
„Szeretteim, szeressük egy-
mást: mert a szeretet Istentől
van, és aki szeret, az Istentől
született, és ismeri Istent, aki
pedig nem szeret, az nem is-
merte meg az Istent, mert Isten
szeretet. Abban nyilvánul meg
Isten hozzánk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el
Isten a világba, hogy éljünk őál-
tala.

Ez a szeretet, és nem az,

Kis karácsony, nagy karácsony
A Csiky-Csuky decemberi számát a
szeretet ünnepének szenteltük! Lehet,
hogy közhely-
nek hangzik,
de a Kará-
csony igenis a
szeretetről
szól! Ezért
legalább most,
decemberben
legyünk tole-
ránsabbak
egymás irá-
nyába, lazul-
junk el egy
picit, gondol-
kodjunk pozití-
van, és ebben
az Adventben,
ha másról nem, a haragoskodásról
mondjunk le, és tiszta lelkiismerettel
ünnepeljük a Messiás születését!
Egyes osztályokban, s valószínűleg ott-
hon is, már elkezdődtek az előkészüle-
tek az ünnepre, de fontos, hogy ne
csupán környezetünket, hanem szívün-
ket is öltöztessük ünnepelőbe. Mikulás-
napra, Karácsonyra megajándékozzuk
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ahogy mi szeretjük Istent,
hanem az, hogy ő szeretett min-
ket, és elküldte a Fiát engesz-
telő áldozatul bűneinkért.

Szeretteim, ha így szeretett
minket Isten, akkor mi is tarto-
zunk azzal, hogy szeressük
egymást. Istent soha senki nem
látta: ha szeretjük egymást,
Isten lakik bennünk, és az ő
szeretete lett teljessé bennünk.”
(János 4:7-12)

egymást, igyekszünk örömet szerezni
másoknak, de ne felejtsük: néha egy jó
szó, egy kedves mosoly, a másikra

való odafigyelés a legdrágább ajándé-
kot is felülmúlja!
Szenteste pedig, mikor a nagy sütés-
főzés után ;) összegyűlt a család – mint
sokan emlegették a suliban –, élvezzé-
tek a családi kört, és akkor tudni fogjá-
tok, hogy a Karácsony tényleg a
szeretetről szól!

Széplaky



Igen, világos,
nekem élnem kell,
mert mégis szeretnek,
s nem csak Isten,
a földön is van szeretet.

A nagymamám vigasztal,
könnyeim törölve,
átölelve erősen
kéri anyám kegyelmét.

De anyám még mindig hallgat,
csend és béke a látszat,
de lelkünkben pusztító vihar
tombol hatalmas haraggal.

És én, a magányos gyermek,
Istentől várok segítséget,
hogy újra szeressen az,
aki életet adott nékem,
és a múlt csak emlék legyen.

Gál Zoltán
Téli érzelmek
Biztosan ismerős az érzés,
Mikor átjár az a bizsergés, 
Mikor az ünnep már majdnem 
Megérkezett, s igazából mégsem.

Arrébb van az még, mikor eljő
A Jézuska, no meg a fenyő.
Életed leghosszabb hete lesz:
Nem hallhat akkor semmi nesz.

A legkisebb zajra minden elillan, 
S agyadon a tudat át sem villan, 
Már vége is a varázsnak szivedben.
Keresd meg a boldogságod lelkedben.

Gyűjts erőt magadnak. Eleget,
Hogy feléledjen a meleget,
Szépséget, gyönyört, élvezetet
Keltő, belőled jövő szeretet.

Könyvmolyok, ide süssetek!
Véleményeteknek ti is hangot adhattok!
Ha egy könyvet különösebben kedvel-
tek, és szeretnétek azt barátaitok
figyel mébe is ajánlani, szerkesztősé-
günk szívesen segítene! Küldjétek el
könyvajánlótokat a
csikyc sukykreativ@yahoo.com e-mail
címre, vagy adjátok át Rudolf Ágnes ta-
nárnőnek, illetve bármelyik 11. A osztá-
lyos tanulónak!

Könyvajánló
Charles Dickens:
Karácsonyi ének

A történet fősze-
replője a „vén,
zsugori” Scro-
oge, aki még
saját magától is
sajnál mindent.
Nem csoda,
hogy nincsenek
barátai. Kará-
csonykor is ké-
sőig dolgoztatja

titkárát, s mérgében, hogy másnap
nem tarthatja nyitva a boltját, kijelenti,
hogy „A Karácsony badarság!”

