
Csiky-Csuky

Úgy naptárilag, mint a kinti hide-
get tapasztalva mindenki számára 
egyértelmű, hogy tél van. Sötétben 
megyünk iskolába, de már majdnem 
sötétben jövünk is haza, mert egyre 
rövidebbek a nappalok, és hosszab-
bak az éjszakák. A nappalok is hide-
gek, szünetekben inkább a meleg 
osztályban vagyunk, hacsak nem hull 
a hó, és nem lehet kimenni hógolyózni 
az iskola udvarára.

Nagyon sokak számára a december 
kedvenc hónapnak számít. Már hó-
nap elején megérkezik a Mikulás, aki 
kicsiknek és nagyoknak is egyaránt 
örömet tud szerezni. Így történet ez 
iskolánkban is, ahol minden évben a 
tizedikesek segítségével minden osz-
tályba, minden gyermekhez megérke-
zik a Mikulás, aki egy-egy apróság-
gal ajándékozza meg őket. Azonban 
nekünk, csikyseknek nem csak a Mi-
kulás-nap, karácsony és a szilvesz-
ter számít fontos ünnepnek ebben 
a hónapban. Minden decemberben 
megünnepeljük a Csiky-napot is, isko-
lánk névadójára emlékezve.

Decemberben az egyetlen negatí-
vumot a félévik jelentik, legalábbis a 
gimnazisták és licisták számára. De, 
nincs mit tenni, túl kell esni ezen az 
időszakon is… lehetőleg sikerrel.

Már csak pár hetet kell iskolába járni, 
és jön a karácsony, valamint a várva 
várt vakáció.

A karácsonyt általában mindenki na-
gyon várja, kidíszítjük az osztályokat, 
a város is ünnepi fényekben pompá-
zik, megkezdődnek a karácsonyi vásá-
rok, és mindenkit eltölt egy különleges 
érzés, a karácsonyi, ünnepi hangulat. 
A bevásárlóközpontokban karácsonyi 
zene szól, szebbnél szebb karácsonyi 
díszekkel van kidíszítve minden, s a 
tévében is a karácsonyi reklámoké és 
filmeké a főszerep.

Az óvodákban és iskolákban kará-
csonyi szerepek vannak, ahol a ki-
sebbek versekkel, énekekkel várják a 
szeretet ünnepét. Az ünnepeket csa-
ládtagjainkkal, barátainkkal töltjük, a 
kicsik türelmetlenül és hatalmas mo-
sollyal az arcukon kibontják az aján-
dékokat, a házakban melegség és 
szeretet uralkodik, de a mézeskalács- 
és fahéjillat sem maradhat el.

Mire visszatérünk a vakációból, már 
új évet írunk, és többé-kevésbé kipi-
henve nézünk majd az új év kihívásai 
és akadályai elé.

Az egész szerkesztőség nevében 
kívánok boldog, áldott és békés ünne-
peket, illetve jó pihenést!

Enikő

Végre beköszöntött a tél!

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 9. évfolyam 3. szám, 2016. december
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Így művészkedtek ti!

Álmomban Mikulás voltam
Tegnap éjjel különös álmom volt. Mégpedig azt álmodtam, hogy én voltam a Mikulás. Arra ébredtem, hogy Krampusz 

emberi hangon szólított, és kezembe nyomott egy naplót. Benne egy egész évi feljegyzés állt, pontosabban külön 
beszámoló minden egyes gyermekről. Így aztán tudtam, kinek jár ajándék, kinek pedig virgács. Kíváncsian néztem 
az apró manókat, öltözetüket és fürgén járó kezüket: a levelek alapján az ajándékokat készítették el, és csomagolták 
össze. Mikor az „ajándékműhelyem” ablakán kipillantottam, azt láttam, hogy a rénszarvasok már be vannak fogva a 
szán elé, az ajándékok nagy része pedig szállításra készen. Mindenki már csak arra vár, hogy végre útnak induljunk. 
Tisztán emlékszem, amikor a magasba lendültünk. Olyan érzés töltött el, mint aki először száll a magasba. Minden 
gyermekhez sorra elmentem: volt, akihez a kéményen keresztül jutottam be, volt, ahol a nyitott ablakon át léptem be a 
lakásba, és a kikészített zoknikba vagy csizmákba sietve rejtettem el az ajándékot. A tarisznyámban már csak egyetlen 
ajándék volt, amit egy szófogadó, okos kislányhoz kellett eljuttatnom. Igen ismerős kis csizmát láttam fényesre csiszol-
va, az asztalon pedig egy tál illatos süti, mellette pedig egy nagy pohár gőzölgő forró csokoládé. Miközben kimerülten, 
de nagyon elégedetten szürcsölgettem az ellenállhatatlanul finom csokit, ismerős hangot hallottam, a nevemen szólí 
tottak.
Nem volt más, mint az édesanyám. Boldogan és jókedvűen mosolyogtam rá.
… Felébredtem!

Kruzslitz Kyra, V. osztály

Filmajánló
Legendás állatok és megfigyelésük

Hiányzik a Harry Potterből oly jól ismert varázslóvilág? 
A Warner Bros gondoskodott róla, hogy ismét betekintést 
nyerhessünk a varázslók csodálatos és titkos életébe.

Göthe Salmander professzorgyűjtő. Igen ám, de nem 
holmi értékes műtárgyakat, festményeket vagy szobro-
kat gyűjt. Nem, Salmander a varázslóvilág legritkább, 
legkülönlegesebb lényeit gyűjti, célja pedig ezeknek az 
állatoknak a tanulmányozása, majd szabadon eresztése. 
Így történik hát, hogy Salmander egy békés New York-i 
utazása során véletlenül szabadon enged pár általa őr-
zött állatot a városban, és szerencsétlenségére még egy 
csinos auror, Tina is a fejére száll. Vadászata a lények 
visszaszerzésére kereszteződik egy különös üggyel, 
melyben a muglivilág is veszélybe kerül. Így hát Salman-
der, Tina, annak nővére és végül, de nem utolsó sorban 
a mugli Jacob Kowalski együtt keresik meg az elkóborolt 
állatokat, és mentik meg a mugli- és varázslóvilágot.

A színészi alakítás is megfelel az elvárásoknak, a fősze-
repet Eddie Redmayne játssza, de felbukkannak a film-
ben olyan neves színészek is, mint Ezra Miller és Johnny 

Depp. A film csodálatos látványvilággal és humoros jele-
netekkel mutatja be a varázslóvilág nem roxfortos oldalát. 
Ha kedved támad egy könnyű, humoros és kalandos film-
re, akkor nyugodtan válaszd ezt, nem fogod megbánni!

Dóri

Barta Alexandra 
Orsolya Budacsek Tímea

Varga Levente Gyula Lészay Sarola Emese
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Könyvajánló

Egy lovagkirályság. Három 
nemesi ház. Egy trón. Örökké 
folyó harc.

