Nekem elég, neked elégtelen.

A rövidlátó tanárnő kezdte elveszíteni a 
türelmét.
– Te, ott hátul. Mikor volt az Aranybulla?
– Tudom is én...
– Mikor volt a tatárjárás?
– Tudja az ördög.
– De hát ezt a múlt órán tanultuk. Mit csináltál 
tegnap este?
– A kocsmában voltam. Megittunk pár üveg sört 
a haverokkal.
– És... és ezt csak így kijelented? Hogyan 
akarsz átmenni a vizsgán?
– Sehogy. Én a vízvezeték-szerelő vagyok, és a 
fűtőtestet jöttem megjavítani.

Kémiaórán a tanár:
– Na, gyerekek, ha beledobom az 
aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik?
Az egyik gyerek:
– Nem, tanár úr.
– És miért nem?
– Mert akkor nem tetszene beledobni...
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Humorzsák
o Japánban a kisbolt-tulajdonosok festék-
golyókkal dobálják a bűnözőket, így a rendőrök 
könnyebben elkapják őket.
o Egy ohiói élelmiszerboltban a 12 év alatti 
gyerekek ingyen kapnak gyümölcsöt, míg a szü-
leik vásárolnak.
o A római korban a só ugyanolyan értékes 
volt, mint az arany, ezért sóval fizettek a kato-
náknak.
o A tervek szerint Hollandiában 2018-ban a 
vasút már kizárólag szélenergiával fog működni.
o Az Oreo keksz eredeti receptjében a kré-
met sertészsírral készítették.

o Nyugaton akkor jött divatba a szemceru-
za, amikor felfedezték Tutanhamon sírját.
o A világ legmélyebb 
medencéjét Y-40-nek hív-
ják, és egy olaszországi 4 
csillagos szállodában ta-
lálható. 40 méter mély, ez 
12 emelet magasságának 
felel meg.
o Colin Furze mérnök 
tervezett egy olyan ágyat, 
ami kidob, ha nem kelsz fel 
időben.

o Musicalt fognak ké-
szíteni a népszerű Spon-
gyaBob Kockanadrág 
rajzfilmsorozatból.
o A Samsung cég ka-
merát szerelt a kamionjai 
elejére, hátulra pedig mo-
nitort, hogy biztonságosan 
lehessen előzni őket.

o A trópusi tengerpartokon található jelleg-
zetes fehér színű homok körülbelül 70%-a a pa-
pagájhal ürüléke.

Érdekes… :)

Rovatszerkesztő: Judit



Agykrobata
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!

A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XII. C) 2015. november 6-ig!
A sorsolás időpontja: 2015. november 6.,  nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel az októberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!
Figyelem!!! Csak azokat a megfejtéseket tudjuk elfogadni, melyek teljes egészében meg vannak oldva!

A keresett személy egy amerikai énekes- és színésznő, dalszerző.
Ismertségét egy 2006-ban induló gyereksorozat hozta meg, melyet a Disney csatorna sugárzott.

Rovatszerkesztő: Szilárd

Boldog születésnapot Hajninak es Evelynnek a XII. B-ből!
A XII. C boldog születésnapot kíván Ricsinek, Endrének és Misinek.

Stocker Ricsinek és Baranyi Misinek boldog születésnapot kíván Szilárd.
Isten éltesse sokáig Arit és Dórit a XII. A-ból!

Nagyon boldog születésnapot kívánunk Ari!!! Bia, Kitty :*:*
A IX. C boldog születésnapot kíván Petrának.

Még sok boldog születésnapot Ádámnak a XI. C-ből!
A XII. C nagyon boldog születésnapot kíván Kovács Ildikó tanárnőnek.

Isten éltesse sokáig Hevesi Éva tanárnőt!
Még sok boldog születésnapot kíván osztályfőnöküknek a X. C osztály.

Sikerekben gazdag új tanévet kívánunk minden diáknak!

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty
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csak csajok!!!

Rovatszerkesztő: Emese

Ugye, ti is szerettek a saját stílusotoknak megfele-
lően divatosan öltözködni? Az esős évszak nemcsak a 
sárguló faleveleket vonja maga után, hanem a 2015-
ös őszi divatot is. Lássunk egy pár színt, ruhadarabot, 
cipőt és kiegészítőt, ami képviseltetni fogja magát.

