
- Gólyák, horgászatra fel!, 8. oldal -

- Csiky-napi események az iskolában, 
10. oldal -

- Tóth Árpád szavalóverseny,
11. oldal -

- December 6. – Mikulás!!!, 11. oldal -

A Wikipedia így határozza 
meg az olvasást: „Olvasáson az 
írott nyelv által hordozott nyelvi 
jelentés megalkotásának képes-
ségét értjük. Két alapja van: a 
nyelvi megértés és a dekódolás.” 
Véleményem szerint az olvasás 
nemcsak megértés és dekódolás, 
hanem fantáziafejlesztés, kikap-
csolódás és szórakozás is.

Szoktatok olvasni? Mikor 
volt utoljára a kezetekben egy jó 
könyv, melyet élvezettel olvas-
tatok, s alig tudtátok letenni? Ha 
van egy kis szabadidőtök, leültök 
a tévé vagy számítógép elé, vagy 
inkább olvastok? Lehet-e élveze-
tesebb egy könyv, mint egy fi lm?

Egyértelműen lehet!
Biztosan láttatok már olyan 

fi lmeket, melyek egy regény 
alapján készültek. Ezek a fi lmek 
általában sokaknak tetszenek, ki-
véve azoknak, akik már előzőleg 
olvasták a regényt. Nehéz ugyan-
is egy nagy terjedelmű művet 
másfél-két órába összezsúfolni. 
Ilyenkor rengeteg olyan részlet 
kiesik, ami a könyvben sokak fi -
gyelmét megragadta, s az olva-
sóknak ezek a fi lmek általában 
hatalmas csalódások. Ez azért is 
van így, mert olvasáskor minden-

ki úgy képzelheti el a szereplőket, 
az eseményeket, a helyszíneket, 
ahogy az neki tetszik, a fi lmben vi-
szont mindenkire rá van erőltetve a 
rendező elképzelése.

Az az eset talán jobb, ha egy 
látott fi lm nagyon megtetszett, s 
el szeretnénk olvasni a regényt is, 
melynek alapján rendezték a fi l-
met. Egy bizonyos korlátozottság 
azonban itt is van, hiszen ilyenkor 
már nem képzelhetjük el a szerep-
lőket, hanem a fi lmben látott szí-
nészek lebegnek a szemeink előtt. 
Mindkét esetben viszont az a meg-
állapítás született, hogy a fi lm leg-
több esetben csak gyenge mása a 
könyvnek.

Arra szeretnék tehát mindenkit 
biztatni, hogy vegye elő a köny-
vespolcon porosodó könyveket, 
válasszon közülük egyet, s merül-
jön bele az olvasásba. És persze ha 
már karácsony, lepjétek meg ma-
gatokat, barátaitokat, családtagja-
itokat egy jó könyvvel vagy akár 
többel is.

Ez évi utolsó gondolat: KELLE-
MES KARÁCSONYT ÉS BOL-
DOG ÚJ ÉVET kívánnak minden 
kedves olvasónak a Csiky-Csuky 
szerkesztői.

Heni

plőkA Wiki

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 3. szám

csakis nektek!



Történt egy nap, hogy szóba elegyedtem a Tulipán 
könyvesbolt eladónőjével. A következő könyvre ő 
hívta fel a fi gyelmem. Köszönöm!

Méhes György: A tizenkét éves felnőtt

Súly alatt nő a pálma – hirde-
ti a régi bölcsesség. Nyomás alatt 
erősebbre nő a fa, és így van ez az 
embereknél is, minél keményebb 
valakivel az élet, annál erősebb lesz 
az ember. Regényünk hősére a II. vi-
lágháború végén, tizenkét esztendős 
korában, hatalmas felelősség hárul. 
A felnőttek erejével kell bírnia ah-

hoz, hogy helytálljon, meg kell védenie három kistest-
vérét, ezért dolgozni megy, és amilyen munkát csak 
talál, mindent elvállal: újságkihordás, futárkodás stb. 
És minden apróságért keményen meg kell küzdenie 
főhősünknek.

Ez a könyv nem apró tanulságokkal operál, hanem 
olyan súlyos helyzetekkel, melyekkel mi is bármikor 
szembesülhetünk, mert ha összedől a világ körülöt-
tünk, nekünk kell kitaposni magunkat a bajból, és 
mindig talpra állni, és soha fel nem adni. Ez a regény 
erre ad tökéletes példát. Jó olvasást!

Mostani fi lmünk az ün-
nepekre való tekintettel 
Az öt legenda lesz. Emlé-
kezzetek csak vissza gyer-
mekkorotok csodás éveire: 
mikor még megpróbáltá-
tok meglesni a Mikulást, 
de közben elaludtatok, mi-
kor az Angyalt vártátok, és 

korán le kellett feküdni, de ti nem tudtatok aludni, 
és persze azt, hogy a jóságot ünnepekkor édességben 
mérik (de sokat zsaroltak a szénnel meg a virgács-
csal...). 

Az öt legenda gyermekkorunk ünnepi hőseire 
alapul, és arra a kérdésre, hogy léteznek-e ezek a hő-
sök. A Húsvéti Nyuszi, a Mikulás, a Homokember, 
a Fogtündér vigyáznak a gyermekekre, de Szurok, 
a mumus, a gyerekek őrzőikbe vetett hitét el akarja 
pusztítani, és azt akarja, hogy csak benne higgyenek 
a gyerekek. Szurok az álmokból rémálmot, az öröm-
ből félelmet, a fényből sötétséget csinál. Ekkor lép a 
képbe Dér Jankó, egy új őrző, akiben még nem hisz-
nek a gyerekek, s az eddigi őrzőkkel karöltve ő is 
felveszi a harcot Szurokkal. Nézzétek meg a fi lmet!

A Csiky-napi ünnepség keretében kiállították azokat a rajzokat, amelyek a Tóth Árpád verseinek illusztrá-
lására kiírt pályázatra készültek. A 9–12. osztályos kategóriában díjazott pályamunkák közül teszünk közzé 
most kettőt, viszont ajánljuk mindenkinek, hogy tekintse meg a többi rajzot, illetve a betlehemes maketteket 
is, melyek a díszteremben vannak kiállítva.

Teli zsák! Miért jó a Tulipán könyvesboltba járni?

Könyvajánló

Rovatszerkesztők: Juli és Tünde

2. oldalCsiky-Csuky, 2014. december

 HALIHÓ!!!

Krəatív krapek vagy?
Szeretsz verseket írni,
vagy szépen rajzolsz?

ITT a lehetőség,
hogy publikáld műveidet! Nem 

kell mást tenned,
mint eljuttatni őket

Bortoş Júliához (XI.C)! : ) 

Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka
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Rudolf Anna, X.A

Filmajánló



Komori Viktória:
Karácsonyi csillag

Beköszönt a Karácsony
égi pompájával,

csillognak a gömbök
szárnyas angyalkákkal.

