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Mikulás - napi ünnepség
(11. oldal)

December is eljött… magával 
hozta a havat, a hideget, az ünnepi 
fényeket az utcákon. Minden 
fehérbe öltözött, és az emberek már 
teljes szívvel az ünnepre készülnek. 
A Karácsony ünneplésére, az 
ajándékozásra, meglepetésekre. 
Igen ám, de míg a legtöbben már 
a tökéletes karácsonyfát keresik, 
a megfelelő díszeket hozzá, a 
legjobb recepteket próbálgatják, 
hogy szentestén biztosan fi nom 
legyen az étel az ünnepi terítéken, 
hajlamosak elfelejteni, hogy 
másoknak talán nem ugyanolyan 
az ünnep, vagy legalábbis nem úgy 
ünnepelik, ahogy azt a legtöbben 
megszoktuk. Talán számukra nem 
a fa magassága, a gömbök színe, az 
angyalhajak sokasága teszi azzá a 
Karácsonyt, ami igazából kellene, 
hogy legyen: a szeretet ünnepévé. 
Nekik csakis a szeretetről szól, a 
család együttlétéről, közelségéről. 
Arról, hogy újra láthatják 
testvéreiket, szüleiket, kedvenc 
játékaikkal játszhatnak, saját 
ágyukban aludhatnak és az Otthon 
melegében várhatják a Jézuskát.. 
aki nekik talán nem hoz tucatnyi 
szebbnél szebb, újabbnál újabb 
ajándékot, de nekik így is jó... 
nekik otthon lenni a legjobb.

Azokról a gyermekekről 
beszélek, akik nem élnek 
együtt családjukkal, hanem 
gyermekotthonokban töltik napjaik 
legnagyobb részét. Legtöbbjük 

csak az ünnepekre mehet haza, 
van, aki akkor sem.

A Szent Ferenc Alapítvány 
kisiratosi házában is hasonló 
szituációjú gyermekek élnek. 
Gyermekotthonba kerülésüknek 
több oka lehet: anyagi háttér, ami 
nem biztosítja iskoláztatásukat, 
rossz körülmények, felelőtlen 
szülők. Erről azonban nem 
kérdeztük őket, inkább az év e 
szép periódusának megéléséről, a 
Karácsonyról beszélgettünk.

- Kezdjük ott, hogy mi a neved, 
hány éves vagy, és honnan jöttél?

- Valkó Krisztiánnak hívnak, 
és tizenöt éves vagyok. Csanádi 
vagyok, ami Nagyszentmiklós 
mellett van. Mióta laksz a 
Szentferencben, milyen gyakran 
szoktál hazajárni?

- 5 éve vagyok itt Kisiratoson, 
és vakációkban, ünnepekkor 
mehetek haza.

- Szeretsz hazajárni? Hiányzik 
már, hogy otthon legyél?

- Nagyon szeretek hazamenni, 
nagyon vágyódom már Csanádra.

- Vannak-e kisiratosi barátaid? 
Olyan gyerekek, akik az 
alapítványon kívül élnek?

- Összebarátkoztam velük, de 
legjobb barátom nincs. 

- Mit szoktál délutánonként 
csinálni?

- Általában segítek a 
nevelőknek, takarítok, és néha 
zenét hallgatok. Mindegy, milyen 

zenestílus, csak magyar legyen.
- Miért várod a Karácsonyt?
- Mert már nagyon szeretnék 

hazamenni.
- Otthon miket szoktál csinálni?
- Nagyon szeretek templomba 

járni, segíteni a családtagoknak és 
persze játszani is.

- Családtagok alatt testvéreket 
is értesz?

- Igen, van hat fi ú- és három 
lánytestvérem.

- Jó sokan vagytok. Itt vannak a 
testvéreid is, vagy csak egy része?

- Nem, egyedül vagyok itt, 
mert én vagyok a legkisebb. A 
legnagyobb közülünk, az egyik 
nővérem, már 38 éves. 

- Mit kívántál a Jézuskától idén 
Karácsonyra?

- Hát...(elszégyellte magát)...
igazából kértem egy póker-szettet 
és egy zseblámpát. Azonkívül 
egy pár magyar zene CD-nek is 
örülnék.

- Szeretsz a Szentferencben 
lakni?

- Igen, szeretek. Sok barátom 
van itt, és az étel is fi nom.

- Végül pedig, mi szeretnél 
lenni, ha nagy leszel?

- Ahogy gondolkodtam, arra 
jutottam, hogy lovász szeretnék 
lenni, de persze ez még változhat. 
Nagyon szeretem a lovakat, okos 
állatok.

Karácsonyt várva...

Mikulás a bentlakásban
(9. oldal)

Adventi koszorú
(11. oldal)

Gólyabál az intriben
(10. oldal)

- folytatás a 3-ik oldalon -
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Könyvajánló
A decemberi rovatunkban Iercoşan Milán, XI. D 

osztályos diákot kértük fel könyvajánlásra, akinek 
a kedvenc könyve a Manituk, mivel kicsi kora óta 

imádja az indián kultúrát, rajzaikat, táncukat.

 HALIHÓ!!!
Krəatív krapek vagy?

Szeretsz verseket írni, vagy szépen rajzolsz?
ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet!
Nem kell mást tenned, mint eljuttatni őket

Molnár Katalin vagy
Bella Zoltán

11. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovatszerkesztők:
Kathy és Zoli

Heszmeráldá: Sokminden…

Tél van odakinn,
befagyott már minden,
gyerekek készülődnek,
hull a hó meg minden.
Vakáció eljött, nagy nehezen végre,
félévikkel kínoztak,
de hál’ Istennek vége!
Karácsony közeleg,
így ajánlom mindnek,
szeresd azt is,
kit ellenségnek nézel!
Ha megbántottak téged,
tedd most félre, kérlek,
ne akarj most bosszút,
nincs értelme, minek?
Bocsáss meg annak,
ki fájdalmat okozott,
egy nap majd visszakapja ő is,
amiért téged úgy megbántott.
Szeresd, míg lehet,
mégha nem is lehetsz vele,
hisz megtanít ő arra,
erősebb vagy te nélküle.
Jön az újév,
új lehetőség vár rád,
megtalál az igazi,
s boldog leszel, meglásd!

Lőrinc L. László: Manituk
Ross Candell régész megtalálja a koronás prérifarkasok sírját, 
elveszíti viszont Károgó Varjút. Bell farmer a gabonakörök mellett 
hullákat talál a búzájában, nem találja viszont Henderson teherautóját. 
Ki nyugszik a titokzatos sírokban? Indiánok-e vagy akik előttük 
éltek Amerika földjén? Ki döntötte le annak idején Marcus Aurelius 
császár ostromgépeit? Ki akarja megölni Candellt a hídpillér tetején? 
Halálos fenyegetést árasztanak a temetőt határoló hegyek. És közben 

mindegyre feltámad a szél. A kérdésekre a választ megtudjátok, ha elolvassátok a kalandregényt.
Aki szereti az indiánok életéről szóló regényeket, olvassa el ezt a könyvet, amely kalandokban gazdag, 
érdekes, és a történet mindenkit magával ragad.

Dudás Iza VI.A

Dudás Iza VI.A

Gál Ruth VI.A

Molnár Katalin XI.D

Így művészkedtek  !
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- folytatás az 1. oldalról -

DustyDawn16.