Mivel rengeteg divattervező cég létezik világszer-
te, és nagyon sok divatbemutatót rendeznek, nehéz 
pontosan előrevetíteni azt, hogy egy adott szezonban 
melyek lesznek a legfelkapottabb ruhák. Ezt az is be-
folyásolja, hogy az európait inkább a Miuccia Prada, 
míg az amerikait a Marc Jacobs divattervező határoz-
za meg.

Mint minden évben, idén is felkapottak lesznek a 
barna különböző árnyalatai, a bronz-, homok-, naran-
csos rozsdaszín, a vörös, a mandarin, a korall, az olí-
va- és katonazöld, illetve a türkiz, indigó- és király-
kék. A ruhadarabok fazonja főként a ’70-es éveket 
idézi fel: újra divatba jön a magas derekú trapéznad-
rág. Előkerül a magasított nyakú blúz, azaz a garbó, 
s a pelerin is, ami töretlen sikernek örvend, mióta a 
Dolce&Gabbana és a Saint Laurent divatba hozta, ka-
bátok terén pedig a szőrmegalléros, szinte bokáig érő 
darabok lesznek többségben. Kiegészítőknél főszere-
pet játszik a bross, a svájcisapka, a vastag, nagy csat-
tal ellátott öv, a páratlan fülbevaló, a hosszú, keskeny 
sál, könyékig erő kesztyű és a rojtos, szőrmebundával 
ellátott táska. (Majd kiderül, ennek mennyire örülnek 

az állatvédők.) Cipőket illetően felkapottak lesznek 
a különböző fűzősek, amik nagy népszerűségnek ör-
vendenek, valamint a makkos cipő, a kivágott tűsar-
kú, a slip-on és a chelsea csizma. Mindenképp jel-
lemző lesz a rojt – 
amiket táskákon, 
illetve cipőkön is 
megtalálhatunk 
–, a csipke, a túl-
méretezettség, az 
aránytalanság, a 
virágminta, s az 
örökké elegáns 
fekete-fehér kom-
bináció. Az idei őszi kollekció ruhái igazán melegen 
tartják a viselőt a hosszított nyakkal, túlméretezett 
szőrmekabáttal, ami mindenképp előnyös, hiszen 
a hiányos öltözetből hideg időben sok problémánk 
adódhat.

Divat ide vagy oda, én azt tanácsolom nektek, 
hogy azokat a darabokat válasszátok, amik tetszenek, 
jól állnak és kényelmesek, hiszen ha minden ember a 
legújabb trendet követi – függetlenül attól, hogy tet-
szik-e neki vagy sem –, hol marad a stílus, ami az 
emberek egyik megkülönböztetője?

Gyakran töprengek azon, ki is vagyok én valójá-
ban, mit szeretnék elérni az életben, melyek az eré-
nyeim és hiányosságaim, mit tehetnék álmaim meg-
valósításáért. Úgy vélem, ezen kérdések valamikor 
mindenkiben megfogalmazódnak, és vannak, akik 
fényt szeretnének deríteni az életüket árnyékoló tit-
kokra. Azonban olyanok is vannak, akik nem tulaj-
donítanak kellő jelentőséget ennek a meghatározó té-
mának, így később, saját személyiségük ismeretének 
hiányában, helytelen döntéseket hozhatnak. Szeren-
csére olyan apró, jelentéktelennek tűnő nyomok ve-
zethetnek rá a helyes útra, leleplezve személyiségünk 
önmagunk számára is rejtett zugait, mint a szemszín, 
hajszín, arcvonások, tenyérvonalak, írás és számta-
lan egyéb tulajdonságunk. Ezen különleges elemzési 
módszerekbe szeretnék bővebb betekintést nyújtani, 
támpontként szolgálva ezáltal a tanácstalan, elbizony-
talanodott személyeknek, kiknek kételyeik támadtak 
jövőjükkel kapcsolatban, és talán sikerül segítenem 
nekik, hogy rátaláljanak önmagukra. Első témaként 
arra az érzékszervünkre gondoltam, amelynek nem 
csupán a látásban van szerepe, hanem személyiségje-
gyeinkről is árulkodik.