A karácsonyi csillag
három királyt vezet,
betlehemi istállóban
kis Jézus született.

Angyalok édes dala
mindenhol hallatszik,
„kis Jézus születik,

szívekbe megőrzik!”

Hópelyhek hullanak
mindenhol az égből,
angyalok szálldosnak

Isten örömétől.

Teszt!
- Karácsonyi készülődés -

1. Szereted a Karácsonyt?
a. Igen, mert együtt lehetek a csalá-
dommal.
b. Nem, mert együtt kell lennem a 
családommal.
c. Igen, de nélküle is meglennék.
2. Kivel töltöd a Karácsonyt?
a. Családommal.
b. Barátokkal.
c. Senkivel, egyedül ülök a szobám-
ban.
3. Mit jelent számodra a Kará-
csony?
a. Az egész család együtt van.

b. Semmit, csak egy nap az életem-
ből.
c. Sok ajándékot kapok.
4. Mikor kezdesz készülni a Ka-
rácsonyra?
a. Egész évben azt várom, tehát na-
gyon hamar.
b. Az utolsó napokban.
c. Egyáltalán nem készülök.
5. Szentestén a családdal:
a. megajándékozzuk egymást.
b. együtt fi lmezünk/szórakozunk.
c. templomba megyünk, ünnepelni 
Jézus születését.

PONTOZÁS: Ha kitöltötted a tesztet, számold össze a válaszaidat!
Értékelés: 
Legtöbb A válasz: Nagyon szereted a Karácsonyt, és a család a legna-

gyobb értéked még ilyenkor is. Boldogan várod, hogy eljöjjön ez a nap 
az évben, és sokat készülsz rá. Ezért szentestén a karácsonyfa alatt bő 
ajándékcsomag vár majd rád.

Legtöbb B válasz: A Karácsony nem a kedvenc ünneped az évben. 
Várod, de mégis vannak olyan pillanataid, amikor úgy érzed, hogy meg-
lennél nélküle is. Kis munkát vesz igénybe, amiért nem igazán örülsz. 
Inkább a baráti társaságoddal töltenéd el ezt az ünnepet, mint a családod-
dal.

Legtöbb C válasz: A Karácsony számodra egy plusz ünnep. Nem sze-
reted, mivel még a hideg időszak is vele jár. Sok időt vesz el a szaba-
didődből, ami téged idegesít/zavar. Úgy érzed, hogy ez az ünnep csak 
munka számodra. Talán a munka és a sok készülődés nélkül még te is 
elfogadnád ezt az ünnepet, és még a hideg sem okozna problémát.

y

y

y

x

x

x

z

z

x

x

3. oldal

Aranyköpések
*Don Sancho szerelmes Ximénába, 
és szeretné elkérni a kezét.
*A rokokó belső építészet 
jellemzői a nagy ablakok és tökök.
*Egyik eposzi sajátosság az isteni 
bejelentkezés.
*Egeus a sziklába vetette magát.
*Tetrisz esküvőjén Erisz 
aranyalmát dobott az ünneplők 
közé.
*A bölcsek aranyat, tömjént és 
nyírfát hoztak a gyermek Jézusnak.

Csiky-Csuky, 2014. december

• Az első selfi e-t Robert
Cornelius készítette 1839-ben.
• Alaszkában egy kisvárosban a 

mai napig, 15 éve egy Stubbs nevű 
macska a polgármester.

• Felmérések szerint több nő be-
szél a kocsijához, mint férfi .

• Egy 4 éves gyerek naponta átla-
gosan 400 kérdést tesz fel.

• Régen Egyiptomban a színészeket 
hivatásos hazudozókként tartották szá-
mon, így nem tanúskodhattak a bírósá-
gon.

• Az asztronauták által hagyott láb-
nyomok a Holdon szerencsés esetben 
akár 10 millió évig is láthatók lesznek.

És ha már közeleg a karácsony:
• Európában évente hatvanmillió fe-

nyőfából lesz karácsonyfa.
• A legnagyobb hóember 1999-ben, 

Maine államban épült, 34 és fél méter 
magas volt.

• Az első karácsonyi üdvözlőlapokat 
1843-ban kezdték árusítani Londonban.

• A karácsonyi vásárlási láz Amerikában kezdődött 
a második világháború idején, 
amikor az ajándékokat nagyon 
hamar kellett postára adni, hogy 
a katonák időben megkaphassák 
őket.

• A Jingle Bells volt az első 
dal, amit az űrből sugároztak, amikor a Gemini űrha-
jósai 1965-ben elénekelték.

Érdekes… :)

Rovatszerkesztő: Judit

Rovatszerkesztők: Enikő és Móni
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Csillagok, csillagok!
Kos
Szenteste nagyon örülsz annak, hogy 
körbevesz a család. Hogyha sokat 
okoskodnak családtagjaid, ne vedd 
fi gyelembe őket, és ne engedd, hogy 
vita keletkezzen köztetek. Ne búsulj, 

ha Karácsonyra nem kapsz meg mindent, amit 
szeretnél, hiszen nem arról szól az ünnep. Ne 
felejtsd, hogy ajándékot nemcsak kapni, hanem 
adni is jó!

Bika
A higgadtság nem az erősséged, de 
próbálj meg nyugodt maradni, és vé-
gezd el a rád szabott teendőket. Bár 
sokat kell takarítani, főzni, mosni 

ünnep előtt, megéri, mert ezzel széppé teszed az 
ünnepet. Egy régi kedves ismerősöd bukkan majd 
fel Karácsonykor. Kedveskedj neki egy apró 
ajándékkal!

Szűz
A bolygók állása nagyon érzékennyé 
és érzelgőssé tesz, ez azt jelentheti, 
hogy most több szeretetet, odafi gye-
lést igényelsz. Karácsony másnap-
ján hihetetlen tetterő fog el, de ne 
kezdj el takarítani, menj inkább sé-
tálni, hógolyózni vagy korcsolyázni.

Ikrek
Már azóta várod a vakációt, amióta 
megkezdődött az iskola. Most végre 
pihenhetsz keveset. Menj el otthon-
ról, mozdulj ki egy kicsit, mert érde-
kes embereket ismerhetsz meg. Szil-

vesztered feltétlenül töltsd legjobb barátaiddal!

Oroszlán
Több családtagoddal is vitatkozhatsz 
az ünnepek táján. Vigyázz nagyon, 
hogy ne vessz össze szüleiddel Szen-
teste, örülj annak, hogy vannak ne-
ked, és háláld meg azt a szeretet, amit 

nap mint nap kapsz tőlük.