Westeros fölött valaha a sár-
kánykirályok uralkodtak, ám a 
Targaryen-dinasztiát elűzték, 
és most Robert Baratheon 
uralkodik hű barátja, Jon Arryn 
segítségével. A király Segítő-
je viszont egy napon „vélet-
len” betegség következtében 
meghal. Az új segítő Eddard 

Stark lesz, aki olyan, mint a föld, ahol született: makacs, 
kemény jellemű. Ő azonban nem gondolja át azt, hogy 
mit is vállal magára. Vállára óriási teher nehezedik, hisz 
egy birodalmat tart a kezében. Közben a Lannisterek ki-
rálygyilkosságra készülnek, és valahol nyugaton, Dothrak 
lábánál, Targaryen királylány is készül visszafoglalni trón-
ját. Főhőseink egyszerre jó és rossz emberek, vágyakkal, 
célokkal, félelmekkel és sebekkel.

Többen úgy vélik, kár elolvasni a terjedelmes könyvet, 
ha megnézhető a híres és sokak által nagyra értékelt so-
rozat, ám ők óriásit tévednek. A könyv aprólékosabban 
meséli el a bonyolult történetet, és az egyik legnagyobb 
pozitívuma az, hogy magát a cselekményt több főszereplő 
szemszögéből is bemutatja. Így nehezebbé teszi az olva-
só választását, hogy melyik oldalra is álljon.

Dóri

George R. R. Martin:Trónok harca Humorzsák
Két feleség beszélget:
– Hallom, letartóztatták a férjedet.
– Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 
bevásárlást.
– Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
– Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...

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

Érkezik a postára egy levél, a Mikulásnak címezve. A 
postások felbontják, kiderül, egy kisgyerek írta:
„Kedves Télapó! Mi nagyon szegények vagyunk, így 
nem tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha 
tudnál küldeni nekem 20.000 forintot.”
A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is 
jön 10.000 forint, ezt elküldik a kisfiúnak.
Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák:
„Kedves Télapó! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek 
a mocskos postások lenyúlták a felét!”

– Hogy mondjuk azt angolul hogy tavaly karácsonykor 
neked adtam a Magyar Hajózási Részvény Társasá-
got?
– Last Christmas, I gave you MAHART!

Rovatszerkesztő: Enikő

Az amerikai Szabadságszobornak 879-es méretű lába van.
Japánban a fekete macska szerencsétlenség helyett  

szerencsét hoz.
Tanzániában él egy fehér színű zsiráf, akit Omónak hívnak.
Egy kanadai egyetemen kialakítottak egy olyan szobát, ami 
tele van kiskutyákkal: ide jöhetnek a tanulók, ha le akarják 

vezetni a feszültséget.
Disneyland első belépőjegyét Walt Disney testvérének adták 

el.
Ha a vattacukor francia elnevezését lefordítjuk magyarra, azkapjuk, hogy „papa szakálla”.

Japánban gyártanak Pepsi ízű chipset.
2013 decemberében Olaszországban elkészítették a világ legnagyobb pizzáját. Átmérője 40 

méter volt, és 4,5 tonna paradicsomszószt használtak fel az elkészítéséhez. A pizzát Ottaviának nevezték el.
Egy spanyol férfi 24 percet és 3 másodpercet töltött a víz alatt egy levegővétellel.

Rovatszerkesztő: Judit

Érdekes… 
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A játék, melyre hét évet vártunk

A Shadow of the Colossus és az ICO fejlesztőinek leg-
újabb játéka, amelyet a 2009-es E3-on jelentettek be, vi-
szont csak 2015-ben kaptunk róla új hírt. Ez alatt az idő 
alatt a Sony bevallotta, hogy a 2009-es bemutató csak 
csalás volt, mert még akkori-
ban közel sem volt játszható a 
játék, és a fejlesztők nagy ré-
sze abbahagyta a munkát. A 
Sony még a jogokat is elvesz-
tette… igaz, később vissza-
szerezték azokat. Mindezek 
ellenére a játékosok türel-
mesen és izgatottan várták a 
játékot. Hogy melyik ez a zű-
rös múlttal rendelkező játék? 
Nem más, mint a The Last 
Guardian. Sztorijáról keveset 
tudunk, hisz a fejlesztők nem árultak el sokat. Csak annyit 
tudtunk meg a játékról, amennyit a trailerek és gameplayek 
mutattak, amit így lehetne összegezni: van egy aranyos, 
szerzetesre hasonlító fiúcska, akit egy kutyára és madárra 
hasonlító hatalmas állat védelmez. Ez így elsőre ijesztő-
nek hangozhat, de higgyetek nekem, nem az, sőt nagyon 
is aranyos (ha nem hisztek nekem, akkor nézzétek csak 

meg a képet). A játék során különböző akadályokon kell át-
verekednünk magunkat, amik bizony megmozgatják majd 
agytekervényeinket, és ezen akadályok megoldásában 
lesz segítségünkre „kis” barátunk. Első hallásra egyszerű, 

nyugodt játéknak tűnhet, de ez nem 
így van! Hőseinket egy sereg katona 
próbálja elkapni, és, nem tudom, ti 
hogy vagytok vele, de szerintem jó 
pár könnycseppet fogunk hullatni a 
játék során. A játék másik jellegze-
tessége az ArtStile, vagyis olyan, 
mintha minden egyes jelenet rajzol-
va lenne. Ez rengeteget dob a játék 
hangulatán. A másik hangulatfoko-
zó elem a zene, amelyet a londoni  
Symphony Orchestra és a Trinity 
Boys Choir tagjai valósítottak meg, 

és egyszerűen libabőrös lesz a hátunk, ha meghalljuk. A 
játék végül is december 5-én jelent meg, vagyis a játéko-
soknak HÉT évet kellett várniuk rá, hogy végre kezükben 
tarthassák. A fejlesztők szerint 10-éven keresztül dolgoz-
tak rajta. Ajánlom, hogy a játék tartalmas és hosszú le-
gyen, ha már tíz évük volt az elkészülésre!

Rovatszerkesztő: Ákos

Gamereknek, és nem csak…
Sziasztok! Ez lenne az utolsó cikkem a telefonos játé-

kokról… de nyugi, mert csak ebben az évben. December 
eljöttével egy különlegesebb játékot választottam, ami egy 
filmhez kapcsolódik. Szerintem a Csillagok háborúja ra-
jongói tudják, hogy tavaly ebben a hónapban jelent meg 
a hetedik rész, Az ébredő Erő (Star Wars Episode VII: 
The Force Awakens), mely nagy sikert aratott, és jövő év 
december 15-ére várható a következő rész. Így hát a de-
cember a Csillagok háborúja hónapja.

Nos, akkor térjünk is a lényegre, azaz magára a játékra, 
melyet épp a hetedik rész alapján készítettek el, és júni-
us 30-án már meg is volt a Play Store-on, s ingyen le is 
lehetett tölteni. Teljes neve: Lego Star Wars: The Force 
Awakens. Mint a címből is kiderül, legó figurákkal, karak-
terekkel kell játszani, de ezt a nagy rajongók már ismerik, 
mivel a LucasArts már számos ilyen játékot alkotott meg, 
ehhez a játékhoz pedig a TT Fusion is közreműködött.