Minden kedves csikys 
diáknak, tanárnak, 

szülőnek, támogatónak és 
olvasónak:

Áldott Karácsonyt és 
B.U.É.K.!

a Csiky-Csuky 
szerkesztőbizottsága

Csiky-Csuky, 2012. december

- Téged hogy hívnak?
- Én Figel Dömötör vagyok és 

nyolcéves.
- Te is Csanádról való vagy?
- Nem. Én kürtösi vagyok.
- Mióta vagy itt a Szentferencben, 

szereted itt?
- Négy éve lakom itt, és szeretek 

itt lenni.
- A suli hogy megy? Hányadik 

osztályba jársz?
- Másodikos vagyok, és nagyon 

szeretem az iskolát. Legjobban 
írni és játszani szeretek. A kedvenc 
tantárgyam pedig a matek. A 
legjobb barátaim is iskolába 
járnak, őket Paulának, Nándinak 
és Sanyinak hívják.

- Vannak testvéreid?
- Igen, három testvérem van: 

Mirabella, Florin és Andrei. Mind 
a négyen itt lakunk. Én vagyok a 
legkisebb.

- Nemsokára itt a Karácsony. 
Mit kértél a Jézuskától?

- Nagyon várom már. Én 
távirányítós autót és egy labdát 
szeretnék kapni.

- Amikor hazamész, mit fogsz 
csinálni? Várod már?

- Nagyon várom. Otthon 
mindenfélét csinálok: játszom, 
tanulok, focizok.

- Téged hogy hívnak? Mesélj 
magadról!

- Engem Törőcsik Gabriella-
Dorinának hívnak. Kilencéves 
vagyok, és harmadik osztályba 
járok. Elsős voltam, amikor 
elhoztak a nevelő bácsiék ide. Azt 
hiszem, hogy az három éve volt.

- Gabi, vannak testvéreid? Ők is 
itt vannak?

- Igen, van három testvérem, 
egy fi ú és két lány, mind kisebbek, 
én vagyok a legidősebb! Nincsenek 
itt, csak én vagyok. Ők otthon 
vannak.

- Hol otthon? Te hova valósi 
vagy?

- Gyoroki vagyok. 
- Hiányoznak a tesók?
- Igen, már nagyon. Rég nem 

találkoztunk, de Karácsonyra 
hazamegyek.

- Mit szoktál ilyenkor otthon 
csinálni?

- Játszani a testvéreimmel, tévét 
nézni. A testvéreimnek mindig 
viszek ajándékot, és mindig 
nagyon örülnek. Van, hogy az én 
ajándékommal játszanak csak.

- Mit szeretnél kapni 
Karácsonyra?

- Nyakláncot kértem meg 
fülbevalót.

- Van kedvenc tantárgyad?
- Igen, a torna és a kézimunka. 

A legjobban azt szeretem, amikor 
rajzolunk, például szőlőt.

- Ha felnősz, mi szeretnél lenni?
- Masszőr.
Másik megkérdezettünk 

Sebastian Ionel, de sajnos nem 
tudtuk rávenni, hogy beszélgessen 
velünk. Róla csak annyit tudtunk 
meg, hogy elsős, csanádi 
származású, és szereti a matekot 
meg a tornát. Karácsonyra pedig 
kisautót kért.

- Téged hogy hívnak, hány éves 
vagy? Honnan jöttél?

- A nevem Bajkó József-Attila, 
tízéves vagyok. Én is csanádi 
vagyok. Van öt testvérem, én 
vagyok a legkisebb. De én nem 
szeretek a legkisebb lenni.

- Miért nem szereted?
- Mert a nővéreim nem engedik, 

hogy horrorfi lmeket nézzek.
- Attila, te mióta laksz itt 

Kisiratoson?
- Ez az ötödik éve, hogy 

idekerültem.
- Mit szoktál otthon csinálni 

ünnepekkor?
- Mindenfélét. Játszunk, 

tanulunk, segítünk.
- A barátaiddal játszol?
- Hát igen, de inkább itt van több 

barátom, Kisiratoson. A legjobb 
barátom Lóránt.

- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Nagyon szeretnék rendőr 

lenni.

- Szia. Mutatkozz be nekünk 
kérlek!

- Figel Mirabella vagyok, 
tízéves, harmadik osztályos. 
Kürtösről kerültem ide.

- Mesélj valamit magadról!
- Nagyon szeretek játszani, 

fogócskázni, tévézni főleg a 
tesóimmal. A sulit is szeretem, 
kedvenc tantárgyam a matek. 
Otthon is játszani szoktam.

Bindai Robika hatéves kisfi ú. Ő 
is nagyon hallgatag volt, úgyhogy 
nagyon keveset tudtunk meg róla. 
Előkészítős, és nagyon várja a 
Karácsonyt és az ajándékot, mert 
egy kisautót kért. Három testvére 
van, mind kisebb, mint ő.

Szóval igen... ők is gyerekek tele 
álmokkal, vágyakkal, emlékekkel. 
Ők is várják a Karácsonyt, 
ugyanúgy, mint mi, talán még 
jobban is. Szeretnének otthon 
lenni, testvérekkel, családdal. 
Őszinték, igazi gyermekmosollyal 
arcukon. Kisiratoson is otthon 
vannak, jó kezekben, de látszik 
rajtuk, hogy ők együtt egy másik 
közösséget képeznek. Egy olyan 
családdá formálódtak, amilyenből 
már kevés maradt közöttünk. 
Akiket az igazi értékek tesznek 
boldoggá, akik a család miatt 
szeretik a Karácsonyt, nem pedig 
a csili-vili díszek miatt. Talán 
jobban oda kellene fi gyelnünk 
erre, legalább ilyenkor. Hátha mi 
is megtaláljuk a Karácsonyban az 
igazi szeretet ünnepét. Kívánom, 
hogy így legyen!
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Csillagok, csillagok!

SKORPIÓ
Ebben a hónapban vigyáznod kell az egészségedre, 
ugyanis hamar megfázhatsz, és bizony számít 
1-2 hiányzás. Tanulj minden órára, mert könnyen 
becsúszhat egy nem kívánt 3-as. Ebben a hónapban 

fordíts sok fi gyelmet párodra, lepd meg valami szép ajándékkal! 
A csillagok állása jót jelent rád nézve, ebben a hónapban csak jó 

történhet veled. Szerencsenapok: 2., 8., 13.

NYILAS
A december számodra sok meglepetést tartogat, 
rengeteg ajándékot, szeretetet barátaid és családod 
részéről. Bár szerencsés vagy a szerelemben, a 
tanulást se hanyagold, ne feledkezz meg a házi 

dolgozatokról és házi olvasmányokról, mert nem jó, ha vakáció elő   
elrontod a jegyeidet, még nincs vakáció. Öltözz fel jól, mert könnyen 
megfázhatsz. Szerencsenapok: 3., 8., 22.

BAK
Elég magányosnak fogod érezni magad ebben a 
hónapban, de ha változtatni szeretnél ezen, próbálj 
meg jobban bízni az emberekben. A szeretet ünnepe 
közeledik, így az ajándékozás örömében lehet részed, 

és sokak arcára mosolyt varázsolhatsz. Öltözz fel jobban, mert ez 
a hónap elég hideg lesz. A vakáció elő   se  hanyagold a tanulást, 
nehogy kapj 1-2 rossz jegyet. Szerencsenapok:1., 5., 18.

BIKA
Nyugodt, megfontolt lélek, a kitartás 
jellemez téged, ezért is kitűnő jegyeket 
tudsz beszerezni ebben az utolsó 100 
méterben. A vakációban nagyon jól 
fogod érezni magad, sok ajándékot fogsz 

kapni, használd ki ezt az időt, és töltsd szeretteiddel! 
Szerencsenapok: 3., 6., 20.