A szem – a lélek tükre

Ez a régi, kissé közhelyes mondás rátapint a lé-
nyegre, ugyanis egyetlen pillantásod számtalan hasz-

Ismerd meg jobban önmagad!
nos információt árul el rólad. Az esztétikai szempont-
ból is lényeges szín bizonyos jellemvonásaid is fel-
tárja előtted.

A kissé ridegnek tűnő, mégis rejtélyesen vonzó 
kék szempár tulajdonosai víg kedélyű, önbizalommal 
telt személyek, empátiájuknak, nyitottságuknak és 
közvetlenségüknek köszönhetően kiváló barátoknak 
tartják őket.

A rendkívül attraktív és különleges zöld színű 
szemmel megáldott személyek életét, ritka szemszí-
nükhöz hasonlóan, misztikum lengi körül, feladatai-
kat kreativitással és szorgalommal végzik.

A nyugalmat és harmóniát árasztó barna szemszín-
nel rendelkező személyek hűségesek, békét és vidám-
ságot sugároznak, ugyanakkor kiemelkedő intelligen-
ciaszint jellemzi őket.

A zöldesbarna szemszín, a zöld és barna ötvözete-
ként, mindkét személyiség jellemzőit magában hor-
dozza, és egy sokoldalú, kreatív személyről árulko-
dik, akit, változékony hangulata következtében sze-
szélyesség jellemez.

A fekete szemszín tüzes szenvedélyre hajlamos 
személyiségről, illetve fokozott képzelőerőről árul-
kodik.

Bízom benne, hogy hasznos útbaigazítást nyújtot-
tam a szemek rejtelmes világában, és sikerült megten-
ni az első lépést önmagunk megismerése felé.

Rovatszerkesztő: Yvett



Valószínűleg mindannyiunk 
ismeri, vagy legalábbis hallott 
Lionel Messiről, a Barcelona, 

illetve az argentin válogatott világhírű támadó 
játékosáról, aki jelen pillanatban négy aranylab-
dával büszkélkedhet. Messit és édesapját, aki 
egyben menedzsere is, adócsalással állították 
bíróság elé.

Nyolc nagydíj került megrendezésre a nyári 
szezon folyamán. Ebből ötöt Lewis Hamilton, 
kettőt Sebastian Vettel, valamint egyet Nico 
Rosberg nyert meg. A legutóbbi versenyhétvége 
az Orosz Nagydíj volt.

A legizgalmasabb események Hamilton mö-
gött játszódtak, mivel Rosberg nem sokkal a rajt 
után kiesett műszaki hiba miatt, a többi verseny-
ző pedig nem tudott lépést tartani a 2014-es vi-
lágbajnokkal. Rögtön ezután be kellett hívni a 
biztonsági autót, mivel Romain Grosjean látvá-
nyos balesetet szenvedett a Sochi-pályán. Az 
egyik kanyarban sodródott ki és csapódott a fal-
nak a francia. Azonban nem ez volt az első sze-
rencsétlenség a hétvégén. 
A szabadedzésen Carlos 
Sainz Jr. szaladt bele úgy 
a gumifalba, hogy kórház-
ba kellett szállítani a fiatal 
versenyzőt (szerencsére 
nem voltak komolyabb sé-
rülései, így már részt vett a 
versenyen).

Nagy taktikai csatát ví-
vott egymással Vettel és 

Bottas. Miután a Williams-versenyző kiállt friss 
gumikért, német ellenfele kivárt még néhány 
kört, és így nagyobb tempót autózva az ő kiállá-
sa után meg tudta előzni Bottast.

A verseny utolsó szoros momentuma a cél 
előtti néhány körben volt, Bottas, Räikkönen 
és Pérez küzdött a harmadik helyért (utóbbi jó 
gumitaktikával verekedte előre magát). A fin-
nek viszonylag hamar megelőzték Pérezt, ám 
Räikkönen nem volt elég figyelmes, és az egyik 
kanyarban beleszaladt Bottasba. Sergio Pérez 
2014 – Bahrein után állhatott fel ismét a dobogó 
alsó fokára.

Lewis Hamiltonnak az Orosz Nagydíj után 
már 64 pontos az előnye 
a négyszeres világbaj-
nok Vettel előtt. Habár az 
egyéni bajnoki cím sor-
sa még nincs eldöntve, a 
Mercedes már ünnepel-
hetett a hétvégén, mivel 
megszerezték második 
konstruktőri bajnoki címü-
ket.