Nagyon kedves kis játék: az egész a film történetén alap-
szik, de most hadd ne álljak le ebben a rövid kis beszá-
molóban elmesélni a filmet... maradjunk annyiban, hogy 
nagyon izgalmas, és azoknak is tetszett, akik nem látták 
az előző 6 részt. Véleményem szerint a játék is ugyan-
ennyire tetszeni fog mindenkinek. A story követi a filmet, 
és a játékos feladata, hogy az adott karakterrel minél több 
dolgot romboljon le vagy rakjon össze, amiért pénzt vagy 
különféle bónuszokat kaphat, amikkel később karaktere-
ket, kiegészítőket lehet vásárolni. Összesen 200 karakter-
rel lehet játszani, mint például Rey, Finn, Captain Phasma, 
Poe Dameron, Han Solo, Kylo Ren, droidok, mint C-3PO 

és BB-8, különböző 
helyeken, ezek 
Jakku és a Starkil-
ler Base.

Hátránya, hogy 
végig kell játszani 
egy szintet ahhoz, 
hogy a következőre 
lépj, és az egész játékot különféle upgrade-ekkel pénzért 
lehet csak megvenni… igazi pénzért. Sok hozzászólást ol-
vastam: voltak teljesen elégedettek, mások szerint néha 
lassú, mert sok képet kell betöltenie (ez telefonfüggő is), 
sok helyet foglal el, eléggé nagy méretű. Ez utóbbit én is 
tapasztaltam, mert, mielőtt letöltöttem, helyet kellett felsza-
badítanom, hogy férjen rá a telefonomra.

A szintek nem olyan hosszúak, ellenben sokat kell dol-
gozni a továbbjutásért, a feladatok ravaszul vannak meg-
tervezve, agyafúrtak. Egyáltalán nem monoton, mondhatni 
akciófilmhez illő kis játék.

Úgy gondoltam, hagyom, hogy ezt a játékot magatok fe-
dezzétek fel jobban. De nem kizárt, hogy még fel fog buk-
kanni valamelyik számban, főleg ha nagyon híres lesz, és 
még érdemes lesz róla beszámolni, amit nagyok remélek, 
mivel én is a Csillagok háborúja nagy rajongója vagyok! 
Jó szórakozást kívánok hozzá, remélem, élvezni fogjátok, 
főleg most, hogy jön a vakáció, és több időtök lesz játsza-
ni! Aki teheti, vásárolja meg a full játékot is, mert biztos 
megéri!

 Rovatszerkesztő: Kriszta
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Tanár úr/tanárnő kérem!
Interjú Spier Tünde tanárnővel

– Beköszöntött már a tél, rohamo-
san jönnek az ünnepek. Önnek me-
lyik a kedvence?

– Most azt mondom, hogy a Kará-
csony a kedvencem, mert benne va-
gyunk a készülődés időszakában. De 
bármilyen ünnepet szeretek, ami egy 
kicsit megengedi, hogy a napi rohanás-
ban lelassítsunk, és jobban egymásra 
figyeljünk.

– Hogyan szokott készülni az imént 
megemlített ünnepre?

– Ilyenkor a házimunka alatt (sütés, 
főzés, takarítás) karácsonyi énekeket 
hallgatok, előkerülnek a díszek, gyer-
tyák. A legtöbbje saját készítésű. Tele 
lesz a lakás apró-cseprő ünnepre utaló dologgal.

– Melyik az ön kedvenc karácsonyi hagyománya?
– Szenteste nem maradhatnak el a karácsonyi énekek, 

amiket a karácsonyfa körül énekelünk el.

– Ünnepek előtt szokott böjtölni?
– Böjtölni nem szoktam. Ebben az idő-

szakban általában kipróbálok néhány 
olyan receptet, amit majd az adott ünnep-
kor el szeretnék készíteni. Inkább a han-
gulatomat „készítem fel” az ünnepre.

– Mit főz legszívesebben ünnepekkor?
– Mint az előző válaszomban említettem, 

szeretek új dolgokat kipróbálni, az internet 
pedig rengeteg lehetőséget ad erre.

– Ha már a főzésről szót ejtettünk, ak-
kor megkérdezem azt is, hogy sütni mit 
szeret ünnepekkor?

– Ebben is az új recepteket részesítem 
előnyben. S ami egyszer bejött, azt rá egy 

évre is elkészítem. A tavaly találtam egy jó mézeskalács-
receptet, amelyből mézeskalács adventi koszorút készítet-
tem. Bár most a koszorúval elkéstem, de majd más for-
mában megsütöm. A diós bejgli viszont az idén nem fog 
kimaradni.

Rovatszerkesztő: Vivi

KreatYv
Ötletesség ajándékba

A várva várt „örökzöld” ünnep közeleg, melynek halhatatlan varázsa talán épp abban rejlik, hogy még ebben a modern, 
kliséket nem tűrő világban sem hat közhelyesen a szeretet ünnepének nyilvánítani és a virtuális világból kissé kiszakad-
va az évszázadokon átívelő mesés tradícióknak hódolni otthonunk bensőséges melegében.

Ezen felül az is valóságos karácsonyi csodának tekint-
hető, hogy ilyenkor mindenki jobban értékeli a költséges, 
drága ajándékoknál (na nem mintha annak nem örülnénk) 
a meghatóan figyelmes apróságokat, kreatív, személyes, 

szívhez szóló meglepetéseket.
Íme, néhány lélegzetelállítóan szellemes és eredeti aján-

dékötlet, amelyeknek megvalósítása garantáltan felejthe-
tetlenné teszi az idei Karácsonyt. Fogadjátok őket szere-

tettel az én személyes ajándékomként.

Rovatszerkesztő: Yvett

Póló-sál – „Ami az enyém, az a tiéd is”Farmernadrág-borító, avagy élet a halál után

Mézeskalács mécses 
–Tradicionális karácsonyi  
finomság „új megvilágí-

tásba helyezve”

Fotókollázs karácsonyi 
dísz – Egyetlen momen-
tum megannyi másikba 

rejtve
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Szókereső

Keresd meg a felsorolt szavakat nyolc irányban az 
ábrán, és húzd át a betűiket! A megmaradt betűkből 
egy szólást olvashatsz ki.

A helyes megfejtés beküldői közül kisorsolunk egy 
szerencsés nyertest, akit megjutalmazunk. A megol-
dást (a kivágott szókeresőt a szólással) neved és osz-
tályod feltüntetésével juttasd el Faragó Richárdnak 
(XI. A) 2017. január 9-ig!

A sorsolás időpontja: 2017. január 9., nagyszünet

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

Rovatszerkesztő: Ricsi

Novemberi rejtvényünk nyertese Sisa Renáta, 10. C 
osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

Kívánságkosár
A XII. A-s Bold Barbarának boldog szülinapot kíván Hudec Martina és Györki Róbert!

Boldog szülinapot Rákóczi Rebekának! A VII. B
Boldog szülinapot kíván Tőzsér Evelinnek a 11. B!