IKREK
Semmi se fog jól sikerülni ebben a 
hónapban, de ebbe ne törődj bele, 
mert sok munkával és tanulással bármit 
meg tudsz tenni. A szerelemben viszont 

szerencsés leszel, talán még a nagy Ő-t is megtalálod. 
Karácsony közeleg, törődj szere  eiddel, töltsél velük 
minél több időt! Szerencsenapok:6.,11., 19.

RÁK
Nem nagyon vagy oda az ünnepekért, így 
ez az időszak kissé feszült lesz számodra, 
de ne törődj, kárpótol a téli szünet, amit 
a barátaiddal és pihenéssel tölthetsz 
majd. A dolgozatlázat nagyon jól viseled, 

meglepően nagy jegyeket is szerzel, ami szüleidnek 
nagyon tetszeni fog, így a Télapó pu  onyából is nagyobb 
ajándék fog előkerülni. Szerencsenapok: 7., 11., 27.

OROSZLÁN
Most nagy bajban vagy, ha nem szereted 
a telet és a havat. Viszont ha ezektől nem 
irtózol, akkor igazán jó teled lesz, mivel 
minden adandó alkalmat ki fogsz használni 

a hógolyózásra és a barátokkal való szórakozásra, csak 
a saját egészségedre vigyázz! Tudod, a jég csúszós! 
Talán az egyik legjobb Karácsonyodat és szilveszteredet 
fogod eltölteni együ   barátaiddal és szerelmeddel. 
Szerencsenapok: 6., 25., 31.

VÍZÖNTŐ
Közeledik a félév vége, így kezdődik a 
nagy dolgoza   időszak. Vigyáznod kell, 
hogy jól oszd be az időd, mert nagy 
esélyed van, hogy belesüllyedj a sok 
tennivalóba és elveszítsd az irányítást, 

ami sok rossz jegyhez vezethet. Járj nyito   szemmel, 
mert a decemberrel a szerelem is meg fog találni. 
Szerencsenapok: 6., 20., 24.

SZŰZ
Sok nehézségen mentél keresztül az előző 
hónapban, ami eléggé kimeríte  , de a 
december megnyugvást jelent számodra. 
Az ünnepi hangulat hozzád is eljut, és 

ez kicsit kizökkent problémáid közül. Szerelmeddel 
most nagyobb az összhang, mint valaha, érzed, hogy 
rá mindig számíthatsz, és ez biztonságérzetet ad. 
Szerencsenapok: 2., 17., 28.

HAL
A decemberi hónap sok örömet fog neked 
hozni, közeledik a Karácsony, próbálj meg 
minél több örömet szerezni  barátaidnak, 
családodnak, és biztos viszonozni fogják. 
A tanulást ne hanyagold, mert vakáció 

elő   is feleltetnek még. Jön az újév, sok fogadalmat 
fogsz tenni, amit jövőre megpróbálsz be is tartani. 
Szerencsenapok: 4., 9., 12.

KOS
Elégedett vagy az iskolában elért 
teljesítményeddel, ami jobb közérzethez 
vezet. Ezt a barátaid is észre fogják 
venni, és azt tapasztalhatod, hogy egyre 
többen keresik a társaságod. Szerelmi 

téren minden a legnagyobb rendben van, az egyetlen 
dilemma az, hogy vajon mit is vegyél kedvesednek. 
Szerencsenapok: 6., 10., 19.

MÉRLEG
A Karácsony és a szilveszter sok kérdést 
vet fel, melyekkel most az átlagosnál 
is többet foglalkozol. A sok munkának 
meglesz a gyümölcse, ugyanis gyönyörű 
Karácsonyban lesz részed családi körben. 

Barátaid egy gyönyörű ajándékkal lepnek majd meg, 
emelle   egy másik nagy ajándékot is hoz neked a 
Mikulás, magát a szerelmet. Szerencsenapok: 1., 19., 23.

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

Rovatszerkesztő: Bernii :) 

Gyerekszáááááj:)

Szerkesztők: Dezii és Deedee

Technika

Rovatszerkesztő: TI BI

    Ünnepi hangulatban ég a suli. 
Kicsik, nagyok, a diákok, a 
tanárok a Mikulás után a vakációt 
várják és persze a Karácsonyt. 
Az ünnepekkel kapcsolatosan 
kérdeztük első osztályos lelkes 
diáktársainkat.
– Hány rénszarvas húzza a Mikulás 
szánját?
– Haaat! (mindenki)
– Szerintetek mit ünneplünk Luca-
napkor?
– Luca névnapját.
– Hát Luca székét!
– Várjátok már az ünnepeket?
– Igeeeen, nagyon!
– Igen! Kapok sok-sok ajándékot!
     Nagyon köszönjük ügyes kis 
elsőseinknek a válaszokat, és 
kellemes ünnepeket kívánunk 
nekik. HO-HO-HO!

Elsőként egy francia 
mérnöknek, Nicolas-Joseph 
Cugnot-nak sikerült gőzhajtású 
járművet készítenie. Mivel 
tüzérségi katonatisztként szolgált, 
azt kellett megoldania, hogy 
a nehéz ágyúkat gyorsabban 
lehessen szállítani. Ehhez 
alapként kemény fából hatalmas, 
háromkerekű szerkezetet épített. 
Az első kerék elé óriási gőzüstöt 
helyezett fel, a gőz nyomása pedig 
meghajtotta a járművet. Azonban 
az üstöt hevítő tüzet folyamatosan 
táplálni kellett, ezért működés 
közben egy fűtőembernek kellett 
ott állnia. Amikor Cugnot 1771-
ben szerette volna bemutatni új 
találmányát, a nehéz és emiatt 
rendkívül nehezen irányítható 
gőzautó elszabadult, és ledöntött 
egy falat. Ez volt a történelem 
első közúti balesete, amelyet gépi 
hajtású jármű okozott.

Mivel a belső égésű motor 
még ismeretlen volt, a gépek 

világát a gőz uralta. Ám egy 
idő után hatalmas lökést adtak a 
mechanizálás és az iparosodás 
fejlődésének az új, nagy 
teljesítményű gőzgépek, amelyeket 
többek között a skót származású 
James Watt (1736-1819) fejlesztett 
ki.

A lehetőség, hogy kisebb 
gőzgépeket alkalmazzanak az 
utcai közlekedéshez, nem hagyta 
nyugodni a feltalálókat, így 1803-
ban az angol származású Richard 
Trevithick (1771-1833) már egy 
olyan gőzmobilt épített, amelyet 
Londonban sikerrel használtak 
személyszállításra. Ez egy 
háromkerekű, hétszemélyes 
omnibusz volt. 1830-
ban már csaknem száz 
ilyen, gőzzel hajtott jármű 
közlekedett Angliában, 
és egy évvel később 
megnyitották az első 
gőzbusz-járatot. Bolyai 
Farkas Marosvásárhelyt 

ebben az időszakban mutatta be 
gőzautóját.

A londoniak egyébiránt olyan 
borzalmasnak tartották ezeket 
az utcai gőzjárműveket, hogy 
rövid időn belül bevezették a 
„vörös zászló törvényét", amely 
a világ első közúti szabálya volt. 
Angliában 1865-től 1896-ig 
volt érvényben, s előírta, hogy 
a gőzautók előtt ötven méterrel 
nappal vörös zászlót, éjszaka 
pedig vörös lámpát kell vinnie 
valakinek. Az emberek ezért 
inkább a biztonságosabb vasúton 
utaztak.