Vízöntő
A kedvenc ünneped a szilveszter. 
Több buliba is meghívott vagy, de 
egyelőre nem tudsz dönteni, hogy 
kinek mondjál igent, legszívesebben 
mindenhol ott lennél. Bárhogy dön-
tesz, nagyszerűen fogod érezni magad. Vigyázz 
a fagyöngyre!

Bak
Bárkivel megtalálod a közös han-
got, sok új barátra és ismerősre 
teszel szert. Szenteste sikeresen 
kerülsz el minden vitát megőrizve 
a jó hangulatot a családban. Ne bízz meg akár-
kiben, főleg szilveszterkor ne, mert a sok isme-
retlen személy ki is használhat.

Nyilas
Minden tökéletesen sikerül, a hús 
nem ég oda, a vendégek mind meg-
érkeznek, te mégsem vagy megelé-
gedve. Itt az ideje, hogy lazíts egy 
kicsit, és együtt örvendj családoddal az ünne-
peknek.

Rák
Karácsonykor túlárad benned a 
szeretet. Megszakad a szíved azo-
kért, akik magányosan töltik a 
Karácsonyt, ezért szívesen jóté-
konykodsz ruhával, meleg étellel, 
apróságokkal. Keress társat is a jótékonykodás-
hoz!

Halak
Megható pillantok várnak rád, ha 
családoddal töltöd az ünnepeket. A 
sok nosztalgikus emlék jó érzéssel 
tölt el, bár hajlamos lehetsz a múl-
ton keseregni. Ne tedd! Inkább örülj a jelennek. 
Az ajándékok között ott lesz, amire már régóta 
vágysz.

Mérleg
Téged teljesen átjár az ünnepi hangu-
lat, saját kezűleg készített ajándékaid 
mindenkinek tetszenek, főleg nagy-
szüleid örülnek nekik. Képes vagy 
mindenkit meglepni és boldoggá ten-

ni egész ünnep alatt.

Skorpió
Bohókás és kíváncsi vagy, alig várod 
az ajándékozást. Ne búsulj, ha az an-
gyaltól nem kaptad meg azt, amit a 
legjobban szerettél volna. Ha jövőre 
egész évben a jóra törekszel, biztosan 

a fa alatt találod álmaid ajándékát.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)
Rovatszerkesztő: Kitti
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Agykrobata
Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő? Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt, és egé-

szítsd ki a vicc hiányzó részét! A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XI. C) 2014. január 5-ig!
A sorsolás időpontja: 2015. január 5., nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a decemberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!

Rovatszerkesztő: Szilárd

Boldog névnapot!

Rovatszerkesztő: N. Regina

Barbara (december 4.)
A név jelentése: barbár, nem görög nő, idegen. 

Olyan személyiség kialakulását támogatja, aki külö-
nös érzékenységgel reagál a szépség különféle meg-
nyilvánulásaira. Kedveli a művészetet, a természetet 
és minden mást is, amiben nyugalmat és egyensúlyt 
talál. Sokkal többet érzékel az életből, a körülötte 
zajló eseményekből, mint amit eszével felfog. Az is 
előfordul, hogy rácsodálkozik egy-egy gondolatára, 
és eltűnődik eredetén. Ritkán élvezi azt a biztonsá-
got, kiegyensúlyozottságot, amit a gondolkodás és az 
érzelmek fölötti uralom jelenthet, hiszen alapvetően a 
jó ösztönei irányítják.

Tamás (december 21.)
A név jelentése: iker, csodálatos. A Tamás név 

különösen érzékeny, álmodozó személyiséggel aján-
dékozza meg viselőit. Sikeresek lehetnek különféle 
művészeti ágakban. Mivel nem hajlandók fi gyelembe 
venni gyakorlati és üzleti szempontokat, meglehet, 
hogy anyagi sikerek nem koronázzák a befektetett 
energiát. Sok mindent éreznek és érzékelnek, amit 
nem feltétlenül értenek. Előfordul, hogy mások gon-
dolatai úgy befolyásolják őket, hogy észre sem ve-
szik. Szívesen segítenek másokon.

János (december 27.)
A név jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. 

Olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli 
az élet apró örömeit. A név viselői nyitottak, szeret-
nek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélked-
ni. Nagyon intenzíven tudnak dolgozni, ha érdekli 
őket az adott terület és téma, de amint egyhangúságot 
tapasztalnak, érdeklődésüket elvesztik, és ez sokszor 
ahhoz vezet, hogy nem fejezik be, aminek nekiláttak. 
Az életükből leginkább a nyugalmat, biztonságot hi-
ányolják, ezeket leginkább a természetben szokták 
megtalálni.

Tamara (december 29.)
A név jelentése: datolyapálma. A Tamara név kel-

lemes, könnyed, természetes személyiség kialaku-
lását támogatja. Könnyen ismerkedik idegenekkel, 
kedveli a nagy társaságokat. Általában nem szeret so-
káig egyedül lenni. Ügyesen, pontosan fejezi ki ma-
gát mind szóban, mind muzikálisan, de tanulni nem 
szereti sem a zenei, sem a bölcsészeti tárgyakat. Nem 
kedvel olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek komoly 
összpontosítást vagy kemény munkát igényelnek. Bár 
sok alkotó, találékony ötlete van, a halogatás is jel-
lemzője, így nem mindig képes megvalósítani ötleteit.

A keresett személy egy amerikai popénekesnő, aki 2003 óta van a szakmában.
Híres dalai közé tartozik a Born to Die és a Summertime Sadness.

Előző rejtvényünk
győztese:

Mód-Juhász 
Nikolett, VI. 

osztályos 
tanuló

Gratulálunk 
neki!
Előző 

rejtvényünk 
megfejtése: 
becézem.



Rovatszerkesztő: Sipos Szilárd

Sziasztok! A múlt havi számban egy nagy klasszikust, a Need for Speed sorozatot pécéztük ki, s néhány 
hírrel tudtam szolgálni. A decemberi számban is egy legendás játékról olvashattok, mégpedig az Assassin’s 
Creed sorozatról. Nem véletlen, hogy ilyen sok hír hemzseg róla világszerte, hiszen a játék még mai napig 
nagyon felkapott, annak ellenére, hogy már szinte megszámlálhatatlan epizódja van, s évente gyártanak 

hozzá egy-egy újat. Na, de lássuk, miért éppen ezt a játékot pécézzük ki decemberben!