A XI. C nagyon boldog szülinapot kíván Horváth Dávidnak!
Boldog születésnapot kíván a 10. B Bányai Orsinak és Politic Cristinek!
Szabó Szilárdnak és Hari Áronnak boldog születésnapot kíván a 9. B!

A 12. C boldog szülinapot kíván Sáfár Kingának, Miţiţi Beának és Kurtucz Tibinek!
Boldog Karácsonyt kíván az oszijuknak, Rogoz Mariannának a XII. B!

Boldog szülinapot kíván Bitai Vivien, Kutnik Andi és Búza Róbert Sáfár Kingának!
Terpe Glóriának, Német Balázsnak és Mezei Evelinnek boldog szülinapot kíván a 10. A!

Boldog szülinapot Bányai Orsi és boldog névnapot Gyüre Barbi! Ibolya
A 9. C boldog szülinapot kíván Német Istvánnak!

Tamás Istvánnak és Andó Áronnak boldog szülinapot kíván a 9. A!
Boldog szülinapot kíván Sipos Lea Terpe Glóriának!

Boldog névnapot Szabó Melinda és Csillag Melinda! A 12. B
Iudik Gergőnek boldog születésnapot kíván a X. C!

Lészay Csabának boldog születésnapot! A 7. osztály
Rovatszerkesztő: Ibolya
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Megvan
a világbajnok!

Annyira izgalmasra sikeredett ez a szezon, hogy az utol-
só, Abu Dhabi Nagydíjig nem lehetett sejteni a 2016-os vi-
lágbajnok nevét, ám most már az egész világ tudja: Nico 
Rosberg!

Na, de azért ne szaladjunk ennyire előre! Lássuk, mi-
ként teljesült be az álma a német versenyzőnek. A Brazil 
Nagydíj időmérőjét fenyegette ugyan az eső, de a ver-
senyzők legjobb körüket már száraz 
pályán teljesíthették. Lewis Hamilton 
mindössze egy tizeddel volt gyorsabb 
csapattársánál, így övé lett a pole. A 
második sorból Räikkönen és Vers-
tappen indulhatott. A verseny az egyik 
leghosszabb és legkaotikusabb volt 
a szezonban, ugyanis két piros zász-
ló és négy biztonsági autós szakasz 
lassította a futamot vagy az eső vagy 
baleset miatt: Massa, Palmer, Räikkö-
nen és Ericsson is összetörte autóját. 
A győztes Hamilton lett Rosberg előtt, 
a brit így még nyitva hagyta a bajnoki cím kérdését. A do-
bogó harmadik fokára az a Max Verstappen léphetett, aki 
fantasztikus versenyzést mutatott be: többszöri gumicsere 
és hiba után is vissza tudta hozni autóját az élmezőnybe, 
közben olyan versenyzőket megelőzve, mint Sebastian 
Vettel vagy Nico Rosberg.

Az emírségekbeli időmérő is Hamiltonnak kedvezett, aki 
ezúttal három tizeddel hagyta le német csapattársát. A má-
sodik sor Ricciardóé és Räikkönené lett, míg a harmadik-
ból Vettel és Verstappen indulhatott. A futam ideálisan in-
dult a Mercedesek számára, a harmadik helyre Räikkönen 
jött fel, míg Verstappen visszaesett a mezőny végére. A 
fiatal holland már többször is bebizonyította, nem szabad 

róla lemondani, így gyorsan visszahoz-
ta autóját a top 5-be. Mivel a 21. körig 
nem állt ki, Verstappen már a második 
pozícióban autózott, mikor Rosberg 
megelőzte. Az élen Hamilton előnye 
egyre nőtt Rosberggel szemben, habár 
a brit versenyző meglepően lassú tem-
pót autózott. A futam végére világossá 
vált a taktikája: Hamilton ugyanis csak 
úgy lehetett volna világbajnok, ha meg-
nyeri a versenyt, de úgy, hogy Rosberg 
ne álljon föl a dobogóra. Ehhez pedig az 
kellett, hogy az egyre gyorsuló Vettel és 

Verstappen megelőzze a Mercedes németjét. Erre vajmi 
kevés esély volt, de Hamilton megpróbálta. A taktikája fe-
nyegette a Mercedes csapatérdekeit, ugyanis pár kör kel-
lett volna Vettelnek, hogy megelőzze Rosberget. Végül a 
csapatfőnök Paddy Lowe szólt Hamilton fülére, hogy gyor-
sítson. A brit végül megnyerte a versenyt, de élete első 
világbajnoki címét Nico Rosberg szerezhette meg!

Rovatszerkesztő: Lehel

Boldog névnapot! 
Vivien, december 2.
Jelentése: Vivianus (vagy Bibianus) nemzetségből szár-

mazó nő. Eredete: A latin eredetű Viviána angol változata. 
A név viselőjének feladata megtanulni saját határait. Vagy 
mindent, vagy semmit. Nincs számára középút. Nagyon 
erős benne a lelkiség, ugyanakkor a magányosság is. 
Amennyiben úgy érzi, hogy érzéseit korlátozzák, inkább 
elfojtja azokat. Erős jellem, azt teszi, amit ő szeretne, nem 
fogadja el a külső korlátokat, csak azokat, amelyeket ön-
magának állított. Ez nehézségeket okozhat a párkapcsola-
tában, hiszen társa képtelen lesz őt irányítani.

Miklós, december 6.
Jelentése: nép ragyogása, győzelem. Eredete: a görög 

Nikolaosz névből ered. A Miklós név nagyon éles eszű, 
gyors gondolkodású személyiség kialakulását támogatja, 
aki képes megragadni az új ötleteket. Mivel nagyon gyor-
san tanul, kicsit értetlen azokkal, akik lassabbak nála. Ez 
a türelmetlenség sokszor ahhoz vezet, hogy tudálékosnak 
tűnik, ezért sokan nem kedvelik. Annak ellenére, hogy na-
gyon intelligens, olykor terhes számára a közvetlen szóbeli 
megnyilvánulás, keresi a szavakat, nehezen fejezi ki, hogy 
mire gondol, mit szeretne. Nagyon fontosnak tartja a barát-
ságot és mások közelségét.

Viktória, december 23.
Jelentése: győzelem, diadal. Eredete: latin eredetű, a 

győzelem istennőjének neve. A Viktória felelősséggel bíró, 
méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja. Szin-
te mindenben sikereket ér el, amihez csak fog. Becsüli 
a minőséget. Nagy érdeklődéssel fordul a filozófia felé, 
de különféle művészetek is nagyon lekötik, mint pédául 
a színjátszás, az irodalom, a zene. Sokat tűnődik az élet 
mögöttes tartalmán.

Dávid, december 30.
Jelentése: kedvelt, szeretett, egyesítő. Eredete: héber 

eredetű. A Dávid név olyan személyiség kialakulását tá-
mogatja, aki gyakorlatias, és képes nagyon keményen dol-
gozni. Figyelmét elsősorban a technikai és a tudományos 
dolgok kötik le, sokkal inkább reál gondolkozású, mint 
humán. Kissé szkeptikus az életszemlélete, és igyekszik 
mindent gyakorlatiasan megközelíteni. Céljai elérése ér-
dekében igen türelmes és kitartó.