Ezt azonban nem ússza meg szára-
zon! A következő három éjszakán
három különböző szellem vezeti vissza
a „jó útra”, sokkoló látomásokkal hatva
„az eltévedt bárányra”.

Nagy meglepetésként éri a város la-
kóit, amikor találkoznak az „újjászüle-
tett” Scrooge-dzsal, aki vidám és
jóságos öregemberré változott.

Mire is tanít a könyv? Arra, hogy az
életet ne pazaroljuk szomorúságra,
mogorvaságra. Ha módunkban áll, se-
gítsünk társainkon, mert nemcsak
nekik, de önmagunknak is örömet oko-
zunk!

Csíki Tamás: December

Balzsamos éj, cukros kalács,
finom illat leng az utcán,
dicsérgetik, jó a szakács,
az ízletes étkek után.

Csalfa fényeknek ringását,
kis Karácsony dallamával,
szenderítik a fenyőfák,
s a gyanta mámora is szárnyal

Bíbor függöny lába alatt,
pepitás kicsi ajándékok,
berebbentek egy pillanat,
rágyöngyöztek halántékok.

Lennebb még a morzsás ablak
rejteget vörös kis bakancsot,
kinn a kakasok hajnalt kapnak,
de éjjel fekszi ím a rancsot.

Kíváncsi kölykökön rég ül az álom,
mázsás szemükre révedt az,
pedig buzgón várták, garantálom,
hogy jöjjön el az, ami még igaz.

Virgácsvágy nincs, csakis cukros,
szendergés közben kicsordul a nyál,
de félszemmel fénylik már a bross,
melyet te Mikulás bácsi odaraktál.
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ÍGY MŰVÉSZKEDTEK TI! Odatettél kedvesen az éj óráiban,
durmolt a ház népe, és aki várt,
lelke annak teljesen nyughatatlan,
míg föl nem kél, hogy piszkálja a zárt.

Már édes ébredés bandukol,
boldogság, ó, kacaj és szeretet,
karácsony fája s krumplicukor,
mely bódítja általuk a szívedet.

S az ünnep légköre cammog,
Mikulás, telek apója, Mikulás,
midőn hó is hull és talajt fog,
s elmállik a dörmögő hallomás.

Paşca Gabriella
Amiről senkinek nem beszélek

Ne tagadj meg
Te fénylő csoda,
gyermeked voltam,
és más nem lehetek.

Vér vagyok a véredből,
szólj hát hozzám,
ítélj el, ordíts, ahogy csak tudsz!

Bűnös vagyok, tudom,
hát ítélj el,
de kezem ne engedd el!

Térden állva kérek bocsánatot.
De bárhogy is kérem, ő elutasít.
Arcomat könnyek mossák,
s ő mégsem sajnál.

Elfordult tőlem mindörökre,
megszűntem létezni,
hisz tekintete éget,
könyörgésem hiábavaló erőfeszítés.

A fejemben száz és száz gondolat:
mit tegyek?
Éljek vagy haljak?
Ez már nem kérdés.

Könyörögtem tehát
halálra vágyva,
halált, halált, halált!
Hátha valóra válna!

De akkor Isten
reményt adott,
fényt a sötétben,
értelmet elveszett életemnek.

A rajzot készítette Kovács Márk
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Zsori Zoltan, 11. A

Kiss Viktor, 8. A 

FOTÓVERSENY

Örültünk, hogy a novemberi pályáza-
tunk felkeltette a figyelmeteket! Az első
3 helyezettet a következő számunkban
tesszük közzé.
Ennek a hónapnak a témája: Decem-
ber – a szeretet hónapja. Várjuk fény-
képeiteket a
csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail
címre, vagy adjátok át Rudolf Ágnes ta-
nárnőnek, illetve bármelyik 11. A osztá-
lyos tanulónak!

Molnár Brigitta: Csillag...

Egy csillag sincs az égen,
Az eső csak zuhog,
Rád gondolok éppen,
Oly távol vagy, tudod?

Mégis mikor gondolatom,
Hozzád száll sebesen,
Vágyakozva elgondolom,
Most fogod meg két kezem.

