
Itt van az ősz, itt van újra… ez a sokat hallott 
Petőfi-idézet egyeseknek szomorúságot okoz, 
másoknak örömöt szerez. Október van, ami azt je-
lenti, hogy sajnos, akármennyire is fáj elengedni, 
hivatalosan is vége a nyárnak.

Elkezdődött az iskola! Ez az a mondat, amelytől 
szinte minden második diák irtózik, de ezt el kell 
fogadni. Új tanév, új kihívások, új célkitűzések. 
Mindenki máshogy éli meg az új tanév kezdetét: 
van, aki meg szeretne változni, van, aki az utolsó, 
végzős évét kezdi el és megfogadja, hogy mostan-
tól tanulni fog, és van, aki azt mondja, nem érdekli 
az egész, de végül mégis változtat a hozzáállásán   
(…mert rákényszerül!?).

Talán a legkisebbek azok, akik a legjobban vár-
ták az iskolát, hogy találkozzanak a cimborákkal, 
és legyen végre egy játszótárs, akivel fogócskáz-
hatnak szünetekben az iskola udvarán.

Vannak, akik új diákként, gólyaként érkeztek a 
Csikybe, és még megszeppenve, félénken lépnek 
be az iskola kapuján. Jó hír számukra, hogy köze-
ledik a gólyabál, amely kihívások elé állítja majd 
őket, de a  felejthetetlen élmény garantált… lesz 
mit mesélni az unokáknak.

Október az a hónap, amikor szinte minden visz-
szakerül a régi kerékvágásba: zajlanak az órák, el-

kezdődnek a felelések és dolgozatok, újra tanulni 
kell, azaz búcsút kell inteni a nyáron megszokott 
semmittevésnek.

Az ősz kezdetével beköszönt a ködös, hideg, 
esős időjárás is: előkerülnek a sálak, kötött puló-
verek, meleg kabátok. A nappalok egyre rövideb-
bek lesznek, a diákok pedig, a sötét reggelek és 
az esős idő miatt egyre álmosabban mennek isko-
lába. A természet köntöst cserél, a falevelek millió 
őszi színben díszítik az utcákat, parkokat, erdőket, 
s ha rövid ideig is, de néha-néha még élvezhetjük 
az őszi napsütést.

Esténként előkerül a forró csoki vagy mézes tea, 
a boltok megtelnek halloweeni díszekkel, a ked-
vencek közé kerülnek az almás és diós sütemé-
nyek, és egyre nagyobb örömünkre szolgál szo-
bánk melege, amikor hazaérünk.

Minden ősszel egy új fejezet kezdődik. Vajon mi-
lyen lesz az 
idei?

Sok sikert 
minden diák-
nak és tanár-
nak az új tan-
évben!

Enikő

Csiky-Csuky
Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 9. évfolyam 1. szám, 2016. október

Itt van az ősz, itt van újra

Október 6. 
11. oldal

Közösen a biztonságos környezetért a 
turizmus szakon

10. oldal

Mákvirág-díjas csikysek
11. oldal

Mazsorett-Európa-bajnokság
9. oldal
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Így művészkedtek ti!

Jakab Fanni VII. A

Spier Alexandra VII. A

Véget ér a nyár,
az ősz erre jár.
Az idő nem oly szép,
a jó idő lelép.

Dobos Carlos: Jön az ősz
A fa nem tart már árnyékot,
nem látsz már sok madarat.
Csendesül a természet,
A sok felhő belepi az eget.

A sok virág mind elhal,
a természet már nem hall.
Lecsendesül az ország,
vele együtt a világ.

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

Barbara Constantine: Tom, kicsi Tom

Tom tizenegy éves, az élete pedig teljesen más, mint 
társaié. Egy lakókocsiban él az anyukájával,  ki akár a 
nővére is lehetne. Tom szereti a nőt, és bármit megtesz, 
hogy kedvében járjon, azonban ő eltaszítja magától a 
kisfiút. A körülmények miatt pedig Tom rendkívül önálló 
lesz. Maga végez el minden házimunkát, és a szomszé-
dok kertjéből lopja a zöldségeket. Egymagában remekül 
szórakozik, sosem unatkozik, kihallgatja a szomszédo-
kat, és írni tanítja az anyját.

Egy estén, zöldséglopás közben, arra lesz figyelmes, 
hogy valaki segítségért kiált. Tom hezitál, hogy segítsen-e 
a bajba jutotton, de végül megteszi. Egy idős nénire lel, 
aki elesett, talicska segítségével pedig sikerül a házba 
vinnie, majd átöltözteti és megfürdeti az asszonyt, kinek 
Madeleine a neve. Ezek után Tom minden nap meglá-
togatja, gondozza, főz és takarít a hölgynek. Madeleine 
személyében egy barátra lelt. Egyik nap viszont találko-
zik Samyvel, anyja volt barátjával, mely események hosz-
szú sorát indítja el.

Tom története megható, komoly és egyben izgalmakkal 
teli, tündérmeseszerű. A regényt olvasva minden nagyon 
valóságosnak tűnt, végigkísérhettem, ahogy élete folya-
matosan jobbá válik, én is ott voltam vele, és átéreztem 
azt, amit ő...

Rovatszerkesztő: Vicus

                           A lány a vonaton

Filmrajongók figyelmébe! Az októberi hónapra egy na-
gyon különleges és friss filmet ajánlok nektek. A lány a 
vonaton filmváltozata nemrég jelent meg, és máris meg-
hódította a világot a maga felkavaró cselekményével.

A történet főszereplője Rachel, elvált nő, kit alkoholprob-
lémái miatt kirúgnak a munkahelyéről. Mindennapjait az-
zal tölti, hogy reggel és este felszáll egy vonatra, mely 
elhalad egykori háza mellett. Rachel próbálja elterelni a 
figyelmét a fájdalomról, amit a férje hűtlensége okozott, és 
felfigyel egykori szomszédaira, Megan és Scott Hipwellre, 
akik mindössze néhány házzal laknak távolabb. Rachel, 
képzelődéseiben mintaszerű életet álmodik számukra, 
bennük véli felfedezni a tökéletes családot. Azonban egy 
napon egy olyan sokkoló esemény szemtanúja lesz, mely 
dühvel tölti el. Az elkövetkezendő reggelen, másnaposan 
ébred fel, és felfedezi, hogy teste tele van zúzódásokkal 
és sebekkel, ruhái véresek, fejét pedig beverte. A legrosz-
szabb viszont, hogy semmire sem emlékszik az előző éj-
szaka eseményeiből. Nem sokkal később a hírekből meg-
tudja, hogy Megan Hipwell eltűnt. Rachel úgy érzi, köze 
van Megan eltűnéséhez, ezért belelendül a nyomozásba, 
hogy megtalálja a lányt.

A film hű a könyvhöz, és egyik pozitívuma, hogy míg a 
könyvet sokan azért nem szerették, mert nagyon lassan 
indul a cselekmény, a filmből kimaradt a hosszú beveze-
tő. A szereposztás sikeres, Emily Blunt, aki a főszereplőt 
alakítja, eleinte furcsa lehet azok számára, akik olvasták 
a könyvet, hiszen az írónő Rachelt nem éppen szemreva-
lónak mutatja be regényében. De a színésznő jól keltette 
életre a karaktert. A film nekem nem okozott csalódást.           