Első gépi hajtású járművek

Itt a félévi dolgozatok ideje, ami szükségszerűen új aranyköpések 
születését eredményezi:

• Az özönvíz végét egy griffmadár jelezte.
• A levél csinál egy érdekes eseményt, amit úgy hívnak, hogy 
fotoszintézis, és az kell hozzá, hogy menjen a víz, CO2, fény.
• A versben észrevehető a szerelmi háromszög, ami a lírai én, 
Anna és a táj között zajlik.
• Arany az Őszikék kötetben leírja, hogy a levelek is megőszülnek.
• A tengeri-hántás kukoricalopást jelent. Lopdosták a 
kukoricacsöveket, miközben valami szőnyeg elrepült fejük fölött.
• Tünde halhatóságot vállalt Csongorért.
• Cleante próbálja apját leszedni a lányról, mert már 60 éves.
• Marianna véletlenül költözik Harpagonék szomszédjába.
• Nyelvi komikum Argan és a cseléd beszélgetése, egymás félbe 
vágása.
• Angyalka apja halálhírére kiborul magából.
• Balassi már a vers címében megemlíti, hogy Célia keserű.
• A Cidben két nemes konfl iktusba kerül, s Cid apját pofán vágják.
• Szilvesztert anyja otthagyta a sofőrnek.
• A nagyságos úr megfenyegette Szilvesztert, hogy elcsapolja, ha 
még lázítani mer.
• Kőszeghy Zsuzsi kölcsönözte Mikes érzéseit.
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SPORTIRAM
Híres sportolók: 
Gerard Piqué

forma 1
Minden idők legfi atalabb 

háromszoros világbajnoka
SEBASTIAN VETTEL

Rovatszerkesztő: Be@

   Az egyik 
k e d v e n c 
focistámmal 
s z e r e t n é k 
b ú c s ú z n i 
a 2012-es 
évtől. Ő 
nem más, 
mint Gerard 
Piqué, az FC 
Barce lona 
h á t v é d j e . 

Teljes nevén Gerard Piqué 
Bernabeu 1987. feb. 2-án született 
Barcelonában, egy jómódú katalán 
családba. Apja ügyvéd, anyja egy 
orvosi intézet igazgatója. Nagyapja 
Amador Bernabeu, az egykori 
alelnöke az FC Barcelonának.
Kezdőként 2006. március 29-én 
léphetett pályára először a West 
Ham ellen a Manchester United 
színeiben. 2009. február 11-én 
debütált a spanyol válogatottban 
Anglia ellen egy barátságos 
mérkőzésen, amit 2-0-ra nyertek. 
Első gólját Törökország ellen 
rúgta 2010-ben a konföderációs 
kupán, a meccs egyetlen gólja 
volt, így győzelemre vitte a 
csapatot. 2010-ben a Dél-afrikai 
Világbajnokságon világbajnokok 
lettek a spanyol válogatottal. Piqué 
szinte minden meccsen kezdő volt, 
és majdnem minden meccset
végig játszott. A torna legjobb 
hátvédei között emlegették.
Pár érdekesség Piquéről: 2010-ben 
a Waka Waka című klipp forgatása 
alatt ismerkedett meg Shakirával, 
azóta már együtt élnek, és várják 
első közös gyermekük születését. 

A nagy 
csatát a 
világbajnoki 
címért végül 
S e b a s t i a n 
Vettel nyerte 
meg, és 
nem lehet 
e l m o n d a n i , 
hogy a 
szerencse az 

ő oldalán állt. Aki látta a Brazil 
Nagydíjat, az az év legjobb 
futamát láthatta. A rajtot követő 
pár kanyartól már eseménydús volt 
a verseny. Räikkönen majdnem 
telibe találta legjobb barátját, 
Vettelt, de egy ügyes manőverrel 
megoldotta a dolgot. De Vettel így 
sem úszta meg, szerencsétlenségére 
Bruno Senna hátulról nekiment, és 
így menetiránnyal szembe került, 
sokan alig tudták kikerülni a háttal 
manőverező Vettelt. Egy pillanatig 
úgy tűnt, hogy Vettel versenyének 
vége, és itt volt az a pillanat, 
hogy aki Alonsonak szurkolt, 
örülhetett, aki pedig Vettelnek, 
az aggódhatott, hiszen Vettel az 
utolsó helyre került. Egy kaotikus, 
esős futam volt, ahol sokan kiestek. 
Vettel bebizonyította, hogy 
kiváló versenyző, hiszen ilyen 
körülmények között is képes volt 
nyugodt maradni, és koncentrálni 
a feladatára. Adrian Newey a Red 
Bullról készült képeket nézegette, 
utólag kiderült, hogy Vettel autója 
bármelyik percben kigyulladhatott 
volna, tehát volt oka aggódni. 
Vettelnek mégis volt egy kis 
szerencséje, hogy autója kibírta 
a futam végéig, és nem történt 
vele semmi súlyos probléma. 
Alonso a második helyen végzett, 
Vettel pedig a 6-dikon, tehát így 
ő lett az idei szezon világbajnoka. 
Három ponttal nyert Alonso előtt. 
A Brazil Nagydíj első helyezettje 
Button lett, a második Alonso és a 
harmadik Massa. 

A Forma 1-ben legutóbb 
Schumachernek sikerült 
zsinórban három világbajnoki 
címet szereznie. Schumacher 
úgy búcsúzott a Forma 1-től, 
egyelőre úgy tűnik, hogy végleg, 

hogy elengedte Sebastiant, ezzel 
kimutatva, hogy őt támogatja, de 
Vettel enélkül is bajnok lett volna, 
ennek ellenére nagyon szép gesztus 
volt a hétszeres világbajnoktól.

Vettel minden idők legfi atalabb 
háromszor világbajnoka a F1-ben. 
Egy kiváló versenyző, a három 
világbajnoki címe közül talán 
mégis ez a legértékesebb, hiszen 
itt az utolsó pillanatig harcolnia 
kellett, nyugodtan és higgadtan, 
hiba nélkül, hiszen ezen múlt 
a világbajnoki címe. Ebben az 
idényben bebizonyította, hogy 
Adrian Newey és ő a tökéletes páros 
és persze a Red Bull versenyautója. 
A boxutcából rajtolva fel tudott 
jönni a dobogó harmadik fokára, 
és ez egy tökéletes teljesítmény. 
Talán ő az a pilóta, aki Schumacher 
rekordjait fogja megdönteni, eddig 
is rengeteg rekordot döntött meg, 
és úgy tűnik, hogy még fog is. 

Alonso teljesíménye is 
dicséretes, hiszen evvel a 
„reménytelen” Ferrarival életben 
tudta tartani világbajnoki esélyeit 
az utolsó percig. Viszont még egy 
pilótát meg kell dicsérni és az Kimi 
Räikkönen, aki az év során minden 
futamon célba ért, többször is 
állt dobogón, visszatérésének 
évében tudott futamot nyerni, és 
a világbajnokságban a harmadik 
helyen zárt.

A futamról megkérdeztem 
Farkas Dóri, IX. C osztályos 
tanulót és Zámbori Renátát a X. 
A-ból.

1. Mi volt a véleményed, az 
első gondolatod, amikor Senna 
nekiment Vettelnek, és Vettel 
megpördült?

F. D.: Nagyon mérges lettem, 
azt hittem, hogy nem tudja folytatni 
a versenyt, és nem tudja majd 
megnyerni a világbajnokságot, 
és amikor láttam, hogy az autója 
is megsérült, akkor nagyon 
elszomorodtam, de utána gyorsan 
megelőzte a versenytársait, és 
megnyugodtam, hogy nincs 
minden veszve.