Ajkad ajkam érinti,
És szívem sebesen dobog,
A szakadó esőben
Még egy csillag is felragyog.

A viharos sötétségben
E csillag oly fényesen ragyog,
Ahogy a mi szívünk
Egymásért dobog.

HALIHÓ!!!

Krəatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni,
vagy szépen rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy
publikáld műveidet! Küldd el őket a
csik csukykreativ@yahoo.com e-mail címre,
vagy add át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve
bármelyik 11. A osztályos tanulónak!

Rovatszerkesztők: Czeglédi Vica, Kiss
Kriszta, Nagy Angyalka, Kajtor Brigitta



Did you know? 
The abbreviation for Christmas to Xmas is derived from the Greek alphabet. X is

the letter Chi, which is the first letter of Christ's name in the
Greek language. 
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CC ≈ CULTURE CLIP

Christmastime around the UK and the USA
Every year in December we celebrate the birthday of Jesus Christ. That is why we call this time of year 'Christmas' —
we celebrate the 'Mass', or church service, for Christ. The word Christmas (or Christ's Mass) comes from the Old Eng-
lish name Cristes Maesse and is the celebration of the birth of Jesus. The first recorded observance occurred in Rome
in AD 360, but it wasn't until AD 440 that the Christian Church fixed a celebration date of December 25. 

UK. Christmas is celebrated on the 25th of December in England, with a Christmas dinner for the whole family. During
the weeks before Christmas Day, the English send cards, watch nativity plays and go to carol services. They also dec-
orate our homes and churches with green leaves, paper decorations and colourful electric lights. Many of these Christ-
mas customs had begun long before Jesus was born. They came from earlier festivals which had nothing to do with
the Christian church. Long time ago people used to have mid-winter festivals when the days were shortest and the
sunlight weakest. They believed that their ceremonies would give the sun back its power. The Romans, for example,
held the festival of Saturnalia around 25 December. They decorated their homes with evergreens to remind Saturn,
their harvest god, to return the following spring. Some of these customs and traditions were adopted by early Chris-
tians as part of their celebrations of Jesus' birthday. In Victorian times some new ideas such as Father Christmas,
Christmas cards and crackers were added to the celebrations.

US. As far as the celebration of Christmas goes, a strong British orientation can be found in most of them. Meanwhile,
other communities settled in America have kept their own traditions as well. Father Christmas became Santa Claus in
America. And the Americans have really tried to confine a wandering Santa by building homes for him. There is one in
Torrington, Connecticut. Located in a Christmas village this place houses a real life Santa. There Santa gives out pres-
ents along with his elves. In Wilmington, New York, on the side of Whiteface Mountain, a man called Arto Monaco de-
signed a permanent home for Santa Claus. It has a blacksmith instead of the reindeer, a chapel, and a post office.
Around 100,000 people visit the village every year.
Hungarian Americans place greater emphasis on church services and carol-singing on Christmas Eve and Day than
many fellow Americans. They gather around their tree on Christmas Eve and presents are handed out at the appear-
ance of the first star of the evening. After the presents, seasonal foods are baked, rolls of walnut and poppy seed,
dumplings with honey and poppy seed, and biscuits with caraway, sesame, or aniseed.

Compiled by Zoltán Boros
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Lehoczky Attila
A tanár úr a következő szavakba foglalta össze a Karácsony
lényegét: család, béke, együttlét és szeretet. A legemlékeze-
tesebb Karácsony számára az 1989-es volt, a forradalom
idején, amikor egy gépfegyver hangú autót kapott aján-
dékba. A tökéletes ünnepi vacsora elengedhetetlen részei a
tanár úr szerint a húsleves, a gulyás, a fehér félédes bor és
a gyertyafény.

Kori Erich
A tanár úr családi körben szokott ünne-
pelni. A karácsonyi hangulathoz szerinte
nagyon fontos a hó, a szép karácsonyfa
és a meleg szoba. A karácsonyi menüt
szereti az asszonyra bízni, de családjá-
ban hagyománnyá vált a pulyka va-
csora. Szívesen emlékszik vissza a
gyermekkori Karácsonyokra, az óriási
karácsonyfákra, amikor korcsolyát vagy
szánkót kapott ajándékba.