A Mercedes célba ért,
Hamiltonnak még várnia kell

Azzal vádolják őket, hogy 
2007 és 2009 között 4,1 millió 
eurót nem fizetettek be a spa-
nyol államkasszába. Kedden még úgy tűnt, hogy 
ugyan az adócsaláshoz vezető szerződéseket 
Lionel Messi írta alá, az ügyészség megítélése 
szerint azonban ezt apja tanácsára tette, és ő 
maga mit sem tudott a bűncselekményről, éppen 
ezért az eljárást ideiglenesen megszüntették.

Ennek ellenére csütörtökön a spanyol ügyész-
ség bejelentette, hogy olyan dokumentumoknak 
jutottak birtokába, amelyek mégiscsak megkér-
dőjelezik Messi ártatlanság. A bíróságon Mes-
si ártatlannak vallotta magát, és minden ellene 
szóló vádat tagadott. Ha a bíróság mégis bűnös-
nek találja a focistát, 22 hónap börtönbüntetést 
kaphat.
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orma

Foci

Rovatszerkesztő: Misi

Rovatszerkesztő: Lehel
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Rovatszerkesztő: Szilárd

Sziasztok! Újra itt az ősz, ezzel együtt a Csi-
ky-Csuky, és persze a PCzzünk rovat is. A nyáron is 
történtek érdekességek a játékiparban, de senkit nem 
akarok untatni poros júliusi hírekkel. Nem is húzom 
tovább a szót, lássuk, kiket pécézünk ki az idei első 
számban. Az igazi Star Wars rajongóknak kedvezek 
októberben, hiszen decemberben érkezik a filmtriló-
gia hetedik része, illetve célegyenesben a Star Wars: 
Battlefront című játék is, ezért a novemberi megje-
lenés előtt hoztam egy listát az eddigi legjobb Star 
Wars-játékokról, hogy ráhangolódjatok az újoncra. 
Figyelem, a lista erősen szubjektív!

3. Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002): A játék 
főszereplője Kyle Katarn, aki elsőként a Star Wars: 
Dark Forces során jelent meg, s ez a játék a 2002-es 
Jedi Outcast előzménye. Kyle ezúttal bosszút eskü-
szik elvesztett bajtársa miatt, visszaszerzi jedi erejét 

és fénykardját, majd Desann után indul, hogy elégé-
telt vehessen rajta. Az akcióval dúsított FPS játék-
ban szintén sok ismert helyszínen járunk, és ezúttal a 
filmből ismert szereplőkkel is összefuthatunk. Előbb 
fegyverekkel, majd a történet végéhez érve már jedi 
erővel is apríthatjuk az ellenséget.

2. Republic Commando (2005): A program több 
FPS játékból is merít elemeket, többek között a Met-
roid Prime-ból, a Halo-ból és a Tom Clancy’s Rainbow 
Sixből is. A történet a Klón Háborúk idején játszódik, 
melyben egy klónkommandóosztagot vezethetünk, s 
az osztaggal a Star Wars univerzum több bolygójára 

is ellátogathatunk. Az üdítően újszerű játékmenet és 
a csapatirányítás együttese azonnal belopta magát a 
játékosok szívébe, és nemcsak az egyik legjobb Star 
Wars-adaptációként tartjuk számon, hanem az egyik 
legjobban követelt folytatás is a Republic Commando 
nevéhez fűződik.

1. Knights of the Old Republic (2003): A BioWare 
által fejlesztett és a LucasArts által kiadott szerepjá-
ték az első olyan RPG, mely a Csillagok háborújá-
nak világában játszódik. A hatalmas világ, a rengeteg 

küldetés, az érdekes és lebilincselő történet, és persze 
a remek harcrendszer, feledhetetlen élménnyé tette a 
filmek eseményeit sok-sok évvel megelőző játékot. A 
sokféle beállítható tulajdonság mellett a játék alapja 
a körökre való felosztottság. Az amnéziás főszerep-
lőt irányító játékos választhat, hogy a világos vagy a 
sötét oldalon áll-e, mely kihat a történetre. A játék pá-
ratlanul gazdagon mutatja be a filmből ismert világot, 
s ezzel a BioWare mesteri alkotást tett le az asztalra 
2003-ban.