Rovatszerkesztő: Dóri

Könyvajánló

Filmajanló

HALIHÓ!!!
Kreatív krapek vagy?

Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!

Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket Dórihoz 
vagy Vicushoz (XI. A)! :D

Demeter Kristóf Zoltán V. A
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érdekes...:)

Kívánságkosár

A 8. A boldog születésnapot kíván Dohor Daninak.
Somodi Omernek boldog születésnapot kíván a 11. B.
Boldog születésnapot kíván a 12. B Farkas Gabinak.

A 9. B boldog szülinapot kíván Nagy Endrunak és Bugyi Botondnak.
Isten éltesse sokáig Vajda Alexát és Miţiţi Petrát! Szeretettel, a 10. C

Boldog születésnapot kívánunk Kutnik Andinak! I., Dodó és Cz.
Boldog szülinapot Kutnik Andinak és Kurunczi Viktóriának! A 10. A
Boldog szülinapot kíván Kiss Arabela Péró Zsanettnek a 9. C-ből.

Botinak a 9. B-ből: „Nagyon boldog szülinapot kívánok, drága. Szeretlek, Lotti!”
Boldog szülinapot kíván Kiss Arabela Péró Zsanettnek a 9. C-ből.

Botinak a 9. B-ből: „Nagyon boldog szülinapot kívánok, drága. Szeretlek, Lotti!”
Boldog születésnapot a pedagógus néninek! Az intrisek

Rovatszerkesztők: Ibolya és Arabella

Az állatoknak is van kedvenc illata: a macskáknak a 
macskagyökér, az oroszlánoknak a menta, a tevéknek pe-
dig a dohány.

Más medvékkel szemben az óriáspandák nem alszanak 
téli álmot.

A közönséges keringőbogár tud repülni, merülni, ugrani, 
és a víz felszínén is tud futni.

Az első segélyhívó számot 1937-ben vezették be Lon-
donban.

Vatikán vasúti hálózata 0,4 km-ből áll, és csak egy állo-
mással rendelkezik.

Ha a Google Maps térképen Hawaii fölé visszük az utca-
kép figuráját, akkor az átváltozik sellővé.

Az iráni hadsereg 2007-
ben letartóztatott 14 mókust 
kémkedésért, mivel állítólag 
fejlett nyugati kémfelszere-
léssel voltak ellátva.

A lovak nem képesek szájon át lélegezni.
2008-ban Gombóc Artúrról egy 239 kg-os csokiszobrot 

készített Ekker Róbert magyar képzőművész, amivel be-
került a Guiness-rekordok könyvébe.

1 kg méz előállításához egy méhnek 2 millió virágra van 
szüksége.

Rovatszerkesztő: Judit

Petra, október 2.
Jelentése: kőszikla. A Petra név jóeszű, felelősségteljes 

személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a 
pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dol-
gokat. Komoly természetű, nem viccelődik semmin, még 
egészen kicsi dolgokon sem. Az otthon és a család nagyon 
fontos számára, szüksége van arra a békére, biztonságra 
és nyugalomra, amit csak ez a környezet adhat meg neki. 
Bármibe is fogjon, mindent belead, hogy azt a legjobb tu-
dása szerint tegye.

Renáta, október 6.
Jelentése: újjászületés, újrakeletkezés. A Renáta név 

barátságos természetű, kedves személyiség kialakulását 
támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet 
világában. Értékelik a minőségi dolgokat, de erejük, lelke-
sedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák 
álmaikat, vagy kielégítsék szükségleteiket. Sokszor segí-
tenek másoknak, de az is gyakran előfordul velük, hogy 
túlságosan sokat foglalkoznak mások gondjaival.

Nándor, október 19.
Jelentése: dunai bolgár. A Nándor név kettős jellem ki-

alakulását támogatja. A név viselői olykor nagyon jóked-
vűek, kedvesek, de máskor a rosszkedv hatalmasodik el 
rajtuk. Ilyenkor búskomorságba süllyednek, és nehéz ve-
lük kapcsolatot teremteni. A környezetükben élők nehezen 
követik hangulatváltozásaikat, és tehetetlennek érzik ma-
gukat azokkal szemben. Jellemző rájuk, hogy igazán mély 
érzelmű és gondolkozású emberek, de sokszor talán túl 
érzékenyek, és túlreagálnak bizonyos történéseket.

Gedeon, október 10.
Jelentése: harcos. Sorsának alapja, hogy valamilyen te-

rületen felnézzenek rá. Ez legkönnyebben talán a család-
ban valósulhat meg. Óriási hite van, ami átragad másokra 
is. Rendkívül meggyőző tud lenni. Törekszik a vezetésre, 
amit a társadalom elismer, ezen keresztül sikeres lehet. 
Mindenkitől teljes odaadást vár, ebben nem elnéző. Szen-
vedélyesen kötődik az élet kínálta élvezetekhez. Akkor 
oldja meg jól a feladatát, ha a kapott lehetőségeket mások 
javára tudja fordítani.

Rovatszerkesztő: Iza

Boldog névnapot!
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Várnak ránk a 60-as évek!

Sziasztok! Engedjétek meg, hogy elkalauzoljalak 
benneteket az 1960-as évek Amerikájába. Abba a kor-
szakba, amikor ezt a területet a maffia uralta, és hát mi 
is lenne erre jobb játék, mint a nemrégiben megjelent 
Mafia 3. A Mafia 3 története a 60-as évek Amerikájában 
játszódik, egy puskaporos időszakban, amit a vietnami 
háború által tépett sebek és az egyre nagyobb mére-
teket öltő rasszizmus jellemez – egyáltalán nem egy idilli 
világ, éppen ellenkezőleg, remek táptalaja lehet bűnszö-
vetkezetek felemelkedésének. A helyszín ezúttal New Bor-
deaux, amit a pezsgő zenei életéről és kultúrájáról ismert 
New Orleansról mintáztak. A főszereplő a vietnami háború-
ból visszatért Lincoln Clay, egy félvér árva, aki a családját 
az utcán találja meg. Szövetséget köt az olasz maffia el-
nyomása alá került három figurával – a Mafia 2 főszereplő-

jével, Vito Scalettával, 
valamint Cassandrá-
val és Burke-kel, és 
együtt egy új biroda-
lom kiépítését kezdik 
meg. A feladatunk te-
hát a város meghódí-
tása, aminek egyik fő 
módja a búvóhelyek 

elfoglalása, amivel nemcsak a hatalmunkat növelhetjük, 
hanem mindenféle, a küldetések során használatos bó-
nuszokat kapunk pajzs, extra emberek vagy mesterlö-

vész kíséret formájában. A három alvezér természetesen 
nemcsak dísznek van jelen a történetben, hanem fontos 
játékmenetbeli feladatok is rájuk hárulnak: ők felügyelik a 
családunk alá tartozó területeket. Ezeket okosan taktikáz-
va kell kiosztanunk nekik, mert egyrészt így kapjuk meg 
értük az általuk kínált bónuszokat, másrészt, ha valame-
lyikük elégedetlenné válik a helyzetével, könnyen ellenünk 
fordulhat. Gyakorlatilag minden ismertebb fegyver, ami a 
hetvenes évek során létezett, bekerült az eszköztárba, le-
gyen az pisztoly, géppuska, robbanószer vagy éppen ra-
kétavető. A legelső Mafia-játékban nemcsak a történet, a 
város és a korszak volt igazán beszippantó, hanem az el-
köthető verdák autentikussága és változatossága is. Máig 
emlékszem, milyen hajmeresztő volt a versenyzős külde-
tés, ahogy arra is, milyen volt GTA-s reflexekkel bevágód-
ni egy Falconerbe, és veszett, 60 km/h-s autósüldözésbe 
kezdeni – arról nem is beszélve, hogy a rendőrök igencsak 
kekeckedővé váltak, ha áthágtuk a sebességhatárokat.