Khell Levente
A tanító bácsi szerint a tökéletes Kará-
csony mindenképp fehér. Az ünneplés
családi körben zajlik, és elengedhetetlen
részei az angyalvárás az unokákkal, az
ünnepi szentmise és vacsora, amely már
évek óta són sült csirke. Sok ideig egy
igazi autóra vágyott ajándékként, és ez
meg is valósult, bár megkésve.

Közeledik a Karácsony, és a Csiky-Csuky szerkesztősége
kíváncsi volt, hogyan ünneplik a tanárok a szeretet ünnepét.
Néhányukat meg is kérdeztük.

Ambrus Amarill
A tanárnő elmondta, hogy Karácsony
egy olyan ünnep, amelyet a lélek belső
szféráiban kell megélnünk. Fontos,
hogy a külső pompát összekapcsoljuk a
lelkiekkel. Ilyenkor az ember olyan kü-
lönleges tapasztalatokhoz juthat, ame-
lyeket szavakba önteni nehéz. A
legemlékezetesebb Karácsonyok a
gyermekkoriak voltak számára, hiszen

akkor az álomvilág a valósággal harmonikusan összekap-
csolódott. Különös módon sosem kért ajándékot, csak ka-
pott. Ez belső késztetettség alapján működött így
családjában. A szeretet ünnepe mindig a bensőséges han-
gulat és a szeretet jegyében zajlott. A Karácsonyt mindig
azon emberek körében tölti, akik hasonló szellemi beállított-
ságúak. Ez mindig megadatott neki.

Spir Tünde
A tanárnő a családjával, nyugodtan sze-
reti tölteni az ünnepeket. Hogy mi lesz a
karácsonyi menü, az általában az utolsó
héten dől el, mivel későn kezdődik a va-
káció, és nincs sok idő az előkészüle-
tekre. Gyermekkorában mindig várta,
hogy az Angyalka meghozza a kért
ajándékot (ami egyszer egy nehezen
megszerezhető baba volt), azután pedig
örült a meglepetésnek.

Mikes Sarolta
A Karácsony meghitt családi együttlétet
jelent a tanárnőnek. A családdal szokott
együtt ünnepelni közös fadíszítéssel,
csengetéssel, majd a Mennyből az an-
gyal éneklésével. A legemlékezetesebb
Karácsony az volt, amikor falun a nagy-
szülőknél ünnepelhetett, hiszen falun
más hagyományok is élnek, például a
kántálás, a szomszédság látogatása

stb.

Rogoz Marianna
A tanárnő szintén az otthon melegében,
családi körben szokott ünnepelni. Az
utóbbi években egy néger egyetemista
tette színesebbé és emlékezetesebbé a
Karácsonyokat, aki a tanárnővel és csa-
ládjával töltötte az ünnepet.

Karácsony a tanáriban

Kívánunk minden tanárnak 
kellemes karácsonyi ünnepeket!
„Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, 
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra! 
Legyen sok ajándék szívemből kívánom, 
s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!”

Rovatszerkesztők: Kinga, Réka, Brigi és Evelin

TANÁR ÚR/TANÁRNŐ KÉREM!



Kos: márc. 21. - ápr. 19.
Nő: Mindig máshogy akarod érezni magad.
Nem felelnek meg neked a nagy bulik, vá-
lassz inkább egy csendesebb, meghittebb
összejövetelt! Ott megismerkedhetsz olyan
emberekkel, akik teljesen mások, mint te,
de éppen ez a jó benne.
Férfi: Szereted a pörgést és a haverokkal való bulizgatást,
de idén valami komolyabb dologra vágysz. Szilveszterkor
menj színházba vagy koncertre!

Bika: ápr. 20. - máj. 20.
Nő: Úgy érzed, hogy kijár neked is a jóból, fényűző luxus-
partin a helyed! A buliban rád találhat egy kalandor, akinek
iszod majd a szavait. Vigyázz! Ha alulöltözött leszel, köny-
nyen megfázhatsz.
Férfi: Házibuli az ideális a számodra! Sok ismerős arccal,
akik között persze megbújik az az ismeretlen is, akivel lehet
egy gyönyörű éjszakád, de aztán soha többet nem látod. Ez
sokáig nem hagy majd nyugodni, így jobb inkább elkerülnöd!