Az interneten október 17-én egy petíció jelent 
meg a change.org weboldalon, mely az 1956-os ma-
gyar forradalom feldolgozását kéri a Ubisofttól. Az 
aláírások az első pár hétben gyűltek-gyűltek, s hamar 
meglett 16000 aláíró. A petíció benyújtásához viszont 
még 9000 aláírásra lenne szükség, hogy a fejlesztőcég 
egyáltalán elgondolkozzon egy 20. századi Assassin’s 
Creed gyártásán. A szükséges aláírások száma viszont 
nem igazán akar összegyűlni, s az internetes hozzá-
szólók csoportja is időközben két részre szakadt. 
Vannak, akik bizakodva támogatják ezt az ötletet, 
mások viszont reményvesztetten támadják a másik 
csoportot. Sajnos, inkább a második csoportnak van 
igaza, hiszen nem véletlen az, hogy eddig egy 20. 
századi epizód sem jelent meg a játékból, másrészről 
nem igazán illene bele a játék képébe a lopakodás, 
épületeken való mászkálás a gépfegyverek és tankok 
környezetében. 
Pedig minde-
gyik Assassin’s 
Creed ezektől 
az elemektől 
lesz igazán As-
sassin’s Creed. 

A remény talán nem veszett el akkor, ha egy másik 
történelmi időszakot próbálnának feldolgozni a fej-
lesztők, például az oszmán megszállást. Mindenesetre 
szinte biztos, hogy egy darabig még nem lesz magyar 
történelmet feldolgozó játék a Ubisofttól.

Jövőre új játék jelenik meg Victory címmel

A legutóbb megjelent Unity rész még mindig hem-
zseg a hibáktól, és folyamatosan foltozgatják azt a 
fejlesztők, hogy élvezhető legyen, ám jövőre jön az 
új rész Victory névvel, és most mindenki örülhet! De-
cember elején érkezett a hír, túl sok részletet eddig 
nem tudunk, annyit viszont igen, hogy a helyszín a 
viktoriánus London lesz, és egy új főszereplőt kap a 
játék. Ezenkívül egy új játékmenetelem lesz bevezet-
ve, a kampós kötél, mely Batmanéhez hasonlóan mű-
ködik. A játék grafi kus motorja megszokott módon az 

Anvil legújabb 
verziója lesz, 
és valószínűleg 
a jövő év őszén 
fog megjelenni 
PC-re, Xbox 
One-ra és PS4-
re.

Petíció indult az ‚56-os Assassin’s Creedért
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Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty

*Boldog születésnapot kívánnak Katicának, Lórinak és Ibolyának osztálytársai a XI. C-ből!!!
*A XII. A boldog 18. születésnapot kíván Norbinak!!!

*Még nagyon-nagyon sok boldog szülinapot kívánok, Katica!!! Eni :*
*Boldog születésnapot Dájánának és Eninek a XII. B-ből!

*A XI. A boldog születésnapot kíván osztálytársainak: Tinának és Tamarának!!!
*Boldog születésnapot kívánnak Evelinnek osztálytársai a XI. B-ből!

*Isten éltesse sokáig Rebekát a VI. B-ből!!!
*A X. C boldog születésnapot kíván osztálytársainak: Kingának, Beának és Tibinek!

*Boldog születésnapot kíván Bold Barbinak Szilárd a XI. C-ből!
*Kellemes ünnepeket kívánnak minden olvasónak a Csiky-Csuky szerkesztői!

abcdefghijklmopqrstuvyxzkdcba

Csiky-Csuky, 2014. december



FOCI
Messit egy diktatórikus országba hívják

Észak Koreában is nagy 
népszerűségnek örvend 
Lionel Messi, a Barcelona 
kiemelkedő játékosa. Az or-
szág képviseletében Han Un 
Gyong állította mindezt, aki 
az Ázsiai Labdarúgó-szövet-
ség végrehajtó bizottságának 
tagja.

„– Szeretném meghívni hozzánk, hiszen rengeteg 
gyerek csodálja, példaképének tekinti Lionel Mes-
sit. Ha bemegyek a phenjani nemzetközi iskolába, 
és megkérdezem őket, ki a világ legjobb játékosa, 

egyöntetűen felelik a gyerekek, hogy Messi!!! . Még 
a lányok is. Könyveket olvasnak róla, az interneten 
pedig követik a meccseit. Az iskolában mindenfajta 
mérkőzést láthatnak Európából és Ázsiából egyaránt. 
Imádják a focit, így jól ismerik a játékosokat, a klubo-
kat – fogalmazott. Imádják, amikor a Barcelona me-
zében láthatják Messit játszani.”

Megjegyzés: Észak Koreában az internet csak egy 
nagyon szűk réteg számára elérhető, és elsősorban 
kormányzati célokra használják.

Rovatszerkesztők:  Misi és Roland
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orma

Rovatszerkesztő: Lehel

arcdeuxlovpqs arcdeuxlovpqs arcdeuxlovpqsar

Befejeződött a 2014-es F1 szezon. Mint várható 
volt, a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon a Mercedes 
átvehette a konstruktőri világbajnoknak járó kupát, 
viszont az egyéni világbajnoki cím nyitott maradt a 
versenyig.

A szezon második felében Lewis Hamilton vette 
át az irányítást, ám Nico Rosbergnek sikerült annyira 
felzárkóznia, hogy akár ő is lehetett volna a világbaj-
nok. Miután rosszul sikerült a rajtja a pole-pozíció-
ból, Rosberg egyre több helyet veszített, mint kide-
rült, műszaki problémák miatt, így Lewis Hamilton 
kétszeres világbajnok lett.

A harmadik helyet toronymagasan Daniel Ricciar-
do szerezte meg, majd őt a Williams újonca Valtteri 
Bottas követte, aki nagyszerű teljesítményt könyvel-

het el erre az évre. Az ötödik és hatodik hely sorsa 
szoros versenyben dőlt el Sebastian Vettel és Fernan-
do Alonso között, amiben végül az előző győzedel-
meskedett, mindössze 6 pont különbséggel.

Az első tízbe még Felipe Massa, Jenson Button, 
valamint a két Force India versenyző, Nico Hülken-
berg és Sergio Pérez került be. A csapatok versenyé-
ben a Red Bull és a Williams állhatott fel a dobogóra a 
Mercedes mögé, őket a Ferrari és a McLaren követte.

A középkategóriás csapatok közül hatodik lett a 
Force India és hetedik a Toro Rosso. A Lotus csapata 
az év végére sem talált magára, így 9 ponttal csak a 
nyolcadik lett. Őket a Marussia követi Bianchi Mo-
nacóban szerzett 2 pontjával. A Sauber és a Caterham 
pontok nélkül zárta az idényt.