Gamereknek, és nem csak…

Sziasztok! Amint azt a címben is láthattátok, a PCzzünk 
rovatot próbáltam egy kicsit „upgrade”-elni, gondolván, 
hogy nincs mindenkinek ideje leülni a számítógép elé, és 
ott kockulni, ahogy szokták mondani. Ha valakinek játsza-
ni támad kedve, akkor azt megteheti az okostelefonján is 
vagy esetleg a tabletjén is.

Így elsőként egy nemrég megjelent telefonos-táblagépes 
játékról szeretnék írni, amely nagyon felkapott volt most 
nyáron, sőt még mindig az, csak az iskolakezdéssel már 
nincs annyi időnk játszani. A híres Pokemon Go-ról van 
szó, amelyet a Pokemon-rajongók már nagyon vártak. Az 
a különleges benne, hogy félig a valóságban, félig a te-
lefonok virtuális terében játszható, MMORPG játék, azaz 
olyan sokszereplős online szerepjáték, ahol nagyszámú já-
tékos képes egymással kapcsolatot teremteni egy virtuális  
világban.

Az okostelefonba épített helymeghatározó segít az eliga-
zodásban, az jeleníti meg a játékost a valódi pozíciójában. 
A lényeg, hogy minél több pokemont fogj el az ún. pokebal-
lok segítségével, a GPS segítségével megnézheted, hol 
találhatóak pokemonok a közeledben, ha szerencséd van, 
egy helyen többen is lehetnek. Az indításakor a térképen 
három pokémon jelenik meg (Bulbasaur, Charmander és 
Squirtle), közülük viszont csak egyet lehet kiválasztani. 
Egy egyszerű trükkel azonban akár Pikachuval is kezdhe-
tünk: ehhez nem kell semmi mást tenni, csak annyit, hogy 

magukra hagyjuk 
az előbb említett 
szörnyeket, és el-
sétálunk. Ezek a 
Pokemonok külön-
böző valós földrajzi 
helyeken jelennek 
meg, s ha a mobi-
lalkalmazás egy szörnyecskét érzékel, akkor azt vibrálás-
sal jelzi. Bárhol előfordulhatnak, de a fejlesztők megpróbál-
tak odafigyelni, hogy nagyon veszélyes helyeken azért ne 
jelenjenek meg.

Létezik az ún. Gym, ahol a játékosok a begyűjtött po-
kemonjaikkal más játékosok pokemonjai ellen küzdhetnek 
meg. A küzdelem során a pokémonok saját tulajdonságai 
kerülnek előtérbe, maga a harc azonban automatikus, 
amelybe a játékos legfeljebb csak beavatkozhat. A legfon-
tosabb, hogy lehetőleg több lénye legyen, ezek minél erő-
sebbek legyenek, és minél több pontot gyűjtsenek be.

Körülbelül ennyit dióhéjban a világhírű Pokemon Go-ról. 
Lehet, hogy még fel fog bukkani ez a játék az újságban, ha 
látom, hogy újból a toplista élén lesz.

Rovatszerkesztő: Kriszta

Rovatszerkesztő : Ákos
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rűségének megtévesztő álarca mögött rejtőző lehetőségek 
gazdag tárházának felfedezésére világít rá. Arra ösztönöz-
nek, hogy fantáziánk káprázatos birodalmát életre keltve 
szürke hétköznapjainkba varázslatot csempészve.

Fogadjátok el eme zseniális művészek meghívóját léleg-
zetelállítóan egyedi, briliánsan extravagáns és szenzáci-
ósan korszakalkotó világukba. Garantáltan felejthetetlen 
élményként szolgál majd a rövid, mégis tartalmas kikap-
csolódásra vágyók számára, a művészlelkeknek pedig az 
inspiráció gazdag táptalaját kínálja fel.

„Varázstisztás” XXI. századi perspektívából
Barangoljatok a 

köztéri bútorok és pa-
dok egy új, lélegzetel-
állító dimenziójában, 
melyek meseszerű 
kivitelezésének nem 
szabhat a száraz rea-
litás gátat.

Válogassatok ked-
vetekre, hiszen itt a 
legmerészebb álma valósul meg a szenzációs kreativitás, 
valóra váltott fantázia szerelmeseitől kezdve a kényelem 
rabjain túl a találékony, ötletes praktikum híveiig minden-
kinek.

Ebben az évben 
egy új rovattal lep-
lek meg bennete-
ket, melynek neve 
KreatYv. Azért esett 
a választásom erre 
az igazán sokszínű, 
változatos, szerte-
ágazó témára, mi-
vel világunk enyhén 
szólva gazdagabb 
annál, mint amelyet a rigid társadalmi normák, folytonos 
elvárások és szűk látókörű, megbélyegző sztereotípiák 
górcsövén át szemlélünk.

Erről tesz tanúbizonyságot néhány eszméletlenül krea-
tív, találékony és eredeti művész, új, élettel teli színeket 
csempészve a világ rohanó tempója és üres anyagiassá-
ga által kifakított vásznára, ezáltal egy merész, innovatív 
perspektívába, egy egyedi, varázslatos világba kalauzolva 
el bennünket.

Lenyűgöző alkotásaiknál talán csak az általuk hordozott 
roppant elgondolkodtató, mélyenszántó üzenet értéke-
sebb, amely a kreativitás bámulatos titkára, a szokványos, 
hétköznapi új megvilágításba helyezésére, a világ egysze-

KreatYv – Új tanév, új rovat 

Rovatszerkesztő: Yvett

 Sziasztok! Ezennel elindítok egy új rovatot 
amelyben bemutatok olyan városokat, amelyek-
ben már  jártam. Választásom elsőként Barcelo-
nára esett, ahol idén tavasszal voltam.

Barcelona Katalónia fővárosa, Észak-Spanyol-
országban található, a Földközi-tenger partján.

A város lenyűgöző épületekből áll, sok közülük Antoni 
Gaudí mesterműve. A Sagrada Família elkészítéséhez 
például olyan aprólékos tervrajz készült, hogy mai napig 
építik, pedig 1882-ben kezdtek hozzá. A templom csodá-
latos, igaz, hogy egyelőre még hiányos, de amikor belép-
tem, tényleg elállt a lélegzetem. Ahogy a fény átszűrődik 
a színes ablakokon, és megvilágítja az óriási termet, az 
valami elképesztő látvány. Gaudí gyakran eltért a szoká-
sos építészeti szabályoktól, összeolvasztva az építészetet 
a természettel, s így nagyon szép motívumokat alkotva. 
Ezt megfigyelhetjük minden épületben, amelyet tervezett, 
többek között a Casa Milában is. Ez egy lakóház, amely 
egy gazdag textilgyáros megrendelésére készült. Mintha 
egy lepusztult, barlangokkal szaggatott hegy lenne. A tető-
téren a kémények formája olyan, mint a pezsgősdugóké.