Ikrek: máj. 21. - jún. 21.
Nő: Mivel jár egy saját rendezésű buli? Sok aggódással,
rengeteg kosszal és takarítanivalóval. Ha nincs kedved el-
menni, inkább hívd föl valamelyik barátnődet, de ne szer-
vezz partit!
Férfi: Te is inkább otthon maradnál, csak a hiúságod nem
hagy nyugodni. Úgy kicsíped magad, hogy minden lány utá-
nad fog epekedni, te pedig kedvedre válogathatsz majd.

Rák: jún. 22. - júl. 22.
Nő: Indítsátok az estét egy szuper elegáns étteremben,
majd hagyjátok, hogy sodorjanak az események! Találkoz-
hatsz egy olyan fiúval, aki teljesen elcsábít, és aki felett nin-
csen hatalmad.
Férfi: Természetesen abba a buliba mész, melyben tudod,
hogy ott lesz szíved választottja is. Nem lesz könnyű meg-
hódítani, de érzel magadban annyi erőt, hogy sikerüljön.
Nem szereted a túl könnyű dolgokat, inkább megdolgozol a
jutalomért.

Oroszlán: júl. 23. - aug. 22.
Nő: Szeretnél egy csendesebb, intimebb összejövetelt, ahol
csak a számodra legfontosabb barátaid vannak jelen. Egy
szilveszteri pizsi-parti. Társasjáték, kakaó és tv, ami persze
átcsaphat másba is.
Férfi: Haveri társasággal házibuli. Sokan lesztek kis helyen,
de ha előveszed a legférfiasabb, legelbűvölőbb éned, garan-
táltan minden lány a te karjaidba akar majd beleájulni éjfél
környékén.

Szűz: aug. 23. - szept. 22.
Nő: Szervezzetek kis összejövetelt a barátaiddal! Ahhoz,
hogy jól szórakozz, nem kell méregdrága partikra menned.
Csináljatok szendvicseket, vegyetek sok-sok nassolnivalót,
és meglátod, szuper kis buli lesz!
Férfi: Az utcán szeretnél bulizni, nézni a tűzijátékot, de a ba-
rátaid lebeszélnek róla, és elvisznek egy nagyszabású bu-
liba. Óvatosan a pénzzel, mert könnyen túlköltekezheted
magad!
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CSILLAGOK, CSILLAGOK!

Mérleg: szept. 23. - okt. 22.
Nő: Nincs sok kedved elmenni otthonról, de a barátaid rá
tudnak venni, hogy messzebbre is elutazzatok egy-két
napra. Itt megismersz egy látszólag aranyos pasit, de nyo-
mulásával megijeszt téged.
Férfi: Egy elegáns bulin a helyed, a nagymenők közt. Az éj-
szaka folyamán egy olyan lány csavarhat az ujja köré, akire
te rá se mernél nézni, nemhogy megszólítani.

Skorpió: okt. 23. - nov. 21.
Nő: Szereted, ha tetszel másoknak. Nem veted meg az
egyéjszakás kalandokat, de érdemes megnézned, kivel
mész haza! Két dudás egy csárdában nem igazán fér meg.
Férfi: A buliban találkozol azzal a lánnyal, aki mindvégig azt
mutatja magáról, hogy nehéz őt megkapni. Ez felébreszti
benned a vadászösztönt, és elkezded becserkészni.

Nyilas: nov. 22. - dec. 21.
Nő: Óvatosan az alkohollal! Túlságosan is élvezni akarod az
estét, ezért nem tudod, hol a határ. Ne csinálj magadból hü-
lyét a barátaid szeme láttára! Egy nőnek egy pohár bor és
pezsgő még jól áll, a részegség azonban nem.
Férfi: Olyan buliba keveredsz, ahol maximum két embert is-
mersz. A dologból akár még jó is kisülhet, mert egy ártatlan-
nak tűnő lány elcsavarja a fejed. Hívd fel másodikán, mert
érdemes!

Bak: dec. 22. - jan. 19.
Nő: Ne gondold, hogy a pénz nem számít! Egy nagyon
drága partira akarsz menni, de érdemes lenne számot vet-
ned a vagyonod fölött. Inkább válassz egy csendesebb bulit,
ahol elmélyülhetsz a házi készítésű sütikben.
Férfi: Hűha! Nincs kedved se a bulihoz, se az emberekhez?
Nem kötelező, nyugodtan menj haza, vagy ünnepelj egé-
szen szűk körben!