Amíg tehát az új filmet és játékot várjátok, válo-
gassatok, és próbáljátok ki a fenti listán szereplő já-
tékokat. Novemberben találkozunk, addig is az erő 
legyen veletek!



Minden tanév kezdete új arcokat jelent, ami válto-
zást hoz a bentlakás életébe. Ilyenkor kettős érzések 
vannak bennünk, hiszen szomorúan engedjük el a 12. 
osztályosokat, de kíváncsisággal várjuk, milyen új 
társasággal ismerkedhetünk meg.

Az idén 9 diák döntött úgy, hogy a bentlakást 
választja második otthonának. 4 fiút és 5 lányt kö-
szönthettünk. Mi, a nagyok, próbálunk nekik segíteni 
a beilleszkedésben, azt sze-
retnénk, ha ők is legalább 
olyan jól éreznék magukat, 
mint mi.

Mint minden évben, az 
idén is megrendezzük a 
bentlakásban a gólyabált, 
amit már minden kilencedi-
kes türelmetlenül vár.

„Nekem nagyon tetszik 
a bentlakás, mivel új embe-
rekkel ismerkedhettem meg. 
Most már én is egy szóra-
koztató társaságnak lehetek 

Intrijó
Tanévkezdés a bentlakásban

a része. Az ennivaló kicsit eltér az otthonitól, de külö-
nösebb bajom nincs vele. Kimenőimet a barátaimmal 
szoktam tölteni a városban, ezért mindig a szerdát 
várom a legjobban.”

Spasnici Natalia

„A bentlakási élet egy új korszak számomra, ami 
tetszik. Örülök, hogy új emberekkel ismerkedhetek 

meg, és új barátokat sze-
rezhetek. Az ennivalót 
nagyon finomnak tartom, 
kedvencem a rántott hús. 
Szabadidőmben focizni 
szoktam az udvaron.”

Gerőcs József Attila

„Azért szeretek a bent-
lakásban, mert minden 
szerdán van kimenő, és 
ilyenkor szórakozhatunk 
a városban. Örülök, hogy 
nem kell utaznom.”

Mácsár Norbert
Rovatszerkesztő: Szandi
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Közhírré tétetik!
Megemlékezés a Vesztőhelyen a nemzeti gyásznapon

Az Aradi Magyar Napok keretében idén is sor ke-
rült a hagyományos október 6-i megemlékezésre és 
koszorúzásra, ezúttal azonban csak a Vesztőhelyen, 
mivel a Szabadság téren rendezési munkálatok zaj-
lanak.

Az ünnepi beszédek előtt a budapesti Magyar 
Nemzeti Énekkar előadásában felcsendült a román, 
magyar és az európai himnusz is Antal Mátyás kar-
nagy irányításával. Ezt követően Arad polgármestere, 
Gheorghe Falcă üdvözölte a jelenlévőket, akik között 

külföldi vendégek is vol-
tak. Falcă visszaemléke-
zett arra, hogy a román 
politikusok közül első-
ként ő rótta le tiszteletét 
egy október 6-i megemlé-
kezésen. Bár emiatt több 
irányból is támadások 
érték, szerinte ez egy új 
lépés volt a két nép közti 
jó viszony fenntartásáért. 
Ezután Kelemen Hunor, 
az RMDSZ országos el-
nöke szólt az egybegyűl-
tekhez, kiemelve, hogy a 
szabadság az együtt élő 

nemzetek, népek közös ügye, mivel nem lehetnek sza-
badok egymás érzéseitől függetlenül. Magyarország 
miniszterelnök-helyettese, dr. Semjén Zsolt főként a 
magyar–román kapcsolatok fenntartásának fontossá-
gáról beszélt. Végül az RMDSZ Arad megyei elnöke, 
Faragó Péter köszöntötte a vendégeket.

A Magyar Nemzeti Énekkar újabb előadása után a 
megjelent egyházi felekezetek vezetőinek irányításá-
val elhangzott a Mi Atyánk (románul, magyarul, illet-
ve németül). A megemlékezést Urbán Erik, az OFM 
érseki helynöke és csíksomlyói templomigazgató ál-
dása zárta.