Aki szereti a középkori filmeket, a kanyargós utcákat, és 
szívesen „visszamenne” a múltba, annak ajánlom a város 
gótikus negyedét. Minden sarkon más meglepetés várhat 
a turistára: egy palota, templom, múzeum sőt kávézó is, 
de biztosra soha nem lehet semmit tudni. Amikor én jártam 
erre, az egyik „sarkon” egy street-dance csapat előadása 
lepte meg a nézőket, és rántotta őket vissza a jelenbe .

Most pedig focirajongók figyelem! Elérkeztünk a Camp 
Nou bemutatásához, ami nem más, mint a FC Barcelo-

na focicsapat otthona. A stadion hatalmas, befogadóké-
pessége 99.786 fő. A turisták körbejárhatják majdnem az 
egészet, elolvashatják a csapat történetét a kezdetektől 
napjainkig, megtekinthetik a képeket és videókat. Láthat-
juk Messi aranylabdáit, híres játékosok cipőit és persze a 
rengeteg serleget, amelyet gyűjtöttek az évek során. Be-
mehetünk a vendég csapat öltözőjébe is, ami nagyon jól 
felszerelt: hűtőszekrényük, masszázsasztaluk és jacuz-
zijuk is van. Nekem nagyon tetszett, legfőképpen amikor 
felmentünk az újságíróknak és kommentátoroknak kialakí-
tott nézőtérre, ami olyan magasan van, hogy tényleg csak 
annak ajánlom, akinek nincs tériszonya.

Sok szép és érdekes látnivaló van Barcelonában, de az 
én kedvencem mindenképpen a La Boqueria piac. Minden 
nap friss zöldséget, gyümölcsöt, húst, pékárukat vagy akár 
kézműves édességeket vehetünk, és frissen facsart gyü-
mölcslevet ihatunk. A piac végén több étterem van, ahol 
nagyon finom dolgokat lehet enni. Minden friss, és hely-
ben, előttünk készül. A piac hangulatos, a színek, hangok, 
ízek és illatok kavalkádja lebilincselő. Egy igazi gasztronó-
miai élmény ide ellátogatni.

Folytatás a következő számban!...

Rovatszerkesztő: Zsófi

UtazzUnk együtt!
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– Az első kérdésem az lenne, hogy 
milyen a Csikyben tanítani?

 – Hú, hát kicsit fura, mert abban az 
iskolában tanítani, ahol valamikor én 
végeztem, természetesen fura. Meg 
kell szoknom az itteni szokásokat. Ám 
ismertem már a Csikyt, ismertem a ta-
nári kart, a tanítói kart, így szerintem 
nem lesz nagy gond beilleszkedni

 – Hallottam, hogy előkészítősei 
vannak. Hogy viszonyulnak a kisdi-
ákok az iskolához és önhöz?

 – Egyelőre csak ismerkedünk, mert természetesen idő 
kell ahhoz, hogy ők alkalmazkodjanak az iskolai élethez, 
na meg persze hozzám is, de jól egyezünk.

 – Ha már túl vagyunk a formalitásokon, megkérdez-
hetem, hogy milyen édesapának lenni?

 – Hát persze. Bár nem tudom, hogy honnan tudtátok 
meg, hogy én újdonsült édesapa vagyok… Csodálatos, 
hisz most egy egészen új világba kerültem, de jó új dol-
gokat megismerni. Másképp látom a saját gyermekemet 
persze, mint azokat a gyermekeket, akiket tanítok. Nagyon 
élvezem, és szerintem élvezni is fogom mindvégig.

 – Nos, ha már a gyerekeknél tartunk, mi a kedvenc 
gyerekkori élménye?

 – Jaj… Nos, maradva az iskolánál, és maradva Khell 
Levente tanító bácsinál, aki a tanítóm volt még anno, 

Tanár úr/tanárnő kérem!
Interjú Leib Györggyel

1986-ban, ha jól emlékszem, Olt-
szemen táboroztunk, és, mint min-
den kis negyedikes csintalan – mi-
vel ugye rossz gyermek nincs, csak 
csintalan diák –, gondoltuk, jó ötlet 
lesz kiszökni, hogy almát lopjunk. De 
sajnos elkapott a csősz. És a tanító 
bácsinak kellett kihúznia bennünket 
a csávából. Ez az egyik olyan él-
mény, mely az iskolához kötött, és 
boldogan tekintek vissza rá. De per-

sze jóval több van.
 – Jópofa történet. A következő kérdésem az lenne, 

hogy látja-e valamelyik diákjában a gyermekkori ön-
magát?

 – Őszintén, van pár olyan diákom, de szerintem ebben a 
korban a gyerekek nincsenek tisztában avval, hogy milyen 
is az ő énük, később kezdenek el gondolkodni azon, hogy 
kik voltak és kik szeretnének lenni. Szerintem Khell tanító 
bácsi tudná igazán megmondani. hogy milyen voltam mint 
diák, akkor talán jobban tudnék válaszolni a kérdésedre.

 – Zárásként: jó abban az iskolában tanítani, amely-
ben tanulmányait végezte annak idején?

 – Igen, nagyon örülök annak, hogy itt taníthatok.

Rovatszerkesztő: Vivi

humorzsák Földrajzórán: 
– Gyerekek, mondjatok egy ritka európai állatfajtát.

– Tigris.
– De a tigrisek Ázsiában élnek.

– Éppen ezért olyan ritka Európában.

Irodalomórán:
– Pistike, neked ki a kedvenc íród?

– A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába.

– Jean, ki kopog odakint?
– Csak az eső, uram.

– Akkor engedje be, mert még elázik.

Rovatszerkesztő: Enikő

Holnap Magyarországon 30 fok 
lesz.

Ebből 5 Budapesten, 3 Szolnokon, 4 
Tatabányán, a többin pedig a kisebb falvak osztoznak

A bolondok kitalálják, hogy falevelek lesznek.
Mindegyik felmegy a fára, és elkezd lógni.

Jön az ápolónő, és mondja:
– Ebédidő!

Nem jön egyik sem. Kitalálják az ápolónők, hogy azt 
mondják: ősz van.

– Bolondok, ősz van!
Erre leugrálnak, de egy fenn marad.

– Bolond, ősz van, nem érted?
– Dehogynem, de én örökzöld vagyok!

aranyköpések 
Csak most csak biosz aranyköpések

    Hogyan védekeznek az emberek a krumplibogár ellen?
– hívják az állati orvost és az megpermetez;

– közelükbe se mennek;
– bekrumplibogárirtózzák;

  Lehetséges vércsoportok:
– A, B, C, D;

– sűrű, híg stb.;
    A vércsoportok jelentősége: vért adományozni.

     A burgonyabogarat úgy ismerem fel, hogy:
– hasonlít a burgonyához;

– a krumpli közelében található;
    A klorofill oxigént hordoz a vérben.