Vízöntő: jan. 20. - feb. 19.
Nő: Úgy gondolod, hogy neked kéne megmondani, hova
menjetek a barátaiddal, de most nem hallgatnak rád. Próbálj
meg alkalmazkodni, bírd ki, hogy nem mindig te döntesz, és
ne pufogj egész este!
Férfi: Határozott elképzeléseid vannak a szilveszter estéről.
Mindenképpen elsőrangú partival szeretnéd megünnepelni,
ami akár másnap estig tarthat. Ne fogd vissza magad, jól fog
sikerülni!

Halak: feb. 19. - márc. 20.
Nő: Hívd fel a legjobb barátnődet, és szervezzetek nálatok
egy haveri összejövetelt! Az ismeretlen emberekre pedig ne
haragudj, nem ők tehetnek arról, hogy elrángatták őket ebbe
a buliba.
Férfi: Kivételesen nem bírsz a fenekeden ülni, és egy szá-
modra szokatlan helyre csöppensz. Egy lány teljesen nyíltan
közli veled, mit szeretne, ami kissé megrémiszt téged. Bár
ez nem a te műfajod, de ne menekülj, inkább élvezd!

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem
szórakozni rajta!)

Rovatszerkesztők: Balogh Adrien, Sipos
Bettina, Faragó Réka, Biber Evelin
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CSAK CSAJOK

Az ünnepek alatt 3-4 alapszín közül ér-
demes választani: piros, zöld, arany és
fehér. Mind jelképezik az ünnepet vala-
milyen módon, és remekül harmonizál-
nak a karácsonyfával! A piros a tűz, a
láng színe, a fehér a lelkünk tisztasá-
gáé, a zöld a fa, a természetesség jel-
képe, az arany pedig a fényé és a
csillogásé.

Ha igazán rá szeretnél hangolódni a
Szentestére, válassz te is ezen színek
közül! 

amelyeknek alapja a piros.
Lehet egy egyszerű V-kivágású felső

vagy egy magas nyakú garbó. A leg-
jobb, ha zöldet viselsz hozzá, mint az
igazi karácsonyi manók! :) De fehérrel
vagy arannyal is igazán elegáns lehet.

A piros alapú skótkockát mintha di-
rekt Karácsonyra találták volna ki! Kü-
lönösen jól mutat szoknyákon, de egy
igazi skótkockás pizsamát is érdemes
beszerezni!

Bár a fekete is rendkívül elegáns,
hagyjuk inkább más alkalmakra! A Ka-
rácsonyhoz sokkal élettel telibb színek
illenek, hiszen ezen a napon valójában
Jézus születését ünnepeljük. A legfon-
tosabb természetesen, hogy te jól
érezd magad a ruhádban, ezért cél-
szerű pihepuha felsőbe és kényelmes,
de csinos nadrágba vagy szoknyába
bújni.

A legnagyobb sikerük kétségkívül
azoknak az összeállításoknak van,

Szilveszteri sminktipp
Tegyük ezt a csodálatos alkalmat feledhetetlenné olyan
módon, hogy a gondosan kiválasztott ruhába kipihenten és
jókedvűen bújunk bele.Az elkészítendő smink színeit harmo-
nizáljuk a ruhánk színével, textúrájában és anyagában egya-
ránt!

• Ha a ruhánk flitteres, arcunkra is kerülhet belőle csillámpor
formájában egy kevés: tusvonal formájában, vagy finoman
hintsük meg a szemfestékünket vele egy nedves tusecset
segítségével!

• Ha ruhánk anyaga fényes, úgy tegyünk selyemport a
szemhéjunkra és az arccsontra!

• Ha követ szeretnénk ragasztani szemünk környékére,
akkor azt a belső szemzugba tegyük vagy a szemhéjunkra –
semmi esetre sem a szemünk külső szélére!