2. Kételkedtél abban, hogy Vettel 
nem nyeri meg a világbajnokságot, 
és talán Alonso lesz a bajnok?

Z. R.: Nem kételkedtem, mert 
eléggé sok ponttal vezetett Alonso 
előtt, és nagyon rossz helyezést 
kellett volna elérnie ahhoz, hogy 
ne legyen világbajnok, ami rá nem 

jellemző!
Tudtam, hogy megnyeri! :D

3. Egy 10-es skálán hányasra 
értékelnétek a Brazil Nagydíjat?

F. D.: 10-esre értékelném, 
nekem nagyon tetszett, érdekes és 
eseménydús volt.

Z. R.: Én 8-asra értékelném a 
futamot.

U. I. Kellemes Forma 1 nélkül 
időszakot kívánok, kellemes 
ünnepeket és egy tökéletes 
vakációt.
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Rovatszerkesztő: Dyna

Foci

December 4-én atlétikai versenyt 
rendeztek az új Glória-pályán, 
egybekötve a pálya felavatásával. 
Csikys diákok is részt vettek, 
de az időjárási viszonyokat nem 
mindenki bírta, hiszen annak 
ellenére, hogy sütött a nap, 
nagyon hideg volt. A következő 
diákok alkották a Csiky csapatát: 
Adjudeanu Patrik (VIII. A), Bagi 
Krisztián (VII.), Bagi Norbert 
(VII.), Bagi Sebastian (VII.), Boda 
Krisztina (IX. C), Csomós Ferenc 
Roland (VIII. A), Dancu Zsolt (X. 
A), Diószegi-Bondár Attila (VIII. 
A), Feier Hanelore (VII.), Feier 
Gabriel (IX. B), Feier Sebastian 
(XI. D), Hudec Martina (VII.), 
Juhász Dóra (IX. A), Keresztes 
Veronika (VII.), Kocsó Alexandra 
(IX. A), Kolber Dóra (X. C), Lévai 
Loránd (X. C), Mészár Zsófi a 
(VII.), Nagy Dávid (XII. A), Nyári 
Jenő (XII. D), Olai Bianca (IX. 
C), Pálfi  Mónika (IX. C), Păcurar 
Ariana (IX. A), Rigó Evelin (IX. 

C), Rudolf Ábrahám (IX. A), Sandu 
Roland (IX. C) és Varga Andrei 
Florin (VII.). Sokan nem tudtak 

Atlétikai verseny

Kedves focirajongók, egy 
eseményekkel teli év utolsó 
cikkében ünnepi hangulatban írok 
nektek.
A Bajnokok Ligája csoportkörének 
végkifejletéről számolok be. 
Mint minden évben, az idei 
csoportkörben is elég nagy 
meglepetések voltak, főleg az 
angol csapatoknak köszönhetően. 
Gondolom, tudjátok, hogy a 
Chelsea-ről és a Manchester 
Cityről van itt szó, akik kiestek 
a csoportkörből. A Chelsea az 
Európa Ligába jutott, a City 
viszont az utolsó helyről kiesett. 
Az egyetlen román csapat, a Cfr 
Kolozsvár (KVSC), nagyon jól 
teljesített az idén, 10 pontot gyűjtve 
össze egy olyan csoportban, 
ahol a Manchester United és a 
Galatasaray is részt vett. Sajnos 
a mieink nem jutottak tovább 
csak az Európa Ligába, de egy 
emlékezetes meccsen megverték a 
Unitedot az Old Trafordon. 
A BL első részének talán legjobban 
játszó csapata a Borussia Dortmund 
lett, akik első helyről jutottak 
tovább egy olyan csoportból, ahol 
a Real Madriddal és a Machester 
Cityvel kellett megküzdeniük. 
Egy fontos tanulság volt sokak 
számára, hogy a pénz nem old 
meg mindent. Ezt bizonyítja a 
Manchester City példája vagy akár 
a Chelsea-é, de leginkább a Zenit 
Szentpétervár vezetői voltak azok, 
akik megtanulták, hogy hiába 
fektettek be a nyáron több mint 
100 millió eurót játékosokba, az 
nem jelenti, hogy a továbbjutás 
garantált. A Zenit csak az Európa 
Ligába jutott. Arra, hogy a pénz 
a sikerrel is lehet egyenlő, a Paris 
Saint Germain a tökéletes példa, 
mivel a nyári szerződtetések 
után első helyről jutottak tovább 
csoportjukból.
A Chelsea december közepén a 
Klubok Világbajnokságán vett 
részt, eredményeiről a következő 
cikkemben számolok majd be. 
A BL következő fázisáról a 
párosításokat megtalálhatjátok a 
januári cikkben.
Addig is az ünnepek alatt sem 
lesz focihiány, Angliában non-
stop játszani fognak!:) Kellemes 
ünnepeket mindenkinek!

Rovatszerkesztő: Boti

Ugyanakkor: kedvenc autómárkája 
az Audi, kedvenc történelmi 
személye Kolumbusz Kristóf. Ő 
a legmagasabb a Barcelonában és 
a válogatottban is 196 centijével, 
utálja a házimunkát, és zavarba 
hozza, ha ő van a fi gyelem 
középpontjában.
Mindenkinek kellemes ünnepeket 
és boldog új évet kívánok! :)

részt venni: vagy egészségügyi 
problémák miatt vagy a hideg 
miatt. Csomós Roland számolt be 
nekem az eseményekről. Roli 100 
métert 14mp alatt futott, 400 métert 
pedig 1,1134 perc alatt, és mind 
a kettőben, a saját csoportjában, 
második helyezést ért el.
1. Hányféle próba volt, és milyenek 
voltak ezek?
Cs. R.: A következő próbák voltak: 
100, 400 méter férfi , nő, illetve 
gimnázium, líceum kategóriában; 
800 méter a gimnáziumi fi úk, 
illetve lányok számára, 1000 
méter a líceumi fi úk, illetve lányok 
számára, 1000 m a nőknél  és 
1500 m a férfi aknál egyetemi 
kategóriában. A pálya 400 méteres 
volt.
2. Meg vagy elégedve az általad 
szerzett két második helyezéssel?
Cs. R.: Igen, abszolút. Mivel nem 
tudtunk sokat készülni, ez az 
eredmény tökéletes.
3. Milyen élményeket szereztél?
Cs. R.: Mivel alkalmam volt 
részt venni egy olyan atlétikai 
versenyen, ahol kiváló volt a 
pálya és elfogadható körülmények 
között lehetett futni, nekem egy 
nagyon kellemes és emlékezetes 
élmény marad. Szerintem nagyon 
jól megszervezték, hogy a pálya 
felavatásakor volt egy verseny, 
mert így sokkal többen jöttek el. 
Csak nagyon hideg volt.
4. A jövődet a sportban látod?
Cs. R.: A terveim szerint a 
jövőmből nem fog hiányozni 
a sport, viszont természetesen 
dolgozni fogok, azaz lesz állásom. 
A jövedelmem nem a sportból fog 
származni. Legfőképp röplabda és 
a futás fog szerepelni rendszeresen 
az életemben.
Nagyon büszkék lehetünk 
társainkra, hiszen abban a hidegben 
becsülettel helyt álltak. Szeretnék 
gratulálni mindenkinek, és további 
sok sikert kívánok. Szerintem is 
nagyon ötletes volt a felavatót egy 
versennyel összekötni.

Rovatszerkesztő: Gulyás Beatrix 
(Be@) 
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csak csajoook! :d
   Csajok fi gyelem! Az 

elmúlt héten megkérdeztünk 
az iskolánkból egy szerelmes 
párt arról, hogy hogyan töltik 
el a Karácsonyt. Mivel nem 
akarták felfedni magukat a Csiky 
-Csukyban, ezért tiszteletben 
tartjuk a kérésüket.