Rovatszerkesztő: Iza
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IntrIjó
AZ INTRIBE IS MEGÉRKEZETT A MIKULÁS!

Mint minden évben, az idén is eljött hozzánk (sokak 
nagy örömére) a Mikulás.

December 5-én, éjfél előtt, a Mikulás (Laci bácsi sze-
mélyében) a krampuszlányokkal érkezett az intribe, 
hogy a bentlakó diákok megkapják várva várt ajándéku-
kat. A krampuszlányok ebben az évben: Musune Edina 
(XII. A), Németh Tímea (XII. C), Péter Adél (XI. B) és (én) 
Oláh Ibolya (XI. C) voltak. Az intrisek közül voltak, akik 
meglepődtek, de voltak, akik kevésbé, mert emlékeztek 
rá az előző évekből.

Jó volt látni, hogy sok boldog arc várta a Mikulást egész nap. Viszont voltak páran, akik kételkedtek a jövetelében. A 
krampuszlányok sok puszijával meg kellett ugyan birkózni (a nyomok eltüntetése, lemosása az arcokról nem bizonyult 
könnyű feladatnak), de mégis sugárzó szemeket láthattunk.

Rovatszerkesztő: Ibolya

Csak csajok!!!
Sziasztok csiky-

sek! Tudom, hogy 
már csak pár nap 
van karácsonyig, 
és hogy már sokan 
megvettétek a sze-
retteiteknek szánt 
meglepetéseket, de 

ha mégsem, akkor ez a cikk remélhetőleg hasznos lesz, 
mivel könnyű, olcsó és gyors ajándékötleteket fogok fel-
sorolni. Ezeket saját kezűleg tudjátok elkészíteni, aminek 
szerintem nagyobb az értéke, mint ha megvásároltátok 
volna őket egy üzletből, mivel így sokkal személyesebb.

Az előző cikkemben felsoroltam pár dolgot, amivel az 
otthonotokat ki tudjátok díszíteni. Az egyik ezek közül a 
gyertyatartó volt, ami ajándéknak is kitűnő Ehhez egyál-
talán nem kell nagy dolog: az illatos gyertyát/mécsest egy 
üvegpohárban is el tudjátok helyezni, köré kicsi fenyőága-
kat rakni, a pohárra apró hópelyheket ragasztani vagy raj-
zolni. Rengeteg ilyen ötlet van az interneten, nézzetek utá-
na, esetleg saját magatok is kitalálhattok egy-egy érdekes 
kompozíciót. Egy ilyen gyertyatartó mindig hangulatos:  
meghittséget, nyugalmat, békét áraszt.

Ha azt szeretnéd, hogy a személy, akinek ajándékozol, 
egész évben vidám legyen, írj apró cetlikre – akár külön-
böző színűekre – olyan dolgokat, amik boldoggá teszik. 
Ezek lehetnek idézetek, személyek, viccek, emlékek, kö-
zös történetek, s utána a fecniket összehajtva tegyétek 
bele azokat egy befőttes üvegbe. A tetejét szalaggal át is 
köthetitek, s egy útmutatást is írhattok egy papírdarabra, 
hogy mit tartalmaz az üveg.

Télen nagyon könnyen kiszárad az ajkunk, ezért hidratál-
ni szoktuk. Ilyen hidratáló balzsamot ti is „kotyvaszthattok” 
otthon. Nem kell más hozzá, csak 2 rész kókuszolaj, 1 rész 
méhviasz, pár csepp E-vitamin és egy tégely. A méhviaszt 
vízfürdőn olvasszátok fel, adjátok hozzá a kókuszolajat, 
majd olvasszátok egybe. Adjatok hozzá pár csepp E-vi-

tamint (100 g-hoz két csepp), majd töltsétek tégelybe, és 
hagyjátok kihűlni.

A habfürdőt könnyen felválthatjátok a fürdőbombával. A 
hatás majdnem ugyanaz, csak sokkal természetesebb. 
Ennek az elkészítésére szükségetek lesz ½ csésze szó-
dabikarbónára, ¼ csésze kukoricakeményítőre, ¼ csésze 
citromsavra, 1 tk kakaóvajra, 2 tk illóolajra, 1 ek desztillált 
vízre, ételszínezékre és egy muffinsütőre. Keverjétek ösz-
sze a szódabikarbónát, a keményítőt és a citromsavat egy 
üvegtálban. Egy kis pohárban olvasszátok fel a kakaóva-
jat, és csöpögtessétek bele az illóolajakat. A szárazanya-
gok közepén csináljatok egy lyukat, és öntsétek oda a ka-
kaóvajas olajat, alaposan keverjétek el. Öntsetek néhány 
csepp színezéket a desztillált vízbe, és ezt is keverjétek 
hozzá a többihez. A muffinsütő legaljára szórhattok díszí-
tésképp borsmentafüvet, de ez elhanyagolható, majd he-
lyezzétek bele az anyagot; erősen nyomkodjátok le, hogy 
szilárd legyen. A tetejére helyezzetek egy tálcát, majd ezt a 
kettőt fordítsátok meg úgy, hogy a sütő legyen felül, a tálca 
pedig alul, majd emeljétek fel a sütőt, s kész is. Egyébként 
ennek van olyan változata is, hogy az anyagot egy gömb 
formába töltitek, csak szerintem az a változat nehezebb, 
főleg hogy városunkban nehezen beszerezhető.

Ennyi fért bele most; remélem, hasznos volt számotok-
ra, és ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy kézzel készítsetek 
ajándékot. Nem is olyan nehéz, ugye? Kellemes ünnepe-
ket mindenkinek! 

Rovatszerkesztő: 
Emese
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Aranyköpések
A sánta kutyát előbb utolérik, mint amelyik nem sánta.

A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
Láttam a jövőt. Éppen javítják.

Ne legyél babonás. Az balszerencsét hoz.
Mindig elfelejtem névelőt.

Néptáncon volt, hogy adogattunk egymásnak egy cifrát.
Kétféle vélemény van: az enyém és a helytelen.

Kicsi a bors, de tényleg.
Élünk és tanulunk. Különben nem élünk sokáig.

Ami majdnem, az nem az.
Nem vagyok gyáva, csak mindig félek.

A Szigeti veszedelemben a törökök elfognak egy postaga-
lambot, amiben erősítést kérnek.

Vizyné sütött egy szent piskótát Annának.
Isten Ádám oldalbordái közül kivesz egy neki megfelelő 

társat, egy asszonyt.