    A citoplazmának a fehérjék szintézisében van szerepe.
    Mondj egy növényi szervet:

– krumpli;

Rovatszerkesztő: Zsófia Regina
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INTRIJÓ
Új tanév, új diákok az intriben

Vége a vakációnak, megkezdődött az új tanév. Idén is 
sok régi barátunkkal találkozhattunk, és újakkal is megis-
merkedhettünk. Végzőseink elmentek, de sok új arc van, 
és mindannyian kíváncsian fogadjuk őket.

Ebben a tanévben az intrit heten választották „második 
otthonuknak”. 3 lányt és 4 fiút köszönthettünk. Mint min-
den évben, most is megtartjuk a gólyabált, amit egyesek 
nagyon várnak, mások kevésbé. De nem kell félni, ez csak 
egy próbatétel. Néhány év múlva már nosztalgiával gon-
dolunk vissza, milyen jó is volt az intriben, s nevetünk, ha 
a gólyabálra gondolunk.

Reméljük, mindenkinek jól fog telni ez az év.

És most lássuk, milyen válaszokat adtak a 9.-esek a 
kérdéseimre, amelyek a következők voltak: Hogy tetszik 
a bentlakás? Szeretsz-e itt lenni? Szereztél-e már baráto-
kat? Várod-e már a gólyabált? Ha tehetnéd, milyen bent-
lakási szabályt módosítanál? Milyen ételt szeretsz/nem 
szeretsz az intriben? Mi a hobbid?

Német István: Tetszik a bentlakás, mert jó a társaság, és 
már szereztem barátokat. Várom a gólyabált, mert kíván-
csi vagyok, hogy milyen lesz. Ha tehetném, több kimenőt 
tennék be (egy héten legalább hármat). Nem szeretem a 
töltött paprikát. A hobbim a foci és a számítógépes játékok.

Dobrai Szilvia: Nagyon tetszik a bentlakás, sok barátot 
szereztem. Már nagyon várom a gólyabált. A szabályokon 
nem változtatnék semmit. Szeretem a natúr krumplit és a 
rántott húst. Hobbim a néptánc.

Andó Áron: Jó az intriben. Van már jó pár barátom, és 
várom már a gólyabált. Jó lenne, ha minden nap 5-ig ki-
menő lenne. Nem szeretem a töltött paprikát. Hobbijaim: 
néptánc, horgászás, kosarazás.

László Andrea: Nagyon tetszik itt, és én is sok barátot 
szereztem. Izgatottan várom már a gólyabált. A szabályok 
maradhatnának ugyanazok. A töltött paprikát én sem sze-
retem. A hobbim a néptánc.

Kalmár Gábor: Hogy milyen az intriben? Elmegy. Jó itt. 
A gólyabált nem várom, mert izgulok. A szabályokon én 
sem változtatnék. Szeretem a sült húst és a krumplipürét, 
viszont a halat nem. Hobbijaim a kosarazás és a foci.

Ádám Yácinta: Tetszik az intriben, de nem várom a gó-
lyabált, mert nem szeretek táncolni. Nem szeretem a natúr 
krumplit petrezselyemmel. Hobbim a gitározás.

Tamás István: Elég jó az intriben. A gólyabált várom is, 
meg nem is. A kimenőt 7-től 8-ig tenném. Szeretem a rán-
tott húst, de a töltött paprikát nem. Hobbim a foci.

A válaszok szerint elég sokan nem szeretik a töltött pap-
rikát. :D De legalább a többség várja a gólyabált. Nem lesz 
az olyan rossz! Majd meglátjuk, mit mondtok, miután vége 
lesz! :) Köszönöm a rám szánt időt. Sok sikert mindnyája-
toknak!

Nyerj Enigma vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő? Csak fejtsd meg az alábbi rejtvényt! A 
megoldást (a kivágott szókeresőt és a teljes közmondást) neved és osztályod feltüntetésével 

juttasd el Faragó Richárdnak (XI. A) 2016. november 4-ig!
A sorsolás időpontja: 2016. november 4., nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel az októberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!

Szóláskereső

Keresd meg a felsorolt szavakat nyolc irányban az ábrán, 
és húzd át a betűiket! A megmaradt betűkből egy magyar 

szólás befejezését olvashatod össze.

ablak, alatta, átolt, batiszt, belelátó, elbír, elszív, felizzító, 
góliát, igazgat, irtás, jóváíró, kifli, kipótló, koszolódó, 

közzétevő, megtervező, nádaló, óceán, önállósodó, sprint, 
sziklacsúcs, vasal;

„Bajos ott lopni, ahol a gazda maga is…”

Ó D O S Ó L L Á N Ö M

T K O C T L O T Á L E

N S O Ú Í V A N E J G

Ó Á A S Z G T I C Ó T

L T D C Z Á T R Ó V E

T R Á A I O A P A Á R

Ó I G L L E L S Z Í V

P I Ó K E Ó A Ó B R E

I G K I F L I L D Ó Z

K Ö Z Z É T E V Ő Ó Ő

J T Z S I T A B L A K

Rovatszerkesztő: Ibolya
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Hosszú és tartalmas nyár volt ez a 
Forma–1 világában. Tíz futam is lezaj-
lott, úgyhogy nehéz lenne mindegyik-
ről külön beszámolót írni. Helyette 
egy kis összefoglalót hoztam, amiben 
benne vannak a főbb események. 

Az első futam, ami már nem fért 
bele az újságba, a Spanyol Nagydíj 
volt. Lewis Hamilton szerezte meg a 
pole-pozíciót, de nagy meglepetés-
re már a verseny negyedik körében 
összeért Rosberggel, mindketten ki-
estek, így a Red Bull és a Ferrari vet-
te át az irányítást. A végső győztes 
Max Verstappen lett, aki a 18 évével 
minden idők legfiatalabb győztese. 
Monacóban főleg a hibák okozták a 
meglepetéseket. Az időmérőt Nasr és 
Verstappen miatt is félbe kellett szakí-
tani, míg a futamon Ricciardo úgy állt 
ki gumicserére, hogy a szerelők még 
kinn sem voltak, így az ausztrál 25 
másodpercet vesztett.

Június 19-én megrendezték az Eu-
rópai Nagydíjat, most először Azerbaj-
dzsánban. A futam nem hozott nagy 
izgalmakat, Rosberg a pole-ból rajtol-
va győzött, őt Vettel és Sergio Pérez 
követte. Az Osztrák Nagydíj hétvége 
már eseménydúsabb volt, az időmé-
rőt Daniil Kvyat miatt kellett félbesza-
kítani. Az orosz az utolsó kanyar előtt 
ment rá a rázókőre, majd hátsó kere-
ke kitört, ő meg a falnak csapódott. 
A verseny meglepetése Jenson But-
ton volt, aki az időmérős ötödik helye 
után, egy pontszerző hatodik helyet is 
szerzett csapatának.