A szemfestés és a szájfestés egyaránt lehet erős, hasz-
nálhatunk akár színes műszempillát is erre az alkalomra, ha
ruhánk elég „bohó”, és ezt lehetővé teszi. Ha azonban ru-
hánk stílusában visszafogottabb, úgy célszerű a sminkünket
is diszkrétebbre készíteni:

Házilag készített különleges karácsonyi ajándékok-Karácsonyi faldísz
Hozzávalók:
•kemény kartonpapír - minél na-
gyobb, annál jobban mutat majd a
dísz, de egy 40 cm x 40 cm nagy-
ságú éppen megfelelő;
•egy csomag zöld szizál (hobbibolt-
ban kapható);
•szárított virágszirmok;
•aranyszínű termések (bármelyik
hobbiboltban találni);
•szárított narancsszeletek - ezt is
lehet kapni, jobban megéri azonban,
ha saját magad szárítasz;
•fahéjrudacskák;
•egyéb termések, amelyekről úgy gondolod, hogy jól mutat-
nak majd a díszen;
•folyékony ragasztó;
•arany színű cérna;
Elkészítés:
Elsőként rajzold meg a csillagot a kartonpapíron, majd vágd
ki! Fogd a szizált, és válaszd szét vékonyabb tincsekre!
Kend be a kartoncsillagot vastagon ragasztóval – a hátolda-
lát is beragasztózhatod, annál biztosabban tapad majd rá a
szizál –, és kezdd el a tincsekkel betekerni a csillag szárait!

Ha egy tinccsel kész vagy, szorosan tekerheted
mellé a következőt!
Ha minden szárral végeztél, a maradék szizált
formázd olyan alakúra, amellyel befedheted a
csillag szabadon maradt részét! Ne spórolj az
anyaggal, hiszen ez képezi majd a dísz alapját!
Elképzelhető, hogy úgy érzed majd, hogy nem
ragadt oda eléggé a szizál a kartonhoz. Erre
nincs is jobb megoldás, mint fogni a hajlakkot,
és alaposan befújni vele az egész csillagot!
Miután megszáradt a lakk, felteheted rá a ter-
méseket. Egyesével ragasztózd be a szirmokat
jó alaposan, és ragaszd őket a szizállal befe-

dett csillagra! Ragassz rá néhány narancsszeletet, a fahéjru-
dakat, a terméseket, és néhány helyre tegyél az arannyal
befújt darabokból is! Minél több termést teszel rá, annál de-
koratívabb lesz – az arany termésekkel azonban csak csín-
ján!
Ha ezzel végeztél, pihenj egy kicsit! Főzz magadnak egy
finom karácsonyi teát, és várd meg, míg megszárad a ra-
gasztó! Utolsó lépésként óvatosan, de szorosan tekerd be
az egész díszt az arany cérnával! Ebből viszont annyit te-
hetsz, amennyi csak tetszik! Végül köss a karácsonyi csilla-
god sarkára szalagot, és akaszd fel a falra!

Karácsonyi divat, avagy öltözz az ünnephez!

• Ha füstös szemeket festünk, ajkunk legyen natúr, enyhén
sárgás alapú bézs, vagy nagyon halvány, bézs alapú száj-
fényt használjunk!

• Amennyiben erős, sötétkék szemfestést „alkotunk”, ajkunk
sziporkázhat bézs színben (az aranybézs nagyon elegáns
és ünnepi hangulatú), de illik hozzá a vidám, kicsit naran-
csos árnyalat is.

• A lila szemfestéshez is jól jön az aranybézs – sminkünk
így letisztult és finom lesz (a lila szemfestéshez jól illik a
színtelen és az ezüst csillámpor egyaránt).

• Ha türkizzöld szemfestéket választunk, babarózsaszín
rúzst illesszünk hozzá!

• A fűzöld szemfestékhez a klasszikus piros rúzs illik

• Ha szemfestékünk smaragdzöld, úgy a korallárnyalatok
passzolnak hozzá igazán.

• Ha pedig szemfestékünk aranybézs, a vörös és a lila ár-
nyalatú rúzs egyaránt „nyerő” 
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SPORTIRAM
FFOOCCII
Elpocsékolt BL-premier
Korábban még soha nem volt olyasmi a román labdarúgás
történetében, hogy két együttes is indulhasson egyazon
idényben az európai klubcsapatok legnemesebb vetélkedő-
jén.

Bár idén megadatott ez a kettős szereplés, sajnos, leg-
jobb nemzetközi képviselőink nem tudtak élni a felkínált le-
hetőséggel.