Rovatszerkesztő: Zsófia Regina

Utazzunk együtt!
Karácsony alkalmával utazzunk egy kicsit másképp…

Karácsony az Egyesült Államokban
A fát általában advent elején állítják fel, és folyamatosan 

díszítik. Ha sok a távol élő rokon, ők rendszerint ajándékot 
küldenek, s ezek folyamatosan kerülnek a fa alá. Ezeket 
csak szigorúan 25-én reggel lehet kibontani. A vacsora 24-
én este sokszor nemcsak családi, hanem baráti esemény 
is, alapszabály, hogy senki se legyen egyedül Karácsony-
kor, ezért néha a karácsonyi vacsora is inkább házibulira 
emlékeztet. Az ajándékbontás viszont bensőséges: reggel, 
pizsamában, kakaóval, sütivel. A hagyományos amerikai 
karácsonyi vacsora sült szárnyas zöldségekkel és mártás-
sal, ami leggyakrabban vörösáfonyából 
készül. A desszert általában aszalt gyü-
mölcsökkel töltött sütemény, sütőtökpite.

Karácsony Nagy-Britanniában
December 24-e a Christmas Eve, mun-

kanap, de rövidebb, így általában ilyenkor 
tartják a nagy munkahelyi évbúcsúztató 
partikat. Ezen az estén otthon barátokat 
fogadnak, isznak egy jót, a gyerekek pe-
dig készülnek a másnapra, amikor a Father Christmas tel-
erakja ajándékkal a kandalló felett lógó zoknikat. Father 
Christmas a kéményen keresztül érkezik, a hagyomány 
szerint egyenesen a kandallóba pottyan. A gyerekek aján-
dékkérő levelet írnak neki, amit a kandalló tüzébe dobnak, 
hogy így jusson el az Északi-sarkra.

December 25-e a Christmas Day, ez az ajándékozás 
napja, s ezen a reggelen bontják ki a csomagokat. Ilyenkor 
jön össze a család is, és ekkor eszik a hagyományos kará-
csonyi ebédet, amely sült, töltött pulykából, sült krumpliból, 
kelbimbóból, kenyérmártásból és a Christmas pudingból 
áll, amiben aszalt gyümölcsök vannak, melyeket több hó-
napig alkoholban pácoltak.

December 26-a a Boxing Day, amikor az emberek a főnö-
küktől kapnak ajándékot.

Karácsony Finnországban
24-én reggelinél a család körbeüli az asztalt. Hagyo-

mányosan fahéjas tejberizs a reggeli, amelybe egy szem 
mandulát rejtenek. Aki ezt megtalálja, nagyon szerencsés 
lesz a jövő évben, ha pedig fiatal lány az illető, akkor közeli 
férjhezmenetelre számíthat.

A karácsonyi vacsora tradicionális északi ételekből áll: a 
heringet rozskenyérben sült sonka követi, sült krumpliká-
sával. Mézes, gyömbéres süteményekkel zárják az étke-
zést. Finnországban az asztalt éjszakára nem szedik le, 
hogy a karácsonyi manók is jóllakhassanak, ha épp arra 

járnak. Karácsony első napja szigorúan a 
családé, ilyenkor nem illik szomszédolni, 
de még telefonálni sem. A rokonlátogatá-
sokra, barátok köszöntésére 25-én kerí-
tenek sort.

Karácsony Norvégiában
Norvégiában nem a Jézuska vagy a 

Télapó helyezi az ajándékot a karácsony-
fa alá, hanem a gnómok. A norvég gyere-

kek karácsonyi emlékeiben mindig szerepelni fog Nisse. Ő 
is egy kis gnóm, akinek illik kihelyezni egy tál zabkását a 
pajtába, ami kedvenc eledele. A norvégok hagyományos 
karácsonyi menüjében meg is találjuk a zabkását. A feldí-
szített fenyőfát a családok körültáncolják, miközben kará-
csonyi dalokat énekelnek.

Az ünnepi vacsorán speciális karácsonyi sört isznak, 
melynek neve Juleol. Ez a sör nekik nagyon fontos.

Karácsony Dél-Afrikában és Kenyában
Itt nyáron van Karácsony. A kiadós ebéd után a családok 

meglátogatják barátaikat, és karácsonyi dobozokat adnak 
át egymásnak, amelyekben rendszerint valami finomság 
van. Kenyában még a templomokat is feldíszítik szalagok-
kal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel. Meleg 
lévén, az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt 
tűzön.

Kívánom, hogy mindenkinek legyen szép Karácsonya… saját hagyományai szerint.☺

Rovatszerkesztő: Zsófi
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Közhírré tétetik!
Látogatás a Mikulás gyárába

Egy napon a tanító néni azt mondta, hogy november 23-
án elmegyünk kirándulni a harmadikosokkal. A helyszín 
meglepi volt, így mindenki izgatottan várta a szerda reggelt.

A kiruccanás reggelén felszálltunk a buszra, és meg sem 
álltunk Temesvárig. Miután megérkeztünk, megettük az 
uzsonnánkat, majd bementünk a négy épületből álló gyár-
ba. Az első épületben girlandokat, gömböket és más kará-
csonyi díszeket gyártottak.

A második épületben műfenyőfákat, illetve ágakat ké-
szítettek. Igazán érdekes volt látni, ahogyan egy robot-

szerűség papírhoz hasonló anyagokból elkészítette ezeket 
a fenyőágakat. Azután átmentünk a harmadik épületbe. Ez 
egy nagy helyiség volt, ahol dobozokba helyezték a szép 
karácsonyi díszeket.

Végül elmentünk a negyedik épületbe, ahol azokból a dí-
szekből lehetett vásárolni, amiket a gyárban készítenek.

Ez a kirándulás számomra emlékezetes marad, mert vit-
tem haza szuvenírt :).

Rudolf Barnabás, 4. osztály

Adventi koszorú szavalóverseny
November 27-én immár XIV. alkalommal került sor az Ad-

venti koszorú szavalóversenyre a Téglás Gábor Elméleti 
Líceumban. A megnyitó tíz órakor kezdődött, s szinte már 
tapintható volt a feszültség és az izgalom, viszont ezt ol-
dotta az I. osztályosok tánca, éneklése, valamint néhány 
verses produkció. A megnyitó végeztével minden kategó-
ria külön termekbe vonult, és megkezdődött a szavalás. 
Öt kategória volt: 1–2., 3–4., 5–6., 7–8. és 9–12. osztá-
lyosok versenyezhettek egymással. A több mint száz di-
áktól szebbnél szebb szavalatokat hallhattunk, a kicsiktől 
egészen a nagyokig mindenki jól teljesített. A szavalatok 
meghallgatása után a zsűri elvonult, hogy eldöntse, a jók 
közül kik voltak a legjobbak. A diákok addig se unatkoztak, 

ugyanis kézműves foglalkozáson lehetett részt venni, így 
az idő is gyorsabban telt, és hamar eljött az eredményhir-
detés ideje. A csikys diákok igazán jól teljesítettek. A 9–12. 
osztályosok kategóriájában taroltak a csikysek, ugyanis 
huszonöt versenyző közül a II. helyezett Köteles Nicolett 
(10. A), az I. pedig Józsa Tamás (12. A) lett, akinek a sza-
valata annyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy felkérték 
verse újbóli elmondására. Az eredményhirdetés után az 
iskola ebédlőjében megvendégelték a diákokat és kísérő 
tanáraikat, majd mindenki hazaindult, ha nem is díjjal, de 
egy élménnyel biztosan gazdagabban.