Helyezés Versenyz? Pont Csapat

1. Lewis Hamilton 384 Mercedes
2. Nico Rosberg 317 Mercedes
3. Daniel Ricciardo 238 Red Bull
4. Valtteri Bottas 186 Williams
5. Sebastian Vettel 167 Red Bull
6. Fernando Alonso 161 Ferrari
7. Felipe Massa 134 Williams
8. Jenson Button 126 McLaren
9. Nico Hülkenberg 96 Force India
10. Sergio Pérez 59 Force India
11. Kevin Magnussen 55 McLaren
12. Kimi Räikkönen 55 Ferrari
13. Jean-Éric Vergne 22 Toro Rosso
14. Romain Grosjean 8 Lotus

13. Jean-Éric Vergne 22 Toro Rosso
14. Romain Grosjean 8 Lotus
15. Daniil Kvyat 8 Toro Rosso
16. Pastor Maldonado 2 Lotus
17. Jules Bianchi 2 Marussia
18. Adrian Sutil 0 Sauber
19. Marcus Ericcson 0 Caterham
20. Esteban Gutierrez 0 Sauber
21. Max Chilton 0 Marussia
22. Kamui Kobayashi 0 Caterham



intrijÓ
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Végre sor került az intriben is 
az idei gólyabálra, amit már min-
denki nagyon várt. A kulcsszó a 
party-ponty, témája pedig a horgá-
szat volt. Mind a 8 gólya témához 
illően öltözve vonult be „A nagy 
ho-ho-ho-horgász” címdalára. A 
műsor bemutatkozással kezdődött, 
amikor mindenki elmondhatta, 
mennyire szereti a horgászatot, és 
mennyire ért hozzá.

Ezek után kezdődtek a komoly 
feladatok, melyekkel a szerve-
zők próbára tették a gólyákat. Az 
első próba rögtön nyelvtörő volt, 
s ezt, kisebb-nagyobb bajlódá-
sokkal ugyan, de végül sikeresen 
teljesítették. A második megpró-
báltatás rögtön mindenkinek a 
gyengepontjára tapintott, ugyanis 
intelligencia-teszt következett, s 
jobbnál jobb „okosságok” hangoz-
tak el, természetesen tudjuk, hogy 
mindez a lámpaláznak tudható be. 
A harmadik próbában a gólyák 
átérezhették a halak helyzetét, 
horgászzsinórról kellett leenniük 
minél gyorsabban a gumicukor ku-
kacokat. Ez mindenkinek tetszett. 
Ezek után újsághirdetést kellett 
megfogalmazni, de úgy, hogy fel 
kellett használni adott szavakat. Ez 
senkinek se jelentett nehézséget, 

nagyon kreatív hirdetések szület-
tek. A próbák vége felé közeledve 
a gólyák hangi adottságait is tesz-
teltük. Az eredmény nem volt épp 
a legfényesebb, mégis jól szóra-
koztunk. A következő próba arról 
szólt, ki tud gyorsabban kanálban 
vinni egy tojást. Ekkor következett 
az utolsó próba, de egyben a legiz-
galmasabb is, amikor 2 jelentkező 
közül az kapott több pontot, aki 
hamarabb kihorgászta egy akvá-
riumból a halakat. A feladat nem 
volt egyszerű, mert a halak kicsik 
is voltak, csúsztak is. Ezzel a pró-
bák befejeződtek.

Mint minden gólyabálon, az 
idein sem maradhatott el az esküté-
tel, amikor a gólyáknak fél lábon, 
gólyacsőrrel, szívre tett kézzel 
kellett letenniük a már jól ismert 
gólyaesküt.

Az eredményhirdetést, amire 
mindenki nagyon várt, eltolták egy 
kicsit, ugyanis a bentlakók hagyo-
mányőrző néptáncokat adtak elő. 
Ez idő alatt a zsűri meghozta a 
döntését. Úgy határoztak, hogy az 
idei horgász gólyabál gólyakirály-
nője Oláh Ibolya (IX. C) és gólya-
királya Dávid Norbert (IX. A) le-
gyen. Gratulálunk nekik!

Az este jó hangulatához Had-
nagy Éva igazgatónő is hozzájá-
rult, aki közölte velünk, kik az első 
félév ösztöndíjasai.

A 2014-es gólyabál egy bulival 
zárult, ami szintén jó hangulatú 
volt, és mindenki kikapcsolódha-
tott egy kicsit.

Íme, a gólyák véleménye!
„Nekem a gólyabál nagyon tet-

szett, jó próbák voltak, csak azt 
bánom, hogy nagyon hamar eltelt. 
Természetesen örülök, hogy én 
lettem a gólyakirály.” (Dávid Nor-
bert)

„Számomra felejthetetlen él-
mény volt a gólyabál, nagyon jól 
éreztem magam. A legjobban az 
tetszett, amikor ki kellett halász-
nunk a kis halakat az akváriumból. 
De ami ennél is jobb volt, hogy 
én lettem a gólyakirálynő.” (Oláh 
Ibolya)

„A gólyabálon az volt a leg-
jobb, amikor énekelni kellett, de 
a buli sem volt rossz. Igazából én 
is szerettem volna nyerni, de azért 
örülök a győzteseknek.” (Gurzun 
Róbert)

„Szerintem a buli volt a legjobb, 
de nagyon élveztem a próbákat is, 
melyek közül a legjobb az volt, 
amikor ki kellett fogni a halakat.” 
(Péter Adél)

Rovatszerkesztő: Szandi

Gólyák, horgászatra fel!

November 20–22. között a Csiky 2 diákja is részt vett a Kriza János országos balladamondó, balladaéneklő 
és mesemondó versenyen. A 4. osztályos Vincze Viktória a mesemondóra jelentkezett, a 12. osztályos Kis 
Zsuzsanna pedig a balladamondóra. A verseny 21-én, azaz szombaton zajlott, minden kategória külön épüle-
tekben, illetve termekben. A mezőnyök nagyon erősek voltak, az ország minden tájegységéről érkező diákok 
próbáltak tudásuk szerint a legjobban teljesíteni. Este kicsiknek és nagyoknak egyaránt különböző programo-
kat szerveztek: egyeseknek játszóház, másoknak táncszínház vagy táncház. A verseny izgalmai után, másnap 
(vasárnap) mindenki újult erővel vett részt az eredményhirdetésen, melyet a Székely Nemzeti Múzeum Bartók 
termében tartottak. Különdíjban részesült Kis Zsuzsanna csikys diák, aki a Rusztika-ház különdíját kapta meg. 
Reméljük, jövőre ismét sok lelkes mese- és balladamondó jelentkezik a versenyre.

balladÁk És mesÉk vilÁga

Zsuzsi

Csiky-Csuky, 2014. december
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A decem-
beri számban 
Corina Șeran 
romántanár-
nő volt inter-
j ú a l a n y o m , 
aki nagyon 
készségesen 
válaszolt az 

általam feltett kérdésekre. Lássuk 
a válaszokat!

– Dintotdeauna ați dorit să de-
veniți profesoară?