A koszorúzás következett, amelynél iskolánk diák-
jai segédkeztek, akik összesen száznál is több koszo-
rút helyeztek el állami, egyházi és civilszervezetek, 
illetve egyéni megemlékezők részéről. Iskolánk nevé-
ben Hadnagy Éva igazgató és Spier Tünde aligazgató 
koszorúzott.

A megemlékezés minden bizonnyal sokat jelen-
tett az összes résztvevő számára, akár az aradiakról, 
akár a máshonnan érkezett vendégekről legyen szó, 
mivel a szabadságharc a nemzet közös ügye volt.

EszterFotó: Ilona János
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Sipos Szilárd
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Október 1–2. között a temesvári Regionális Üz-
letközpontban megrendezett gyakorlócégek vásárán 
vett részt iskolánk két végzős osztálya, a XII. B és 
C osztály. Az eseményen együttesen 10 gyakorlócég-
gel képviseltettük intézményünket, melyre egyébként 
több mint 50 virtuális vállalat érkezett Románia szá-
mos pontjából.

Az első nap délutánján csak a standok berendezé-
sével és adminisztrációs ügyintézéssel foglalkoztunk. 
Mire mindezt sikerült lebonyolítani, már beestele-
dett, s utunk már csak a szálláshelyre vezetett. Ab-
ban a reményben indultunk vissza másnap az expóra, 
hogy sikeres tranzakciókat köthetünk a többi virtuális 
céggel, hisz részben ez volt a feladatunk. A 10 csikys 
gyakorlócégből 4 már meglévő, 6 viszont újonnan 
alapított volt. Míg az adásvételek zajlottak, addig a 
meglévő gyakorlócégek egy-egy képviselője prezen-
tálta cégét egy zsűri előtt. A standokat is pontozták, s 
az esemény végeztével díjazásban is részesült minden 
csapat. A zsűri külön díjazta a régóta működő, illet-
ve az újonnan alapított kereskedelmi társaságokat. A 
részvételi díjak mellett az újak csoportjában első díjat 
nyert logójáért a by:cycle (XII. C), és szintén első dí-

jat kapott katalógusáért a Sweet Life (XII. B) vállalat.

A díjkiosztót követően rövid városnézésre indul-
tunk, majd utána Aradra vitt bennünket utunk, ahol 
egy közös csoportképpel örökítettük meg a napot.

Csikys gyakorlócégek Temesváron Gólya7
A CsigeDT (ha van olyan, aki nem tudná, ez is-

kolánk diáktanácsa) az idén is megszervezte a gólya-
hetet. A bál előtti héten minden nagyszünetben kü-
lönböző próbák elé állították a gólyákat, a többi diák 
pedig szurkolhatott kedvenceinknek, vagy éppen se-
gíthette őket a feladatok teljesítésében. A szervezők 
igyekeztek a próbákat az idei témához illeszteni, azaz 
„Kié lesz Willy Wonka csokigyára?”

A szerdától hétfőig tartó gólyahéten a következő 
próbák voltak:

Szerdán édességkeresés: az iskola diákjaitól (és 
tanáraitól…) kellett 
minél több cukorkát, 
rágógumit vagy nyaló-
kát gyűjteni.

Csütörtökön puszi-
csata: a gólyáknak (lá-
nyoknak és fiúknak !) 
kirúzsozott szájjal kel-
lett minél több diákot 
megpuszilni és közös 
fotót készíteni.

Pénteken kilincsvadászat: a pároknak vécépapírba 
kellett egymást csomagolniuk, és ebben a múmiajel-
mezben kellett végigsétálniuk az iskolában (végig-
sétálniuk, nem futniuk!), és megszámolniuk, hogy 
hány, folyosóra nyíló kilincs van az iskolában. Ha 
valakit érdekelne, elárulom: összesen 75.

Hétfőn pizsamás tánc: többféle zenére kellett tán-
colniuk a gólyáknak... pizsamában! Volt keringő, 
kacsatánc, pingvintánc, „El meneaito”, csárdás és 
manele.

Talán ez utóbbi volt a legszórakoztatóbb nap, mi-
vel a zene hangjai csökkentették a gólyák szorongá-
sát, és mindenki önfeledten táncolt.