Ijedelemben is volt részük a szurko-
lóknak, ugyanis Marcus Ericcson csú-
nyán összetörte autóját a Brit Nagydíj 
időmérőjén, és kórházba kellett szállí-
tani. Szerencsére csak kivizsgálták, a 
svéd versenyző a futamon már rajthoz 
tudott állni. A hétvége híre Räikkönen-
hez kötődött: a Ferrari még egy évre 

Nyári összefoglaló

Futam Győztes Második Harmadik
Spanyol Verstappen Räikkönen Vettel
Monakoi Hamilton Ricciardo Pérez
Kanadai Hamilton Vettel Bottas
Europai Rosberg Vettel Pérez
Osztrák Hamilton Verstappen Räikkönen
Brit Hamilton Verstappen Rosberg
Magyar Hamilton Rosberg Ricciardo
Német Hamilton Riciardo Verstappen
Belga Rosberg Ricciardo Hamilton

Rovatszerkesztő: Lehel

leszerződtette a 36 éves finnt. A soron 
következő Magyar Nagydíj időmérője 
volt talán a legkaotikusabb. Csak az 
első szakaszt négyszer(!) szakította 
félbe a piros zászló a szakadó eső, a 
hibák és a balesetek miatt. A Ferrari 
közleménye szerint „néhány párkap-
csolat rövidebb ideig tartott, mint ez a 
Q1.” A piros zászló Belgiumban is elő-
került gumifaljavítás miatt. Ugyanitt a 
Ferrarik már az első kanyarban elron-
tották a versenyüket, miután egymás-
sal és Max Verstappennel koccantak.

A Német Nagydíj után új versenyző 
is érkezett a Száguldó Cirkuszba. A 
francia Esteban Ocon (GP3) Rio Ha-
ryantót váltotta a Manornál, mivel az 
indonéz nem tudta tovább biztosítani 
az anyagi támogatást.

Időmérők tekintetében a tízből ötöt 
Hamilton, négyet Rosberg, míg egyet 
Ricciardo nyert. A novemberi szám-
ban is egy hasonló összegzés lesz 
olvasható a Szingapúri Nagydíjjal 
kezdődően.
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Mazsorett-Európa-bajnokság
2016. október 6–10. között rendezték meg az angliai Crawley-ban a mazsorett-Európa-bajnokságot, melyen iskolánk 

tornatanára, Erdei Emese, valamint pár csikys lány is részt vett. Őket faggattam erről a rangos eseményről.

Bemutatná a csapat struktúráját?
Erdei Emese: A román válogatott három városból tevő-

dött össze: Balázsfalva, Nagyvárad és Arad. Romániát 
huszonkilenc sportoló és három edző képviselte a ren-
dezvényen.

Elégedett a lányok eredményeivel?
Erdei Emese: Igen, természetesen. A lányok hozták a 

formájukat, nagyon jól teljesítettek. A következőkben azon 
leszünk, hogy ennél is jobb helyezést érjünk el. Ennek ér-
dekében twirlingedzőket fogunk hívni külföldről, és nem-
zetközi bírói képzést is fogunk szervezni itt Aradon.

Milyen eredményeket értetek el a csapattal?
Vuin Tímea: A csapattal hatodik helyezettek lettünk a 

két táncunkkal, és voltak szólósaink, akik a 12., 18. és 19. 
helyen végeztek.

Szoros volt a verseny?
Tóthpál Eszter: Igen, nagyon szoros volt, nagyon jó csa-

patok voltak különböző országokból, és tényleg mindenki 

beleadott mindent. Az ellenfeleink is nagyon jó koreográfi-
ákkal jelentek meg a versenyen.

Milyen volt a hangulat a csapatban?
V. Tímea: Nagyon jó volt a hangulat, csak az a kár, hogy 

nem értünk el jobb helyezést. Habár mi mindent belead-
tunk.

Miyennek tűnt az angol főváros?
T. Eszter: London gyönyörű város, nagyon szép, jelleg-

zetes épületeket láthattunk utunk során. A szálloda, ahol 
laktunk, nagyon szép és elegáns volt, a verseny helyszíne 
pedig egy hatalmas sportközpont volt uszodával, teniszter-
mekkel. Maga a versenyterem hatalmas volt, nagyon sok 
hely volt a szurkolóknak és a versenyzőknek egyaránt.

Mennyit készültetek a versenyre?
V. Tímea: Egész nyáron készültünk, néha még az isko-

lából is hiányoztunk annak érdekében, hogy gyakoroljunk.

Rovatszerkesztő: Márk

Isten hozott benneteket újra az is-
kolában, kedves csikysek! Értelem-
szerűen az új tanév azt jelenti, hogy 
a rovat is újabb cikkekkel gazdagodik, 
hát nem nagyszerű? Rengeteg ötle-
tem van, hogy miről lehetne írni, de 
kezdeném is az elsővel. Láttam, hogy 
mostanában nagyon felkapottak let-
tek ezek a „life hack”, „beauty hack” 
és bármilyen „hack” videók, szóval 
gondoltam, hogy összeválogatok én 
is pár hasznos ötletet, amivel prakti-
kusabbá tehetitek mindennapjaitokat.

•Fogfehérítésre az egyik legjobb 
módszer, ami nem károsítja a zomán-
cot, ha összetörtök pár aktív széntab-
lettát (ilyet bármilyen gyógyszertár-
ban be lehet szerezni), a port pedig 
felkenitek fogkefével a fogaitokra, 
dörzsölitek legalább 2 percig, majd 
lemossátok. Igazán látványos ered-
mény kb. 2 hét elteltével lesz.

•A banánt úgy tudjátok megvédeni a 
barnulástól, hogy a szárát körültekeri-
tek háztartási fóliával.

•Ha a telefonon hangosabban sze-
retnétek hallgatni a zenét, akkor a ké-
szüléket helyezzétek bele egy üveg-
pohárba.

•Ha reggel sokszor késésben vagy-
tok, akkor ajánlott egy lejátszási listát 
készítenetek zenékkel, s miközben 
készülődtök, minden reggel ezt hall-
gatva tudhatjátok, hogy melyik tevé-
kenységeteket kb. mikor kell befejezni 
ahhoz, hogy ne késsetek.

•Fogfehérítésre az egyik legjobb 
módszer, ami nem károsítja a zomán-
cot, ha összetörtök pár aktív széntab-
lettát (ilyet bármilyen gyógyszertár-
ban be lehet szerezni), a port pedig 
felkenitek fogkefével a fogaitokra, 
dörzsölitek legalább 2 percig, majd 
lemossátok. Igazán látványos ered-
mény kb. 2 hét elteltével lesz.

•Minden lány tudja, milyen idegesítő 
a zsíros haj. Felsorolok két módszert, 
amivel kikerülhetitek egy napig a fej-
mosást. Vegyetek egy sminklemosás-
hoz használt szivacsot, válasszátok 
ketté, és a vattás résszel dörzsöljétek 
a hajtöveket, ugyanis a zsír egy része 
felszívódik. Másik megoldás, ha hin-
tőport masszíroztok a hajtövekhez, 
mivel ez is felszívja a zsírt.

•Ha szeretnétek, hogy a parfümötök 
egész nap érződjön, fújjatok egy ke-
veset a hajkefétekre, és utána fésül-
ködjetek meg.

•Ha már lenőtt a műkörmötök, s 
szégyellitek, de még nincs időponto-

tok a manikűrösnél, akkor nyugodtan 
átfesthetitek bármilyen körömlakkal, 
így nem lesz színkülönbség a valódi 
és a mű között.