Corina Șeran: Viața fi ecărui om 
joncționează multiple și nebănu-
ite experiențe, care au o infl uență 
covârșitoare în alegerea unei pro-
fesii. În opinia mea, omul nu poa-
te fi  omologat cu o simplă mario-
netă plasată aleatoriu în perimetrul 
existențial, dimpotrivă, Dumne-
zeu ne-a oferit fi ecăruia cel puțin 
un talant, pe care ar fi  indicat să-l 
fructifi căm la cote maxime.Dintot-
deauna mi-am dorit să îmbrățișez 
o profesie care să-mi permită a le 
împărtăși semenilor valori mora-
le autentice. Este frumos ca, prin 
tot ce întreprindem, să răspândim 

mireasma cunoașterii și a iubirii în 
sufl etele celor de lângă noi. În vi-
ziunea mea, nu putem fi  împliniți 
dacă pierdem din vedere fericirea 
celorlalți. Mă simt privilegiată să 
lucrez cu copiii pentru că am pri-
lejul să-i îndrum în explorarea 
tărâmului cunoașterii și, implicit, 
să contribui la edifi carea perso-
nalității lor. Pe de altă parte, ca 
un dascăl să înregistreze rezul-
tate favorabile, se impune să-și 
părăsească zona de confort, să fi e 
dedicat profesiei și să nu uite că, 
înainte de toate, copiii sunt însetați 
de afecțiune. Sunt conștientă că 
oricâte informații le-aș transmite 
elevilor, nu voi înregistra efectul 
dorit dacă nu reușesc să ajung la 
sufl etul lor.

– Unde ați absolvit facultatea?
Corina Șeran: Am absolvit stu-

diile superioare la Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
un oraș cu tradiție culturală, care, 
pentru mine, va rămâne un perepe-
tuu Acasă. Mediul cultural cluje-
an a generat schimbări radicale în 
ecuația existenței mele și, de ace-

ea, îmi va rămâne în sufl et, indife-
rent de natura circumstanțelor pe 
care mi le-ar rezerva viitorul.

– Elevii sunt recunoscători 
pentru munca dumneavoastră?

Corina Șeran: În ceea ce mă pri-
vește, satisfacția profesională este 
strâns legată de conștiința lucrului 
bine făcut. Recunoștința nu se im-
pune, gest ce ar desemna, indubi-
tabil, o expresie a egocentrismului. 
Elevii sunt cei care decid dacă tre-
buie sau nu să manifeste recunoș-
tință față de dascăli.

– De când predați la liceul 
nostru și ce atitudine au elevii 
față de limba română?

Corina Șeran: Predau Limba și 
literatura română la Colegiul „Csi-
ky Gergely” din anul 2004. Elevii 
mei realizează că le vreau exclusiv 
binele, chiar și atunci când unele 
cerințe școlare reclamă o muncă 
asiduă.

Köszönöm a válaszokat!

Rovatszerkesztő: Szilárd

Tanár úr/ tanárnő kérem!

csak Csajok!!!

Rovatszerkesztő: Regina

Süssünk, süssünk valamit! :)

A mézeskalács olyan sütemény, mely változatos 
alakjával és díszítésével sokféle jelképet jeleníthet 
meg. Készítése komoly hagyományokkal rendelke-
zik, remek időtöltés az ünnepi készülődésben. Jól 
összehozza a családot, meghitt, békés hangulatot te-
remt.

Hozzávalók:

50 dkg liszt, 20 dkg langyos méz, 2 db tojás, 20 
dkg porcukor, 1 púpos kiskanál szódabikarbóna, pár 
szem szegfűszeg (törött), 5 dkg margarin

Hogyan kutyuljunk?

A fentieket jól összegyúrjuk. Majd további 12–20 
dkg liszt hozzáadásával addig gyúrjuk, amíg már nem 
ragad. Több órára (akár egész éjszakára) a hűtőben 
hagyjuk. (És közben ügyelünk rá, hogy reggel ne ezt 
kenjünk a kenyérre félálomban!)

Gyúrás és formázás

Jól lisztezett deszkán gyufaszál vastagságúra 
nyújtjuk a tésztát, majd kiszaggatjuk. (Ha a kreati-

vitás nem a mi területünk, akkor használjunk mókás 
formájú tésztaszaggatókat.)

A tepsit fordítsuk meg, és a hátulján süssük. Forró 
sütőbe tegyük. Várjuk meg, hogy aranybarnára sül-
jön. Amikor kivesszük, egy hajlékony késsel még me-
legen szedjük le a tepsiről.

Máz a díszítéshez

1 tojásfehérje
12–25 dkg szilárd porcukor
pár csepp citrom
A tojásfehérjét habosra verjük, és hozzáadjuk a 

cukrot és a citromlevet. Addig keverjük, amíg jó ke-
mény nem lesz. A mázat tegyük egy műanyag zacskó-
ba (mint amilyenben a kifl it vesszük), majd a csücs-
kére egy nagyon pici lyukat vágunk, hogy a cukormáz 
éppen csak kifolyjon. Ezzel díszítjük, majd nagyon 
sokat várunk, hogy megszáradjon.

Jó étvágyat!

Csiky-Csuky, 2014. december
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Közhírré tétetik!

Csiky-Csuky, 2014. december

Az idei Csiky-napon, melyen iskolánk 91. évfor-
dulóját ünnepeltük, a vetélkedőkön volt a hangsúly. 
Sor került mesemondó versenyre, népdalvetélkedőre, 
a Tóth Árpád Nemzetközi Versmondó Versenyre, il-
letve betlehemes makettek bemutatására, valamint a 
Tóth Árpád élete és munkássága című rajzpályázat 
bemutatására és díjazására is.

Természetesen a hagyományos ünnepség sem ma-
radhatott el. Erre december 4-én, délelőtt 10 órakor 
került sor az iskolában, Csiky Gergely mellszobrá-
nál. Itt jelen voltak testvériskoláink küldöttségei is 
Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Pécsről, Makóról, 
Debrecenből, Temesvárról, Erdőhegyről, Kisiratos-
ról, Nagyiratosról, Pécskáról és Simonyifalváról. A 
megemlékezés Tóth Árpád Köszöntő című versével 
kezdődött, amelyet Naschauer Kinga VII. osztályos 
tanuló szavalt el, ezután Hadnagy Éva igazgatónő, 
Bognár Levente alpolgármester és Pellegrini Miklós 
főtanfelügyelő-helyettes szólt az egybegyűltekhez. 
Pálfi  Kinga (XII. C) Katona György Szeresd a szót 
című versét szavalta el, Pásztor Anna makói tanuló 
pedig a Betlehem, Betlehem című népdalt énekelte el.