Köteles Nikolett, 10. A

Pécsett jártunk
November 25-én a Határtalanul pályázat keretén belül is-

kolánk kórusa, a 9. A osztály, valamint a 9. C néhány diákja 
Pécsre utazott. Az első állomás Szeged 
volt, ahol a 9.-esek rövid bemutatót tartot-
tak a városról és nevezetességeiről. Dél-
után megérkeztünk Pécsre, ahol a szál-
lás elfoglalása után megismerhettük a 
Pécsi Református Kollégium kórusát, és 
részt vettünk az első közös kóruspróbán.

A második napon a pécsiek selfie va-
dászatra invitáltak minket, mely annyit 
jelentett, hogy a város nevezetességei-
vel kellett fotózkodnunk. Este sportvetélkedő volt a két is-
kola között, ahol fociban, röplabdában és kosárlabdában 

ügyeskedtek a 9.-es csikys fiúk, ugyanis fociban 3-2-re 
nyertek, kosárlabdában pedig 18-0-ra.

Vasárnap folytatódott a selfie vadászat. 
Délután pedig sor került az adventi isten-
tiszteletre, melynek  ünnepélyes, meg-
hitt hangulatát növelte a két kórus közös 
éneklése.

Hétfőn találkoztunk az alpolgármester-
rel, majd ezt követően elindultunk Buda-
pestre, ahol meglátogathattuk a parla-
mentet. Másnap a Budai várnál jártunk, 
ahol mindenki kedvére fotózhatott és 

megcsodálhatta a város káprázatos látképét. Ezután a 
csapat hazafelé indult az élményekkel teli útról.

Vicus

Kányádi Sándor szavalóverseny Hódmezővásárhelyen

Immár 2-ik alkalommal rendez-
ték meg Hódmezővásárhelyen 
a Kányádi Sándor szavalóver-
senyt.

December 1-jén Nyári Melin-
da magyartanárnő kíséretében 
3 csikys diák utazott el a  meg-
mérettetésre: a 8. A osztályból 
Tóthpál Eszter, a 12. A osztályból 
Birta Andrea és Józsa Tamás.

A verseny kétfordulós volt: egy Kányádi Sándor- és egy 
kortárs verset kellett elszavalni. A zsűri megengedte, hogy 
a versenyző döntse el, melyikkel szeretné kezdeni. Min-

den szavalat után értékelték az előadást, és 1–10-es ská-
lán pontozták.

A díjak értékes könyvek és kézműves csokoládék voltak. 
A Csiky két díjat hozhatott haza: Józsa Tamás II. helyezést 
ért el, Tóthpál Eszter pedig III. díjban részesült.

A versenyt végig jó hangulat jellemezte, jól szórakoztunk. 
Délben ebédet is kaptunk, így tele pocakkal s nagy öröm-
mel hagytuk el Hódmezővásárhelyt. A tanárnőnek és a ko-
csijának köszönhetően délutánra már otthon lehettünk. :)

Tóthpál Eszter, 8. A
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Mert ajándékozni jó…

A december elérkeztével isko-
lánkban idén is cipősdoboz-akciót 
indítottunk. Az összegyűlt aján-
dékokkal a rászoruló gyerekeket 
szeretnénk meglepni az ünnepek 
alkalmából. A Csiky diákjai egy-
egy cipősdobozba tettek olyan 
tárgyakat, amelyeket oda kíván-
tak ajándékozni, szépen becso-
magolták, majd ráírták, hogy hány 
éves kisfiúnak vagy kislánynak 

szánják. Idén is mi, a 12. B osztályosok gyűjtöttük az 
ajándékokat. Meglepően sok és szép csomagot kaptunk 

a 0–4. osztályosoktól, és külön köszönjük a tanítóknak, 
akik buzdították a kis csikyseket az ajándékozásra. Idén 
200-nál is több dobozt sikerült összegyűjteni, amiket a 
kisiratosi Pater Pió otthonba, illetve a Katalin Egyesület 
által többgyermekes családokhoz juttatunk el.

Nagy öröm számunkra, hogy segíthetünk másoknak, 
szebbé tehetjük az ünnepüket, és reméljük, hogy sikerül 
mosolyt csalni sok kisgyerek arcára.

Bízunk benne, hogy ez a szokás megmarad iskolánk-
ban, és a kis csikysek továbbviszik a hagyományt.

Csillag Melinda és Gubacsik Noémi, 12. B

Csiky-napi vetélkedők
Idén a Csiky-nap alkalmával az 5–8. osztályosok ter-

mészettudományi vetélkedőn vettek részt. A programot 
Spier Tünde tanárnő irányította. A résztvevő csapatok, 
melyek négyfősek voltak, avval indítottak, hogy saját vá-
rosuk és iskolájuk földrajzi és biológiai környezetét mu-
tatták be egy Power Point összeállításban. A bemutatók-
ból megismerhettük az ágyai halastavat, az aradi Aurel 
Vlaicu Általános Iskola udvarának eperfáit, a temesvári 
Bartók Béla Elméleti Líceum diákjainak kertészkedését, 
a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola vérszil-
vafáit, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium 
óriási udvarának bambuszait, az erdőhegyiek ártéri lige-
teit, Simonyifalva gazdag állat- és növényvilágát. A Pé-
csi Református Kollégium iskolásai arról számoltak be, 
hogy városuknak sok élsportolója van (közöttük Hosszú 
Katinka is), a zerindiek pedig arról, hogy településükön 
legfőképp juhászkodással foglalkoznak. Megtudtuk, hogy 
a majláthfalvi iskola 1819-ben jött létre, a zimándújfalui 
Móra Ferenc Általános Iskolát pedig dohánytermesztők 
alapították. A Csiky Gergely Főgimnáziumból két csapat 
vett részt, az A csapat részletesen ismertette iskolánk 
GPS koordinátáit, a B csapat pedig elmondta, hogy Ara-
don 15695 magyar lakos lakik.

A bemutatókat követően meghallgattunk egy zongora-
játékot, amely kapcsolódott a π számhoz. Megtudtuk, 
hogy a π világnapja március 14. Ezután következtek a 
feladatok, melyek között volt π-szövegírás, keresztrejt-
vény (matematikai, fizika-kémiai, biológiai), Euler-palota 
feladat, villámkérdé-
sek, „Hol vagyunk?” 
feladat (itt azt kellett 
kitalálni, hogy a be-
mutatott kép melyik 
országban vagy 
városban van, és 
milyen létesítményt 
látunk rajta).

A verseny után 
ebéd következett, majd eredményhirdetés. Minden csa-
pat díjat kapott azért, amiben a legjobb volt. A legtöbb 
pontszámot elérő csapat a Csiky Gergely A csapata volt: 
Spir Ádám (6. A), Back Levente (7. A), Mészár Anna (8. 
A), Tóthpál Eszter (8. A), akik 107 ponttal fejezték be 
a versenyt. A legeredetibb karácsonyi dísz díját pedig 
a Csiky Gergely B csapata kapta: Rónai Zoltán (6. A),  
Bálint Botond (7. A), Adjudeanu Vivienne (8. B), Rákóczy 
Rebeka (8. B).