•Ha nagyon tetszik nektek az egyik 
szemhéjfestéketek színe, és ezt ki-
próbálnátok körömlakkban is, akkor 
egy kis szemhéjfestéket keverjetek el 
átlátszó körömlakkal, s egy ecsettel 
helyezzétek fel a körömre.

•Fogkefével nagyon könnyű hajat 
tupírozni.

•A szöszt úgy tudjátok leszedni a 
ruháról, ha tenyereteket áttekeritek 
ragasztószalaggal úgy, hogy a raga-
dós része legyen kívül, s átfésülitek 
az anyagot.

•A kiszöszösödött ruháról a kicsi 
csomókat borotvával tudjátok eltávo-
lítani.

•A dehidratált kezet táplálja, ha azt 
tejbe mártogatjátok 5 percen keresztül.

•Néhány szemhéjtusnak a vége ki-
vehető, megfordítható, így ha az ed-
dig használt része kifogyott, nem kell 
rögtön eldobni.

Ennyi fért bele a mostani cikkbe, re-
mélem, hogy volt köztük olyan, amit 
még nem ismertetek, és hasznosnak 
találtok. Sok sikert, kitartást az új tan-
évhez!

Rovatszerkesztő: Emese

Csak csajok!!!
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Közhírré tétetik!

Kortárskönyv-kommandó

Szoktál járni könyvtárba? Szeretsz könyveket olvasni, 
de nem a kötelező házi olvasmányokat? Szívesen olvas-
nál kortárs íróktól olyan műveket, melyeknek világa köze-
lebb áll hozzád? Megjelent egy új könyv, ami felkeltette ér-
deklődésedet? Amennyiben ezekre a kérdésekre a válasz 
„igen”, akkor te vagy a mi emberünk!

Mit szólnál ahhoz, ha kedvenc könyveidet mostantól 
megtalálnád iskolánk könyvtárában is?

Az új tanév kezdetén Rudolf Ágnes tanárnő irányítá-
sával megalakult egy kis csoport, a kortárskönyv-kom-
mandó, akiknek küldetése iskolánk könyvtárának 

„felfrissítése”. A kom-
mandósok először 
felderítették a terepet, vagyis megkérdeztek benneteket, 
milyen könyvekre lenne igény. Ezt követi egy kis analízis, 
statisztika és költségkalkuláció, majd jön a bevetés, vagy-
is az anyagiak előteremtése és a könyvek beszerzése. 
Reméljük, számíthatunk a támogatásotokra. Amint a bá-
zisunkra (értsd: a könyvtárba) megérkezik az első zsák-
mány, értesítünk benneteket.

Olvasásra fel!
Enikő

Közösen a biztonságos környezetért a turizmus szakon

Október 3–5. között a Szegedi SZC Móravárosi Szakgim-
názium és Szakközépiskola IX. C osztálya 3 pedagógus 
kíséretében meglátogatott minket. Az októberi látogatás-
nak a célja egy kétnyelvű katalógus elkészítése, aminek 
a témája: környezetvédelem és biztonságos kirándulás a 
szabadban. Ezen a projektterméken két nap dolgoztunk 
közösen az informatika teremben. A látogatásuk utolsó 
napján egy kiránduláson vettünk részt, a felújított radnai 
templomot látogattuk meg. Márciusban a Csikyből a IX. 
B minden tanulója, a X. B 4 tanulója, a XI. B 3 tanulója 
látogat majd Szegedre Nyári Melinda, Lévai Ildikó, Hasas 

Paul tanárok kíséretében. A pályázat folytatásaként, már-
ciusban közösen elkészítünk egy reklámplakátot, amelyet 
majd mindkét iskola kiállít saját épületében. A pályázat 
során sikeresen együttműködtünk, közösen tanultunk ér-
dekes témákról, és nem utolsó sorban szoros barátságok 
szövődtek, minek eredményeképpen alig várjuk, hogy mi is 
meglátogathassuk őket. Mindkét látogatást a Határtalanul 
pályázat támogatja.

Vajdovics Gabriella, 11. B

Suliriporter

Október 4-én reggel három iskolatársamnak: Búza Ró-
bertnek, Kecskés Márknak, Naschauer Kingának, valamint 
nekem, Zsámbok Emesének, érdekesen indult a napunk, 
mivel a TVR1 stábjától érkezett 
iskolánkba egy háromfős csapat 
Schneider Tibor, Tárkányi János és 
Csergő József személyében, hogy 
egy kisfilmet forgassanak az iskolá-
ról, amelyet egy suliriporternek kell 
bemutatni, akit az említett négy diák 
közül választottak ki.

Kedden az első feladatunk az 
volt, hogy egy forgatókönyvet írjunk 
arról, hogyan képzeljük el a videót, 
amit a Csikyről készíteni fognak. Miután ezzel megvoltunk, 
„szusszanásképp” kb. egyperces kisvideókat készítettek 
külön-külön minden suliriporter-jelöltről. Ez után az álta-
lunk megírt forgatókönyvet bemutattuk a kamerák előtt. A 
felvételeket később levetítették, s egy háromfős zsűri: Ilo-
na János, Pataki Lehel Zsolt és Puskel Emese eldöntötte, 
hogy ki a legalkalmasabb erre a szerepre. A végeredmény 
egy kis tanácskozás után az lett, hogy nem egy, hanem 
két suliriportert szeretnének, s a választás Márkra és rám 

esett. Szerdán fárasztó napunk volt, mivel rengeteg interjút 
készítettünk, köztük az igazgatónővel, néhány éltanulóval, 
weblapszerkesztővel, röplabdással. Csütörtökön véglege-

sítettük az egészet, felvettünk pár 
összekötő jelenetet, s újra kiálltunk 
a kamerák elé, hogy velünk is ké-
szítsenek riportot az elmúlt napok 
eseményeiről.

Összességében nagyon izgalmas 
volt ez a három nap. Mindenképpen 
megérte kipróbálni, hiszen rengeteg 
új tapasztalatot szereztem, érdekes 
volt belátni a kulisszák mögé, de 
egyben kimerítő is volt, hiszen a kér-

déseket, amiket az embereknek feltettünk, nekünk kellett 
kitalálni, megfogalmazni. Csak bátorítani tudok mindenkit, 
ha lesz még egy ilyen alkalom, akkor jelentkezzen, mert 
nem veszíthet semmit, csak nyerhet. A felvételt október 17-
én közvetítette a TVR1 csatorna, de ha valaki lemaradt, az 
megtekintheti a következő címen: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN7InwuU98Y

Emese
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Október 6. – A magyar Golgotán elhalálozott vértanúkra való 
emlékezés napja

Október 6-án még az időjárás is velünk gyászolt; hideg, 
borús, szeles idő volt. Sok ember összegyűlt, hogy együtt 
emlékezzünk meg a 13 Aradon kivégzett vértanúról. Sokan 
jöttek Magyarországról is, buszok sora állta körül a Sza-
badság-szobor terét. Elhangzott a román és magyar him-
nusz, illetve az Örömóda.

Az ünnepséget Fekete Károly nyitotta meg beszédével, 
mely a vértanúkról és a szabadságról szólt. Arad polgár-
mestere, Gheorghe Falcă beszédével azt hangsúlyozta 
ki, hogy ez közös ünnep magyarok és románok számára 

egyaránt, s hogy ez még közelebb hozza egymáshoz a két 
nemzetiséget.