Az ünnepség talán leginkább várt pontja a Csi-
ky-díjak átadása volt. Idén három díjat osztottak ki, 
melyeket a Szabadság-szobor Egyesület ajánlott fel, 
és ennek elnöke, Cziszter Kálmán adott át Hadnagy 
Évával együtt. Kovács Henrietta (XII. A) a Mikes 
Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny 
országos fordulóján elért kitűnő eredményeiért és a 
Mákvirág-díjért, Kis Zsuzsanna (XII. A) a rengeteg 
műsorvezetésért, néptáncért, szavalatért, illetve szá-
mos pályázaton való részvételéért, Pálfi  Kinga (XII. 
C) pedig a rendezvények szervezéséért kapta a díjat. 
Ezután Szabó Csilla vezénylésével az iskola kórusá-
nak népdal-összeállítását hallhattuk.

Végül Csiky Gergely mellszobrának megkoszorú-
zása következett, iskolánk nevében Hadnagy Éva és 
Spier Tünde helyezett el koszorút. A koszorúzók kö-
zött ott voltak továbbá az RMDSZ Arad megyei szer-
vezetének, a diáktanácsnak, az EMKE Arad megyei 
szervezetének és az RMPSZ Arad megyei szerveze-
tének képviselői. Az ünnepség Jakab István evangé-
likus lelkész áldásával és a Himnusz eléneklésével 
zárult.

***
A további csiky-napi események közül tőlem a 

Mesevarázs című mesemondó versenyről és népdal-
vetélkedőről fogtok hallani. Mindkettőt általános is-
kolás diákok számára szervezték meg, és a Jelen-ház 

nagytermében tartották meg 11 órától kezdődően. A 
zsűri tagjai Mikes Sarolta magyartanárnő (Csiky Ger-
gely Főgimnázium), Szabó László magyartanár (Au-
rel Vlaicu Általános Iskola, Arad) és Sólya R. Emília 
(Nyugati Jelen) voltak.

Nyitásként Pásztor Anna makói diák énekelt egy 
szép népdalt. Először az V–VI. osztályos mesemon-
dók, majd a népdaléneklők léptek fel. A sorrendet a 
kategórián belül sorshúzással döntötték el. Ezután 
következtek a VII–VIII. osztályosok. Mivel a legtöbb 
mesemondó tehetséges volt, átéléssel és jól értelmez-
ve adta elő a választott mesét, és a népdaléneklők kö-
zött is rengeteg szép és tiszta hangú versenyző volt, a 
közönség egy percig sem unatkozott, és a zsűri dönté-
se sem volt könnyű.

Az eredményhirdetésre 15 órakor, ugyancsak a 
Jelen-házban került sor. A zsűri minden kategóriá-
ban különdíjjal, dicsérettel és I., II., illetve III. díjjal 
jutalmazta a legjobbakat. Az V–VI. osztályos mese-
mondók közül az első díjat holtversenyben Tóthpál 
Eszter (Csiky Gergely Főgimnázium, VI. osztály) és 
Torma Alex (Kisiratos, Páter Godó Mihály Általános 
Iskola VI. osztály) kapta. Az V–VI. osztály népdalve-
télkedőjének I. díja ugyancsak megosztott volt, Stan 
Lilla és Fóris András között (Temesvár, Bartók Béla 
Elméleti Líceum, V. osztály). Az VII–VIII. osztály 
mesemondóversenyének győztese Kovács Krisztián 
Ervin lett (Erdőhegyi Általános Iskola, VIII. osztály). 
A népdalvetélkedőn Fóti Csilla bizonyult a legjobb-
nak (Pécsi Református Kollégium, VII. osztály)

A díjazottakon, különdíjasokon és dicséreteseken 
kívül is minden versenyző oklevelet és ajándékcso-
magot kapott. A díjazás végén a jelenlévők közösen 
elénekelték a Kis karácsony, nagy karácsony című 
dalt.

Eszter

Csiky-napi események az iskolában
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Fotók: Csomós Roland

Fotók: Bacsilla Sándor

Csiky-Csuky, 2014. december

December 4-én már so-
kadik alkalommal rendezték 
meg a Tóth Árpád Nemzet-
közi Versmondó Versenyt. 
Iskolánk dísztermében 18 
lelkes versmondó várta türel-
metlenül, hogy megmutathas-
sa tehetségét. A zsűri 3 tagja: 

Nagy Gizella, Éder Enikő és Tapasztó Ernő rendha-
gyó módon, a 21-ik század divatát követve, minden 
produkciót helyben pontozott. Emellett a nézőknek 
is volt szavazási lehetőségük, hiszen meghirdettek 
mindkét kategóriában (9–10. és 
11–12.) egy-egy közönségdíjat. 
Minden versenyzőnek egy sza-
badon választott nyugatos költő 
versével kellett készülnie és egy 
kötelező Tóth Árpád-verssel. A 
9–10. osztályos kategória első 
díjazottja Horváth Petra, a Bar-
tók Béla Elméleti Líceum 10. 
osztályos tanulója, a második Kovács Corina Cyntia, 
a Pécsi Református Kollégium tanulója, harmadik dí-

jazott Olexa Péter, a Debrece-
ni Tóth Árpád Gimnáziumból 
érkezett versenyző, különdíjas 
pedig a csikys Hegyi Boglárka 
lett. A közönségdíjat Horváth 
Petra nyerte ebben a kategóri-
ában. A 11–12. osztályosok ka-
tegóriájában első lett a Bartók 
Béla Elméleti Líceum 12. osz-

tályos tanulója, Kovács Boglárka, második a Csiky 
Gergely Főgimnázium tanulója, 
Kis Zsuzsanna, harmadik pedig 
Sisa Rihárd, szintén iskolánk ta-
nulója. Dicséretes és egyben kö-
zönségdíjas lett Zaharie-Gulyás 
Ábel. Az Aradi Kamaraszínház 
különdíja a leginkább színpad-
ra termett versmondóknak járt: 
Kovács Boglárkának és Kis Zsu-
zsannának.

Hadnagy Éva igazgatónő zár-
ta az ünnepséget, és elmondta, hogy szeretettel várnak 
mindenkit a következő Tóth Árpád szavalóversenyre.

Zsuzsi

A Mikulás-nap egyik kedvenc ünnepünk, s nem-
csak az ajándékok miatt, hanem azért is, mert ilyen-
kor már érezni lehet a Karácsony varázsát. Iskolánk 
folyosói is karácsonyi díszben pompáznak, sok osz-
tály feldíszítette termét, és mindenki érzi, hogy köze-
leg a Karácsony és a vakáció.

Az idén is, december 5-én, pénteken, mikulásozást 
szerveztek az isko-
lában. A hagyomá-
nyokhoz híven a 
10. évfolyam diák-
jai végiglátogatták 
az osztályokat, az 
előkészítősöktől a 
legnagyobbakig, 
és egy kis ének-
lésért cserébe ajándékcsomagot, 5. osztálytól felfele 
pedig szaloncukrot osztogattak a diákoknak. A kicsik 
még lelkesen énekeltek a Mikulásnak, de ahogy nőt-
tek az osztályok, az éneklés szép lassan elmaradt.