Köszönjük a DT-nek a szervezést és a szórakozta-
tó perceket, a gólyáknak pedig a bátorságot! Ügyesek 
voltatok!!!
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Erre a kérdésre kereste a választ a tizenkettedi-
kes évfolyam az idei gólyabálon, amit az aradi Ioan        
Slavici Színházban rendeztek meg. Szabó Mihály, 
alias Willy Wonka (még cilindere is volt... főtt is ben-
ne a feje! :) ) konferálta a különböző versenyszámo-
kat. Poénokkal, múltbéli visszaemlékezésekkel igye-
kezett oldani a gólyákban a feszültséget, akik nem 
kis bátorságról tanúskodtak a Charlie és a csokigyár 
című film témájához igazodó versenyszámokban.

Az este hagyományosan modern tánccal indult, 
majd a gólyák sorra bemutatkoztak. Ezt követte az 
egyéni produkció, 
ahol a tánctól az éne-
kig, a Szomszédnéni 
Produkciós Irodától 
a Rómeó és Júlia te-
raszjelenetéig min-
den volt. Itt igazán 
megmutathatták a 
gólyák, miben a leg-
jobbak, de a neheze 
csak ezután követke-
zett: a próbatételek. 
A villámkérdések 
(természetesen csak-
is a filmből) után, 
csokitölteléknek is beváló ízeket kellett felismerni-
ük bekötött szemmel. A különböző gyümölcspépek 
mellett volt mustár, ketchup, de majonéz is (szegény 
gólyák!). Reklámból jeles! – talán ez a produkció tet-
szett legjobban a közönségnek. Különböző édességek 
reklámját kellett felismerni hangfelvétel után. A gó-
lyák lelkesedése töretlen maradt a következő szám-
ban is, ami édesség-puzzle-ok kirakása volt, de nem 
egyszerűen... ha lehet bonyolultan is:) Csapatverseny 
volt sorsolás alapján, stafétával, rágógumilufi-fújás-
sal (már akinek sikerült…) fűszerezve. Szerintem 
már meg sem lepődtek a gólyák, amikor újabb bolon-
dos próba elé állították őket: Harapj rá! Egy kifeszí-
tett zsinegre felkötve 3 pillecukrot kapott minden pár, 
amit az egyik, bekötött 
szemű gólyának le kel-
lett harapni, míg a párja 
irányította. Az gondo-
lom mindenki számára 
világos, hogy ilyenkor 
„el a kezekkel!”, szó-
val egyik fél sem hasz-
nálhatta kezét. Az est 
fénypontja, mint mindig, 
most is a keringő volt, 
amelyet Murvai Dávid, 
volt csikys diák tanított 
be a gólyáknak.

Az idei gólyabálon újítások is voltak. A pontozás 
nyomon követhető volt egy táblán. Emellett a gólyák 
nem a maguk választotta táncpartnerrel versenyeztek 
a próbatételeken, hanem sorsolás alapján néha pár-
ban, néha 3-as csoportban.

Amíg a zsűri félrevonult dönteni, fellépett az      
Erdei Emese tanárnő által vezetett Mistral Mazso-
rettcsoport két csoportos számmal és Ilona Judit (XI. 
A) egyéni produkcióval, illetve Păcurar Ariana (XII. 
A) két énekkel, Tóthpál Béla (XII. A) gitárkíséreté-
vel. Az Avon kozmetikumok tombolasorsolása újabb 

meglepetés volt, és 
jó hangulatot is te-
remtett, főleg amikor 
Csík Levente alapo-
zót és körömlakkot 
nyert.

Végül választ 
kaphattunk arra a 
kérdésre is, hogy ki 
örökli Willy Wonka 
csokigyárát, de csak 
miután kiosztották 
az iskola honlapján 
zajlott és nagy ér-
deklődésnek örvendő 

internetes gólyaszavazás díját, ami az iskola szülői 
bizottsága által felajánlott 100-100 lejes jutalom volt. 
A boldog nyertesek: Spier Szilvia (IX. A) és Stren-
ger Erik (IX. A) voltak. A gólyahét díjazottjai: Mester 
Zsófia (IX. A) és Juhász Ákos (IX. C) voltak.

És akkor jöjjenek a dobogósok, vagyis a csokigyár 
boldog örökösei, illetve azok segédei:

I. helyezett: Molnár Kitti (IX. A) és Kecskés       
Lóránd (IX. A)

II. helyezett: Sisa Renáta (IX. C) és Lévai Kevin 
(IX. C)

III. helyezett: Bitai Vivien (IX. A) és Nagy Tamás 
(IX. A)

Köszönjük szépen minden támogatónak a segítsé-
get.