– Mióta vagytok együtt?
– Már egy éve, és a tavaly 

Karácsonyt is együtt töltöttük.
– Hogyan készültök az ünnepre?
– Először is elmegyünk a nagy 

bevásárlásra, amikor minden 
ajándékot megveszünk. Utána 
feldíszítjük a karácsonyfát, és 
elmegyünk a templomba. Ez 
nagyon fontos mozzanata az 
ünnepnek, mert az egész családunk 
együtt ünnepel, és a szeretteinkkel 
lehetünk.

– Mi alapján választjátok ki az 
ajándékokat?

– Mivel mindent tudunk 
egymásról, az ajándékokat is 
könnyen választjuk ki. Mindig 
tudjuk, hogy mire van szüksége 
a másiknak, így hasznos, ízlésre 
szabott ajándékokat veszünk.

– Milyen programokat 
szerveztek Karácsonyra?

–  Mint ahogy a tavaly Karácsony 
este, idén is megnézzük a Grincset, 
és utána odaadjuk egymásnak az 
ajándékokat.

– Miért fontos számotokra a 
Karácsony?

– Azért, mert együtt lehetünk, 
és szerintünk ez a legszebb ünnep 
az egész évben, mindent együtt 
csinálhatunk.

Köszönjük a válaszokat!
Ahhoz, hogy az ünnep 

hangulatát fokozzuk, íme egy 
kreatív ötlet!

N a r a n c s 
gyertya
Hozzávalók: 
pár narancs, 
s ze g fű sze g , 
viasz, kanóc.
A narancsok 
tetejét levágjuk, a belsejét 
kikaparjuk. Az olvaszto   viaszt 
beleöntjük, a közepébe kanócot 
lógatunk. A végén pedig körbe 
tűzzük szegfűszeggel.
Kellemes Karácsonyt!

Rovatszerkesztők: Ki  y, Jenny

Csiky-Csuky, 2012. december

Rovatszerkesztők:
Berni, Ency, Meli, Timi :D

Koktél
Advent idején a leghosszabbak 
az éjszakák, így nem csoda, 
hogy a legtöbb hiedelem ehhez 
az idõszakhoz kapcsolódik. Az 
alábbiakban néhány magyar 
hiedelmet olvashattok evvel 
az időszakkal kapcsolatban, 
így összeállításunkkal 
könnyedén átvészelhetitek az 
év legsötétebb napjait.
 - Féregűző nap lévén 
Baranyában a mókás férfi ak 
azt javasolták asszonyaiknak, 
hogy kora hajnalban ruhátlanul 
kerüljék meg a házat, és 
vesszővel hajtsák el a 
rágcsálókat. Más területeken 
elégségesnek tartották a ház 
védelmében, ha a féregűző 
szent nevét a küszöbre írták.
 - Az eladósorban levő lány 
a hajnali misére való első 
harangozáskor a harang 
köteléből három darabot 
tépett, amit aztán a hajfonó 
pántlikájában hordott, hogy 
farsangkor sok kísérője legyen.
 - Az Alföldön volt szokás, 
hogy a hajnali misére való 
harangozáskor a lányok mézet 
vagy cukrot ettek, hogy ettől 
édes legyen a nyelvük, s 
mielőbb férjet édesgessenek 
magukhoz.
 - Régen a házaknál egyetlen 
kemence volt, amely körül 
télen a családok élete zajlott. 
Ezért nagy becsben tartották, 
de különféle tiltások is léteztek 
a kemencével kapcsolatban. 
Tilos volt a tűzbe köpni, valamint 
fésülködni, kotlóst ültetni a 
kemencepadkán.
 - Kenyérsütéskor éles késsel 
keresztet vetettek a tésztára és 
a kemence szájára. Tüzet nem 
szívesen adtak ki a házból, 
mert attól tartottak, hogy ezzel a 
család szerencséjét is kiadnák.
 - A Karácsony legnépszerűbb 
misztériumjátéka a 
betlehemezés. A ministránsok 
a Karácsonyt megelőző héten 
liturgikus jeleneteket mutatnak 
be a meglátogatott családoknál.
 - A karácsonyi énekes, esetleg 
verses köszöntőt kántálásnak 
nevezik. Karácsony vigíliáján 

vagy az előtte levő adventi 
időszakban házról házra 
járva énekeltek a kántálók. 
Az ünnep gondolatkörét 
felidéző énekekhez gyakran 
kapcsolódnak köszöntők, 
jókívánságok, rigmusok, prózai 
szövegek is.
 - Erdélyben volt szokás, hogy 
a hajnali mise ideje alatt az 
összes ajtót, ablakot zárva 
kellett tartani, mivel ilyenkor 
a boszorkányok állati alakot 
öltenek, házakba, ólakba 
próbálnak jutni, s ott rontást 
okozni.
 - A karácsonyi asztalról 
összesöpört morzsa a néphit 
szerint megóvja a baromfi kat a 
betegségtől.
 - Szerelmi jóslatok szerint, ha 
az éjféli misére harangozáskor 
a leány a szobában befelé 
söpör, az asztalt megteríti, rá 
tányért s evőeszközt tesz, majd 
utána egy ingben, mezítláb 
megkerüli háromszor a házat, 
a szoba ablakán benézve 
meglátja a leendő urát.
 - Karácsonykor nem szabad 
ruhát mosni és szárítani, mert 
arra a rúdra, amelyen a ruhát 
szárítják, a marha bőre jut fel, 
vagyis a gazda marhái közül 
egy biztosan elpusztul.
 - December 21., amit a népnyelv 
Hitetlen Tamás napjának 
is nevez, a disznóölésre 
legalkalmasabb nap. Az ilyenkor 
levágott állat szalonnája nem 
avasodik meg. A Tamás-napi 
hájat gyógyításra is használják. 
Ezen a napon megálmodható 
a jövendőbelink, de csak 
akkor, ha a leányok vállukkal 
megrázzák a kerítést, s amerről 
kutyaugatást hallanak, arról 
érkezik majd a kérő.
 - Az Egyház ajánlja ezen 
időszak szentjeinek segítségül 
hívását (András, Borbála, Luca 
stb.).

Habár nem vagyunk babonásak, 
érdekeseknek találtuk ezeket a 
hiedelmeket, s jót szórakoztunk 
rajtuk. Ti hogy vagytok vele?
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Az idén is ellátogato   hozzánk 
a kedves Mikulás két segítő 
krampuszával és egy segédjével, 
aki a meglepe   és kómás arcokról 
örök emlékeket készíte  . 
Mikulás bácsink, Laci 
bácsi és két 
krampusza, 
Lidiszkusz és 
Reniszkusz, 
az idén 69 
c s o m a g o t 
hordo   szét a 
bentlakásban, 
és mindezt a 
fotósa, Aniszkusz 
r ö g z í t e t t e 
fényképezőgépének 
memóriájára.
Minden szoba várta a Mikulás 
érkezését, és bizony olyan szobák 
is előfordultak, ahol az emberkék 
még ébren vártak bennünket, 
a többi szobával ellentétben, 
ahol nagyon kómás arccal ve  ék 
át a Mikulás ajándékát. Úgy 
gondolom, mindenki nagyon 
örült az ajándékának, és meg 

Mikulás a bentlakásban
szeretnénk köszönni az Alma 
Máter Alapítványnak és a Csiky 
Gergely Főgimnázium szülői 

bizo  ságának, hogy 
segíte  ek a Mikulásnak. 
Nagyon hálásak 
vagyunk ezekért a kis 
csomagokért, és még 
egyszer köszönjük 
szépen, hogy ránk is 
gondoltak!
A krampuszok 
nagyon élvezték 
feladatukat, és 

nagy izgalommal 
készülődtek. Én ezt nagyon 

élveztem, és számomra egy 
örök emlék marad. Számomra a 
Mikulás-nap egy nagyon kellemes 
és régi szép emlékeket felidéző 
nap. Emlékszem, amikor még 
kicsi koromban minden Mikulás-
nap alkalmából a kis csizmámat 
előkészítve vártam a Mikulást, 
és sosem csalódtam benne(ük) 
:) ) Úgy gondolom, hogy fontos 
minden gyermek és felnő   
számára egyaránt, hogy ez a 

nap mindig meg legyen tartva 
iskolákban, óvodákban.
Reméljük, az idén is juto   
mindenkinek a Mikulás 
pu  onyából egy kis apróság. 
Fő dolog, hogy bármit kapunk, 
mindig legyünk elégede  ek és 
hálásak azokért a dolgokért, 
amiket kapunk.