Koszorúk sora állt a téren, melyeket városunk elöljárói, 
magyarországi tisztelgők és csikys diákok helyeztek el a 
szobor talapzatánál.

Délután a csikysek a Vesztőhelyre is elmentek, hogy ott 
is kimutassák tiszteletüket a vértanúk iránt, akiknek oly so-
kat köszönhetünk.

Iza

A magyar szabadság éve
1956–2016

2016. október 13-án az 1956-os forradalom 
60-ik évfordulója alkalmából újra találkozhat-
tunk az anno, áprilisban megismert Tóth Pé-
ter Lóránt torna- és történelemtanárral, aki 
ismét számos verset szavalt el nekünk. Sok 
újdonságot hallhattunk a forradalomról, vala-
mint megismerhettük, kik is voltak azok a pesti 
srácok, a Corvin köziek. Az előadó részleteket 
olvasott nekünk Csics Gyula naplójából is, ar-

ról, hogy Magyarországon 1945 és 1956 között nem 
lehetett jó magyarnak lenni, valamint arról, hogy mi 
is volt az, hogy éhínség, félelem. A tanár úr nemcsak 
áprilisban, de most is egy megható előadást tartott, 
pedig a mai fiatal figyelmét elég nehéz lekötni, de ő 
osztályokat nyűgözött le ezzel az előadással.

Zsófia Regina

Biciklitúrán a 11. C

Egy kellemes őszi napon, október 14-én, mi, a 11. C ta-
nulói biciklitúrán vettünk részt oszinkkal, Rudolf Ágnessel.

A megbeszéltek 
szerint a kisperegi-
ek a bivalyfarmon 
találkozhattak osz-
tálytársaikkal, akik 
mikrobusszal jöt-
tek. Miután meg-
hallgattunk egy 
rövid tájékoztatót 
a farmról, gyor-

san megreggeliztünk, majd kiválasztva a bicikliket útnak 
indultunk. Csodálatos volt a táj, a bicikliút mindkét oldalát 
színes lombú fák szegélyezték, a Maros vize pedig gyö-

nyörűen csillogott az őszi napsütésben. Egy jó, de kissé fá-
rasztó biciklitúra után fél 1-re visszatértünk a bivalyfarmra, 
ahol visszaadtuk a bicikliket (természetesen ép állapotban, 
mint ahogy kaptuk), majd átsétáltunk a futballpályára, ahol 
egyesek fociztak, mások pedig sétáltak vagy pihentek. Ezt 
követően elmentünk egyet pizzázni is. Mire mindenki elfo-
gyasztotta a pizzát, már meg is érkezett a mikrobusz, és 
elindultunk haza.

Az oszink szerint tavasszal megismételjük, de akkor egy 
hosszabb biciklitúrát vállalunk be. Nos, ezt örömmel hal-
lottuk, csak legyen is így, mert már várjuk a következőt. 
Mindenesetre nagyon jól éreztük magunkat. :)

Ibolya

Mákvirág-díjas csikysek

Mint már lassan szokássá vált, a tavalyi év eredményeit 
figyelembe véve négy csikys diák idén is megkaphatta a 
Mákvirág-díjat, ezzel meghívást nyerve Szovátára, a Teleki 
Oktatási Központba táborozni október 12–16. között. Idén 
iskolánkból Kurunczi Viktória (X. A), Kovács Kriszta Nóra 
(XI. A), Ilona Judit (XII. A) és Sisa Rihárd (volt csikys, most 
már egyetemi hallgató) vehetett részt. A rossz időjárás mi-
att sajnos a tervezett kirándulások elmaradtak, ám így sem 
unatkoztunk egy percig sem, hiszen egy vetélkedőn vehet-

tünk részt, ahol a logikai feladatoktól kezdve a dalszöveg-
írásig mindenben megmutathattuk tehetségünket, a vicces 
feladatoknak köszönhetően pedig már első nap összerá-
zódtunk. A tábor egy ünnepélyes díjkiosztóval zárult, ahol 
minden diák átvehette bronz, ezüst, arany vagy gyémánt 
fokozatú kitüntetését, majd egy hosszú és szomorú búcsú-
zást követően haza kellett indulnunk, mégis ez a pár nap 
mindannyiunk számára emlékezetes marad.

Viki
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Az idei első számunkban a legfiatalabb kislányt, illetve kisfiút kérdezgettem. A kérdések: Hogy tetszik az előkészítő 
osztály? Hogy tetszik a tanító bácsi? Van már barátod/barátnőd? Melyik a kedvenc tevékenységed? Melyik tetszik 

jobban: az iskola vagy az óvoda?

A hónap arcai

Osvár Anna (2011. jan. 31.)

„Jól tetszik”, mert sokat színezünk, pl. szivárványokat. 
A tanító bácsi jó, mert vágtunk vele papírból téglalapokat, 
és aztán ezekből összeragasztotta a szőlőt. A barátnőm 
Szofi. Szeretek színezni és rajzolni. 

Rovatszerkesztő: Back Annamária

Tankó Zalán (2011. jan. 1.)

„Jól tetszik” az előkészítő osztály, mert jó dolgokat csi-
nálunk, feladatozunk. A tanító bácsi nagyon tetszik, mert 
sokat butáskodik, kedves és vicces. Szeretek színezni. 
Még nincs új barátom. Az iskola jobban tetszik, mert ér-
dekes dolgokat csinálunk.
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Mákszemtől  Mákvirágig

Egy októberi napon, nagyszü-
netben Leib György osztályába 
látogattam. Vidámság, kacagás 
és szaladgáló lurkók fogadtak. 
A gyerekek lelkesen válaszol-
tak kérdéseimre. Megtudtam 
tőlük, hogy az iskolában a sok 
játszás és a szünet a legjobb.

1. Hogy tetszik az iskola?
– Tetszik az iskola, mert sokat 

rajzolunk! (Jakab Klementina 
Glória)

– Elég jó, mert szünetben játszhatok a rokonommal. 
(Varga Lóránt)

2. Az óvoda vagy az iskola jobb?
– Az iskola! Mert többet tanulunk, lehet kimenni szü-

netre, és több baráttal találkozom. (Balogh Ádám)
– Az iskola, mert sokkal többet lehet kint játszani, és 

sok barátot szereztem! (Koncz Emma)

3. Mi a kedvenc játékod?
– Harcosat és szuperhősöset 

szeretek játszani a haverjaim-
mal. (Csipkár Tamás)

– A kockák, mert azt játsszuk, 
hogy ki nyer. Akinek ledől, az 
veszít, akinek áll, az nyer. (Zsó-
ri Henrietta Stefánia)

4. Mit játszol szünetben?
– Vagy kint fogócskázom… 

vagy bent fogócskázom. Ha hi-
deg van, akkor bent, ha meleg van, akkor kint. (Tapasztó- 
Gujdár Szofi)

5. Mi a legviccesebb dolog az iskolában?
– Amit a tanító bácsi mond, hogy „Ki viszi ki kicsi Pistit 

pisilni?” (Balogh Aliz Annamária) 

Rovatszerkesztő: Vicus