Az iskolához tartozó Kincskereső óvodáról sem 
feledkeztek meg a 10. osztályosok. Egy részük az 
oviba látogatott, ajándékcsomagokat vittek a kicsik-
nek, akik énekekkel és versekkel fogadták a Mikulást 
és krampuszait :).

Az idei rendhagyó Mikulás-ünnep volt, mivel a 
diáktanács is szervezett 
mikulásozást. A DT tag-
jai beöltözve Mikulásnak, 
valamint segítőinek, a 
„sóhajok hídján” várták a 
sorra odaérkező kicsiket, 
akik énekeltek a Mikulás-
nak, és sorban elmondták 
kívánságukat, hogy mit is 
szeretnének kapni tőle.

Emellett a diáktanács 
ingyen palacsintát osztogatott mindazoknak a diákok-
nak, akiknek volt mikulássapka a fején.

Köszönjük a 10. évfolyamnak és osztályfőnöke-
iknek, valamint a DT-nek, hogy színesebbé tették a 
„szürke” iskolai hétköznapokat, és mosolyt csaltak 
mindannyiunk arcára! :)

Béla

Tóth Árpád szavalóverseny December 6. – Mikulás!!!
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Veres Bernadett
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Fotós: Bortos Júlia

Mákszemtől Mákvirágig

Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: Aradi Polgármesteri Hivatal,
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Nyomtatás: Trinom nyomda

Rovatszerkesztők: Kinga és Regina

A hónap arcai

Rovatszerkesztők: Berni és Zsuzsi.

Ebben a hónapban két 11. C-s 
diákot kérdeztem, akik részt vettek 
a SuliJó projektben. Kértem, hogy 
mondjanak pár szót a pályázatról, 
és számoljanak be élményeikről.

Farkas Dory: Már a tavaly is 
indultunk a SuliJón, amikor nagy 
meglepetésünkre meg is nyertük, 
ezért úgy döntöttünk, hogy az idén 
is indulunk. De sokáig nem tudtuk 
eldönteni, hogy milyen jó dolgot 
tegyünk. Amint már ti is láthattá-
tok, lefestettük az oldalsó kerítést, de valami igazán 
nagyszabásúra is készültünk. Az elemistáknak sze-
rettünk volna egy kis játszóteret kialakítani. Hozzá 
is láttunk összegyűjteni a pénzt a csúszdához és a li-
bikókához sütivásár és aprópénzgyűjtési akció szer-
vezésével. De sajnos mégsem gyűlt össze elegendő, 

Decemberi lapszámunk 
főszereplői a IX. A osztály 
tanulói. A diákokat és osz-
tályfőnöküket a beillesz-
kedésről, az új osztálykö-
zösségről és az ünnepekről 
faggattuk. Lássuk, milyen 
élményekről számolnak be 
a tanulók!

Czernák Dorka
– Milyennek látod az új osztályt? Hogy ment a beil-
leszkedés és az összeszokás?
– A beilleszkedés egész hamar megtörtént, az első 
héten jól megismertük egymást. Már teljesen össze-
szoktunk.

Back Annamária
– Hogyan készültök az osztályban a Mikulás-napra?
– Feldíszítjük az osztályt, és megajándékozzuk egy-
mást.

Kurunczi Enikő
– Mit jelent számodra a Karácsony? Hogyan ké-
szülsz az ünnepekre?
– Számomra a Karácsony a szeretet, a béke és a csa-
lád ünnepét jelenti, de a Karácsony legfőképp Jézus 
születésének az ünnepe. Az ünnepekre általában a 
szeretteimmel együtt készülök, a vakációt és a Ka-
rácsonyt is a családommal és a barátaimmal töltöm, 
mert számomra ez a tökéletes Karácsony. December 
24-én feldíszítem anyukámmal a karácsonyfát és a 
házat, illetve nagymamámnak is segítek a sütemé-
nyek és az ünnepi vacsora elkészítésében. Számom-
ra így tökéletesek az ünnepek.

És végül, de nem utolsó sorban, Lehoczky Attila 

tanár úr (az oszi) is beszá-
mol lapunknak új osztá-
lyáról.

Lehoczky Attila tanár 
úr

– Milyennek bizonyult 
az új osztálya?

– Korai lenne arra vá-
laszolni, hogy milyen a 
IX. A, hiszen éppen csak 

megismerkedtünk, az osztályközösség még kiala-
kulóban van, a diákok egy része még kóstolgatja a 
középiskolát. Az világos, hogy az osztály tehetséges, 
nagyrészt kedves és jóindulatú diákokból áll, szinte 
mindenki sokra viheti majd, ha komolyan áll hozzá 
az iskolához. Nagyon tetszik, hogy különböző egyé-
niségek és érdeklődési körűek vannak köztük: van, 
aki énekelni vagy rajzolni jár, többen sportolnak, so-
kan olvasnak, többek érdeklődnek a humán- és tár-
sadalomtudományok iránt is a szaktantárgyak mel-
lett. Mindez színessé és aranyossá teszi a társaságot. 
Több közös programot szerveztünk már, úgy tűnik, 
van igény iskolán kívüli találkozásokra, közös mo-
zizásokra, sétákra stb. Azt hiszem, jó és összetartó 
osztályközösséggé válhatnak, amolyan egységgé a 
különbözőségben. Nagyon örülök, hogy a IX. A osz-
tályfőnöke lehetek, s csak remélni tudom, hogy az 
évek folyamán nemcsak én, hanem az egész iskola 
büszke lehet majd erre az osztályra.

Köszönjük szépen a válaszokat.
Úgy a IX. A-nak, mint az egész iskolának kelle-

mes ünnepeket kívánunk!

így az iskola is besegített, mi is 
hozzájárultunk zsebpénzünkkel, s 
így meg tudtuk vásárolni a játéko-
kat. Ez a jó tettünk is megfelelőnek 
bizonyult, mivel másodjára is el-
nyertük az Erdély Legösszetartóbb 
Osztálya címet. Nyereményünk 
egy háromnapos osztályösszerázó 
képzés Algyógyon kirándulással 
egybekötve.

Boda Krisztina: Számomra a 
legnagyobb élmény az volt, amikor 

átadtuk a gyerekeknek a játszóteret. Éreztem, hogy 
megérte a fáradozást, látszott rajtuk, hogy nagyon 
örülnek neki, és ez engem is nagy örömmel töltött el.

Gratulálunk a sikeretekhez, és jó szórakozást kí-
vánunk a kiránduláson.