Intrijó
Csiky-Csuky, 2012. december

Határidő: 2012. december 20.
A sorsolás időpontja:
2012. december 20. nagyszünet

  50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a 
következő rejtvény megfejtését. Ne késlekedj, mert lehet, hogy te 
leszel a mostani számunk győztese! Várjuk megfejtésed!

SUDOKU

   Előző rejtvényünk szerencsés 
győztese Mihály Bernadett,

XI. A osztályos tanuló!
Gratulálunk neki!

Agykrobata

A  Novemberi
sudoku helyes megfejtése:

Rovatszerkesztő: Juli

Rovatszerkesztő: Lídia



10. oldalCsiky-Csuky, 2012. december

   Az idei gólyabál nagyon 
szórakoztató és a gólyák számára 
élménydús volt. Tizenkilenc 
gólya volt az idén, akiknek 
 z feladatban kelle   részt 

venniük. Négy asztal volt, egy-
egy  zenke  edikes felügyelővel. 
A sokféle, színes feladatokban 
a gólyák megmutatha  ák 
tudásukat, ügyességüket 
és csoportmunkájukat is. A 
feladatokat Mucsi Be   na és Gál 
Krisz  án veze  ék le, és mindenki 
nagyon élvezte a próbákat. Az 
idei szervezők, a  zenke  edikesek 
nagyon sokat készültek, hogy 
a gólyáknak minden megfelelő 
legyen.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga 
volt, mert mindenki nagyon-
nagyon ügyes volt! A próbák után 
rövid időre megszülete   a döntés, 
mégpedig: a Gólyakirály Csíki 
Gergely, a Gólyakirálylány pedig 
Szlauko Tamara le  . Gratulálunk 
nekik!!! Mindenki ügyes és szép 
volt, de ők egy kicsit mégiscsak 
kitűntek…:)
Az este folyamán és az azt követő 
bulin a simonyfalvi Bobero zenekar 
zenélt. Köszönjük szépen 
nekik!

F e l t e t t e m 
pár kérdést a 
gólyáknak, és 
akkor lássuk, ki 
milyen élménnyel 
maradt!

Az első a 
G ó l y a k i r á l y l á n y, 
Szlauko Tamara, 
akinek, úgy gondolom, 
nagy meglepetés volt a 
győzelme.
– Számíto  ál rá, hogy te leszel a 
Gólyakirálylány?
– Én, őszintén, nem számíto  am 
rá.
– Mit éreztél, mikor kimondták a 
nevedet?
– Megdöbbentem. Nem 
gondoltam, hogy én leszek a 
Gólyakirálylány.
– Melyik próba tetsze   a 
legjobban?
– A legjobban az a próba tetsze  , 

Intrijó
Gólyabál az intriben

amikor párban kelle   táncolni.
– Hogy érezted magad a 
gólyabálon?
– Nagyon jól éreztem magam. Kár, 
hogy olyan hamar eltelt.

Másodikként a Gólyakirálynak, 
Csíki Gergelynek te  ük fel a 
kérdéseket.
– Számíto  ál arra, hogy te leszel a 
Gólyakirály?
– Nem számíto  am arra, hogy én 
leszek a Gólyakirály, de nagyon 
örülök neki.
– Mit éreztél, mikor kimondták a 
nevedet?
– Mikor kimondták a nevemet, 
boldog le  em, örültem neki. 
Köszönök mindent a szervezőknek.
– Melyik próba tetsze   a 
legjobban?

– A kalácsevés és a vízivós feladat 
tetsze   a legjobban.
– Hogy érezted magad a 
gólyabálon?
– Egy pozi  v élménnyel 
gazdagodtam, és 
megpróbáltam a legjobb 
formámat hozni.

Továbbá mindegyik 
asztaltól megkérdeztünk 
egy gólyát, hogy milyen 
élménnyel gazdagodo  .

„Nekem az intris gólyabál 
nagyon tetsze  . A legjobb próba 
szerintem az volt, amikor az 
újságpapíron kelle   táncolni, és 
azt minden számnál összehajtani. 
Végül pedig örültem a Gólykirálynak 
és a Gólyakirálylánynak is, 
szerintem megérdemelték.” 
(Kócsó Alexandra)
„Nekem nagyon jól telt az intris 
gólyabál. Nagyon jól éreztem 
magam, és a próbák is nagyon 
jók voltak. Nagyon örülök annak, 
hogy a szobatársam, Tami nyert.” 
(Vastag Kasszandra)

„Nagyon örültem, hogy a 
bentlakásban is megrendezték 
a gólyabált. Az iskolai gólyabál 
nagyon jó volt, és az intris 
gólyabálban sem csalódtam. 
Nagyon tetsze  , amikor a zokniba 
belete  ék a tojást, és úgy 
kelle   járnunk. Örültem, hogy a 
szobatársam és az egyik nagyon jó 
barátom nyerték meg a gólyabált. 
Megérdemelték, sokat is te  ek 
ezért, és nagyon ügyesen oldo  ák 
meg feladataikat.” (Németh 
Regina)
„A kedvenc próbám az volt, mikor 
egy dobókockával kelle   dobni, és 
ha hatos jö   ki, egy sapkát kelle   
a fejünkre venni, és kanállal vizet 
kelle   enni egy tányérból. Nagyon 
jó próbák voltak, és nagyon 
jól éreztem magam.” (Mészár 
Tamara)
Köszönjük szépen, hogy 
megoszto  átok velünk 
élményeiteket, és még egyszer 
gratulálunk mindenkinek!

Rovatszerkesztő: Lídia

Humorzsák

Rovatszerkesztő: Andi

– Miben különböznek a japánok és 
a Mikulás?
– A japánok nindzsák, a Mikuláson 
meg van zsák.

Mit mond az egyetemista 
november elsején?
– De jó! Karácsonyig már csak 
kettőt alszunk!

A kisgyerek Karácsony este szalad 
be az anyukájához a konyhába:
– Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
– Nem ég, kisfi am, hanem világít!
Két perc múlva megint szalad be 
a kisfi ú:
– Anyu, anyu! Már a függöny is 
világít! 

Óvodások beszélgetnek:
– Milyen karácsonyfátok van?
– Műanyag.
– És járt nálatok a Mikulás?
– Igen, de az se volt igazi. 

Két kiskölyök sétál hazafelé a 
hittanóráról.
– Te beveszed ezt az ördög elvisz 
dumát?
– Á, tudod hogy volt a Télapóval 
is, ez is biztos csak az apukád... 
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Közhírré tétetik!

Adventi koszorú
Örömmel tölt el az, hogy a 
diáktanács első adventi programja, 
a koszorúkészítés, amire 
november 30-án került sor, egész 
jól sikerült. Legfőképpen kicsik 
vettek részt a tevékenységen, de 
voltak középiskolás diákok is. 
A karácsonyi zene, a fenyőillat 
tökéletes karácsonyi hangulatot 
teremtett, aminek köszönhetően a 
diákoknak még nagyobb kedvük 
volt a koszorúk elkészítéséhez. 