Gratulálunk a gólyák-
nak remek alakításukért 
és a szervezőknek a ki-
tartó munkájukért!

Béla

Kié lesz Willy Wonka csokigyára?
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Kecskés Lóri, IX. A
– Szerinted hogy sikerült az idei gó-
lyabál?
– Szerintem az idei gólyabál sokkal 
jobb volt, mint a tavalyi, mert ötle-
tesebbek voltak a próbák és nagyon 
jól kapcsolódtak a témához. Nagyon 
jól éreztem magam, és jobban meg-
ismerhettem az évfolyamtársaimat 
és persze a végzősöket is.
– Kit gondoltál a legnagyobb riváli-
sodnak, és miért?
– A legnagyobb riválisomnak Stren-
ger Eriket gondoltam, mert meg-
nyerő alkatából fakadóan jó esélyei 
voltak a végső győzelemre, kellően 
talpraesettnek és felkészültnek lát-
tam, és úgy gondolom, hogy csak a 
színpadi rutin döntött.
– Milyennek tűntek az idei próbák?
– Az idei próbák nagyon ötletesek és szórakoztató-
ak voltak. Szerintem mindenkinek tetszettek. Per-
sze volt olyan próba is, ami nehezebben ment, meg 
olyan is, ami könnyebben, de mindenképpen jól szó-
rakoztunk.

Molnár Kitti, IX. A
– Szerinted hogy sikerült az idei gó-
lyabál?
– Az idei gólyabál nagyon is jól si-
került, mivel szerintem egy eléggé jó 
társaság gyűlt össze. A szervezők na-
gyon kreatívak voltak a próbák meg-
tervezésében, a gólyák pedig azok 
végrehajtásában. Igazi élmény volt 
részt venni az idei gólyabálon!
– Kit gondoltál a legnagyobb riváli-
sodnak, és miért?
– Én nem gondoltam arra, kik len-
nének a riválisaim, mivel egyáltalán 
nem számítottam arra, hogy megnye-
rem az idei gólyabált. De ha tippel-
nem kellett volna, ki lesz a nyertes, 
akkor Spier Szilviát mondtam volna.

– Gondoltad volna, hogy te leszel Mr. Wonka örö-
köse?
– Eszembe se jutott, hogy valós esélyem lenne erre 
a címre. Persze eljátszottam a gondolattal, hogy 
milyen lenne, ha megnyerném, de nem fűztem túl 
sok reményt hozzá. Nem is azért jelentkeztem, hogy 
megnyerjem, hanem azért, hogy ismerkedjem és 
szórakozzam. Szerintem minden gólya igazi nyer-
tes!Rovatszerkesztők: Juli és MóNi

A hónap arcai

1. Hiányzik az óvoda? S ha igen, mi hiányzik a leg-
jobban?
– Nem hiányzik! (Szelelki Patrik)
– Hiányzik. A legjobb barátom ott Csongor volt. 
(Mészár Benedek)
2. Milyen a tanító bácsi?
– Jó, de hiányzik az óvó néni! (Rudolf Janka)
– Jó, mert játszunk meg rajzolunk vele. (Mátyás    
Noémi)
3. Milyenek az osztálytársak?
– Hááát jó… 
mert barátko-
zok velük. (Di-
ószegi Róbert)
– Jók az osz-
tálytársak, de 
vannak még, 
akiket nem is-

merek annyira. (Horváth Hanna)
4. Mit szoktatok játszani szünetben?
– Szoktunk sétálni, csúszunk a csúszdán. Ha esik 
az eső, az osztályban színezünk, rajzolunk. (Dobos 
Maja Viktória)
5. Mivel foglalkoztok órán?
– Rajzolunk, énekelünk, meg néha „plasztelino-
zunk”! (Viktor, Matyi, Ervin)
Köszönjük szépen a válaszokat.
„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!”

Az októberi számunkban az előkészítő osztályosokat mutatjuk be. A kíváncsi kisdiákok lelkesen válaszoltak kérdéseinkre.

Rovatszer-
kesztők:
Enikő és

Móni