Zsófi

Tóth Árpád szavalóverseny

December 7-én, a Csiky- 
nap keretében került sor 
a Tóth Árpád Középisko-
lai Versmondó Versenyre, 
a költő születésének 130. 
évfordulójára emlékezve. 
A vetélkedőn több iskola 
diákjai vettek részt: a Pécsi 
Református Kollégium, a 

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, a Bartók Béla Elméleti Lí-
ceum, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium és nem utolsó 
sorban a Csiky Gergely Főgimnázium. A középiskolások 
két kategóriában versenyeztek: 9–10., illetve 11–12. osz-
tályosok. A versenyzőknek első körben egy kötelező ver-
set kellett elszavalniuk: a kisebbeknek Tóth Árpád Arad 
című versét, a nagyobbaknak pedig a Hej, Debrecen 
című költeményt.

Egy tízperces szünet után következett a második for-
duló, ahol egy szabadon választott Tóth Árpád-szonettet 
szavaltak el a versenyzők. A zsűritagok – Nagy Gizella, 
Fekete Réka és Ruja Ildikó – összesen 13 diákot hallgat-
tak meg és értékeltek. A verseny végén a debreceni di-
ákoké lett a színpad: Tornai Júlia Karinthy Frigyes Tanár 
úr kérem című alkotásából adott elő egy részletet, majd 
a Csokonait parkírozzák című Tóth Árpád-cikk alapján 
összeállított jelenetet Szilágyi Dorottya, Hegedűs Letícia 
és Turi Gergő adta elő. Az jelenet után a zsűri kiértéke-
lését hallgathatták meg a versenyzők. Az eredményeket 
a résztvevők csak ebéd után tudhatták meg. Iskolánkból 
a 9–10. osztályosok közt 3. díjat nyert Köteles Nikolett. 
Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett ezen a verse-
nyen.

Hegyi Boglárka, 11.A
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1. Milyen az új osztályod? Meny-
nyire sikerült összeszoknotok 
ebben a pár hónapban?
– Nekem nagyon tetszik ez az új 

osztály, mert ahhoz képest, hogy 
szinte teljesen idegen volt szá-
momra a legtöbb diák, nagyon szo-
ros barátságok születtek. Szerin-
tem elég gyorsan összeszoktunk. 
(Mártonfi Gedeon)
– Az új osztályom tele van renge-

teg személyiséggel és jobbnál jobb tehetségekkel. Az 
elején eléggé távolságtartók voltunk egymással szem-
ben, de a múlt heti pécsi kirándulásnak köszönhetően 
sokkal jobban megismertük egymást, ezért sokkal job-
ban összerázódott az osztály. (Păcurar Bianka)
2. Milyen a viszonyotok az oszival?
– Szerintem eddig elég jó a viszonyunk az oszival, és, 

bár nem vagyunk egy elit osztály, úgy gondolom, jó kis 
összetartó csapat leszünk. (Spir Petra)
3. Nemrég voltatok osztálykiránduláson. Mennyire 

változtatott ez az osztályon? Sikerült jobban megis-
merni egymást?
– Igen, a pécsi testvériskolánkba látogattunk el, s bár 

az idő nagy részét külön töltöttük a pécsi diákoktól, ne-

kem sikerült pár diákkal megbarát-
kozni. Szerintem ez osztályszinten 
is jót tett, mert „összerázó felada-
tokat” kellett teljesíteni. (Mártonfi 
Gedeon)
4. Ki a kedvenc tanárod? Miért?
– Kedvenc tanárom nincs, de kez-

dem azt hinni, hogy az oszi lassan 
kezd a 26. osztálytársunkká válni. 
Vele van a legtöbb óránk, és sze-
rintem vele egyezünk a legjobban. 

(Naschauer Kinga)
– A kedvenc tanáraim a kémia és a biosz, mert bár szi-

gorúan veszik a leckét, mégis érdekesen adják le azt. 
(Spir Petra)
5. Mi lenne az, amiben az osztálynak még fejlődnie 

kéne?
– Véleményem az, hogy az órákon való koncentrálás-

ban még fejlődnünk kell. (Păcurar Bianka)
– Úgy gondolom, hogy a pécsi határtalanul program, 

amin részt vettünk, mindenféleképpen csapatépítő volt, 
kicsit jobban megismerhettük egymást. De mindeneset-
re komoly fejlődésben veszünk részt, ami az összhangot 
illeti. (Naschauer Kinga)

Rovatszerkesztő: Vicus

Ezúttal a 9. A-ban jártam, kíváncsi voltam, hogy érzik magukat az új környezetben, sikerült-e beilleszkedniük. 
Örömmel hallgattam pozitív véleményeiket.

Mákszemtől Mákvirágig

A hónap arcai
E hónapban az idei év Csiky-díjasait kérdeztem. Kérdések: Felmerült benned, hogy idén te is kapsz  

Csiky-díjat? Milyen gondolatok voltak benned, amikor kimondták a neved? Mit üzensz a jövő évi potenciális 
Csiky-díjasoknak?

Ilona Judit(XII. A)
Igazából az egészről megfeledkez-
tem, csak akkor kezdtem el gondol-
kozni rajta, amikor néhány napja töb-
ben is nagyon ragaszkodtak ahhoz, 
hogy Csiky-napkor én ott legyek az 
iskolában. Nagyon örültem neki, úgy 
éreztem, hogy ez egy kicsit kompen-
zálja azt a munkát, amit belefektet-
tem a különböző eseményekbe, ver-
senyekbe, amiken részt vettem az 
utóbbi években. Ne csak a tanulásra 
koncentráljatok, hanem próbáljatok 
minél aktívabbak lenni az iskolai élet-
ben is, mert ebből lesznek a legjobb 
emlékek.
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Búza Róbert(XII. A)
Nem gondoltam volna, hogy idén én 
is kapok Csiky-díjat, nem számítot-
tam rá. Amikor kimondták a nevem és 
előreléptem, körülnéztem, hogy nem 
értettem-e félre. A jövő évi potenciális 
Csiky díjasoknak azt üzenem, hogy 
folytassák a jó munkát. Megéri.

Csomós Ferenc Roland(XII. A)
Egyáltalán nem számítottam rá, bár 
reménykedtem. Mindig is csodálva 
néztem azokat a diákokat, akik ér-
demesek lettek a díj elnyerésére, de 
nem gondoltam volna, hogy egy na-
pon én is megkapom. Amikor kimond-
ták az én nevemet is, meglepődtem. 
Egy ideig nem is fogtam fel. Aztán 
büszkeséggel töltött el, hogy egyike 
lehetek a díjazottaknak. Üzenem a 
díjra pályázóknak, hogy dolgozza-
nak meg érte. Tegyenek meg min-
dent, hogy növeljék az iskola jó hír-
nevét, és hogy érdemesek legyenek 
a díj elnyerésére.

Rovatszerkesztő: Annamária