Délre a koszorúk készen is lettek, 
és szebbnél szebb munkákat 
láthattunk érdekes és színes 
díszítéssel. Remélem, jövőre 
is sikerül megszervezni ezt a 
tevékenységet, és még többen 
fognak eljönni koszorút készíteni.

Meli

„Mikulástalálkozó” a 
Csikyben

A diáktanács arra gondolt, hogy 
valami újat kellene szervezni, ezért, 
hogy megünnepeljük a Mikulás 
eljövetelét, megkértünk minél több 
diákot, hogy Mikulás-sapkában 
jöjjön. Ez nagyon jól sikerült, sőt 
egyesek Mikulásnak öltöztek. E 
nap célja az volt, hogy mozgósítsuk 

a diákságot, és hogy a tanulók 
egy újabb közös tevékenységen 
vegyenek részt. Természetesen a 
diákokat jutalmaztuk is, mégpedig 
szaloncukorral.
Még több képért látogassátok 
meg a diáktanács Facebookját a 
következő címen: http://www.
facebook.com/csigedt

Mikulás-napi ünnepség
Idén sokkal különlegesebb volt a 
Mikulás-napi rendezvény, mint az 
előző években, mivel a tizedikes 
évfolyamon mind a négy osztály 
összefogott, és együtt szervezte 
meg az ünnepséget.
Már ősz vége felé gyűlést 
tartottunk, és megbeszéltük a 
részleteket, hogy ki miből veszi 
ki a részét, milyen ajándékokat 
szánunk a kicsiknek, illetve hogyan 
tehetjük emlékezetessé számukra a 
Mikulás érkezését.

Nagyon lelkesek voltunk 
mindannyian, s megtettük, ami 
csak tőlünk telhetett. Két csoportra 
osztódtunk fel, mindkét csoport 
egy-egy Mikulással. Az egyik 
csoport az óvodához és az I-IV. 
osztályhoz ment kiosztani az 
ajándékokat, a másik az V- XII. 
osztályosokat lepte meg egy szem 
szaloncukorral, illetve a tanárokat 
csokival.

Remekül sikerült a közös 
szervezés, nagyon jól éreztük 
magunkat, és reméljük, hogy 
a többi diák és tanár is. Külön 
köszönet támogatóinknak: az 
iskola Szülői Bizottsága, Nyugati 
Jelen, Farmec, Dancu Angéla 
(Pécska), Sc. RosesFlorexim Srl 
(Pécska), Sc. GamePlay Srl, Straub 
Judit, Almási Gábor.
E Mikulás-napi akció 
tapasztalatával gazdagodva még 
nagyobb motivációval állunk 
neki februárban a farsangi 
előkészületeknek, melyet szintén 
a négy osztály közösen fog 
megszervezni.

Pálfi  Kinga X. C 

Csiky-Csuky, 2012. december

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Melánia

* Nagyon boldog születésnapot a 
drága testvéremnek, Szilárdnak ! 
Bernii 
* Boldog születésnapot Dórának!!! 
Melánia:*:*
* Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kíván Mészáros Mónika tanárnő a 
diákoknak és tanároknak!
* Boldog születésnapot kíván 
Daninak a XII. D.
* Kellemes Karácsonyt és új 
lehetőségekben gazdag évet 
kívánok minden olyan személynek, 
aki nekem fontos!!!! (tudjátok ti) 
puszii, Kathy :*
* Nagyon boldog születésnapot 
Katicának! Kitty, Móny és Enikő
* Boldog születésnapot kívánok 
a 9. A-ban Szlauko Tamarának! 
Barátnőd, Anabella
* Kellemes ünnepeket és vakációt 
kívánunk osztályfőnökünknek, 
Rudolf Ágnesnek, IX. C!

Rovatszerkesztők: S.G. és  Shila
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A szerkesztőség tagjai: Bella Réka, Bella Zoltán, Boda Melánia, Bortos Júlia, Durkó Edina, Gáspár Bernadett, Geyer Tímea, 
Gulyás Beatrix, Gyarmati Jennifer, Hanko Thalia, Kiss Zsuzsanna, Komlódi Krisztina, Mátyás Enikő, Mihály Bernadett, 
Molnár Andreea, Molnár Katalin, Molnár Melinda, Pálfi  Kinga, Péter Lídia, Pop Reghina, Schmidt Tímea, Simó Gizella, 
Szilágyi Dóra, Veres Bernadett, Viszhányó Boglárka, Viszhányó Botond, Weisz Tibor
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Tördelés, képszerkesztés: Tóthpál Béla
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő                                             Nyomtatás: Trinom nyomda
Támogatók: Szabadság-szobor Egyesület, Bel- Ami, Farmec, a Csiky Gergely Főgimnázium Szülői Bizottsága,
                      Alma Mater Alapítvány

Ádvent, Mikulás, Karácsony, Szilveszter, no meg 
világvége…. Egyszóval minden, ami december. Az 
ötödikeseket faggattuk e témákról. S íme a válaszok! 
:D
Nagy Dorottya

– Szerinted bekövetkezik a világvége?
– Nem, mert szerintem nem lesz.
– Ha mégis bekövetkezne, mi lenne az utolsó 
kívánságod?
– Az, hogy énekelhessek egy színpadon.
– Mit jelent az Advent?
– Azt jelenti, hogy várjuk a Karácsonyt, azaz Jézus 
születését.
– Várod már a Karácsonyt?
– Igen, várom, főleg azért, hogy közösen díszítsük 
fel a fát, és várjuk az angyalt.

Hegyi Tibor

– Mit gondolsz a világvégéről?
– Semmit.
– Ha bekövetkezne a világvége, mi lenne, amit 
kívánnál?
– Azt kívánnám, hogy éljek.
– Várod már a Karácsonyt?
– Igen.

Diószegi- Julianna

– Szerinted bekövetkezik a világvége?
– Igen, mindenki meghal.
– S mi lenne akkor az utolsó kívánságod?
– Ne haljanak meg a szüleim.
– Mit jelent az Advent?
– Négy gyertyát.
– Várod már a Karácsonyt?
– Igen.

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina 

A hónap arcai
Wager Evelyn (IX. B)

– Hogyan tetsze   a 
gólyahét, amelyen részt 
ve  él?
– Nagyon tetsze  , 
mert minden nap más 
feladatokat kaptunk. 
Én a hét minden napján 
vártam, hogy jöjjön el 
a nagyszünet, mivel kíváncsi voltam a 
feladatokra.
– Nehezeknek tűntek a feladatok, amelyeket 
kaptatok?
– Egyáltalán nem tűntek nehezeknek.
– Szerinted jövőre is legyen gólyahét?
– Igen, mert így jobban megismerik a diákok a 
gólyákat.

Tóthpál Béla (IX. A)

– Melyik próbatétel tetsze   a 
legjobban?
 – Nekem két próbatétel 
tetsze   a legjobban: amikor 
be kelle   mutatkoznunk a 
diákoknak, illetve 
tanárainknak, és amikor 

végig kelle   táncolni a folyosón.
– Milyen próbákat találnál ki a jövő gólyáinak?
– A jövő gólyáinak a következőket találnám ki: 
színes krétákkal minden gólya rajzoljon valamit 
a nagyudvar aszfaltjára, és egyik nap öltözzenek 
bohóc ruhába.
– Számíto  ál rá, hogy te nyered meg a gólyahetet?
– Nem, mivel a hét első felében csak a pontozólista 
közepén voltam, amelyet az interneten 
követhe  ünk végig, a diáktanács Facebook oldalán. 
Végeredményben örülök, hogy így alakult. Rovatszerkesztők: Ency, Timi, Berni, Meli.