A bukaresti Steaua BL-szereplése ezen az őszön megbot-
ránkoztatta a hazai focibarátokat, hiszen kiábrándító játékot
produkálva az eddigi 5 csoportmérkőzésén mindössze
egyetlen pontot szerzett, ami azt jelenti, hogy a klubcsapa-
tok legértékesebb versenyéből már az első szakaszban ki-
pottyant. Dorinel Munteanu edző legénysége azonban még
folytathatja a nemzetközi szereplését az UEFA-kupában, ha
a december10-diki utolsó BL-csoport mérkőzésén legyőzi a
Fiorentina csapatát, amely jelenleg 3 ponttal rendelkezik.

Bár a kolozsvári CFR már az utolsó csoportmérkőzése
előtt ellőtte a további nemzetközi szereplés lehetőségét még

az UEFA-kupában is,
mégis a Pászkány Árpád
által anyagilag életben
tartott Szamos-parti
együttes több pontot
szerzett BL-csoportjá-
ban, mint a Steaua,
szám szerint négyet.

A kolozsvári vasutas-
csapatban a honi labda-

rúgók fokozatos kirekesztésével nagyot hibáztak, hiszen a
harmad- és negyedrangú külföldi futballisták nem voltak ké-
pesek igazán jó csapattá összekovácsolódni meggypiros
színekben.

Így aztán elmondható, hogy a kolozsvári CFR első BL-
szereplése elfogadható ugyan, ám a teljesítményét illetően
több pontot szerezhetett volna, ha lélektanilag és szakmai-
lag egyaránt egységesebb.

A nagyobb baj az, hogy az ezen az őszön megszerzett
UEFA-együttható már nem biztosítja jövőre is a kettős sze-
replés lehetőségét a Bajnokok Ligájában.

Rovatszerkesztők: EDY és NITRO

FFOORRMMAA  11
Portré: Lewis Hamilton
Lewis Carl Hamilton 1985. január 7-én született Hertfords-
hire-ban, Angliában. Nyolc évesen kezdte autósport karrier-
jét a gokartban. Tíz évesen, 1995-ben nyerte első karting
bajnokságát, az angol bajnokságot, ezt megismételte 1996-
ban és 1997-ben. A McLaren és Mercedes-Benz egyesület
és Ron Dennis felfigyeltek rá, és 1998-ban szárnyaik alá
vették őt, biztosítva jövőjét az autósportban. Megnyerte to-
vábbá a Karting-Formula A bajnokságot 2000-ben, a For-
mula Renault angol bajnokságot 2003-ban, a Formula 3
Európa-bajnokságot 2005-ben és a GP2 szériabajnokságot
2006-ban. A Vodafone McLaren-Mercedes csapattal Ron
Dennis bevette a Forma 1-be mint másodpilótát, de az ak-
kori uralkodó világbajnok, Alonso szintjén versenyzett, és
majdnem megnyerte a világbajnoki címet a benevező évé-
ben.

Hamilton lett a legfiatalabb és az első színes bőrű világ-
bajnok a Forma 1-ben. Ezen kívül még senki sem szerzett
első Forma 1-es évében kilenc dobogós helyezést sorozat-
ban.

Hamarosan megkezdi harmadik évét a király-kategóriá-
ban immár mint világbajnok. A 174 cm magas, 68 kg-os
angol bajnok vezeti a pontstatisztikát a Forma 1-ben, mivel
5,91 pontja van versenyenként, köszönhetően a rövid időn
belüli jó eredményeknek. Csak példaként: Alonsonak 3,57
és Raikkonennek 3,79 pontja van versenyenként átlagosan.

Hamilton sokak szerint megdönti Schumacher rekordjait,
de ezzel ő még nem foglalkozik. Sokan viszont úgy tartják,
hogy sosem lesz elég érett rá, mivel másodszorra is majd-
nem elvesztette a bajnoki címet. Apja és testvére azt
mondta a médiának, hogy nyolcszoros bajnok lesz, és Ron
Dennis is neki ígért egy egyedi McLaren F1 sportkocsit, ha
háromszoros bajnok lesz. Az már biztos, hogy más csapat-
hoz nem fog menni, mert a McLaren-Mercedes és Ron Den-
nis nevelték őt fel, velük fogja folytatni.

Vajon megtartja agresszív egyéniségét, vagy változtat
rajta? Kíváncsian várjuk, hogy milyen teljesítményt nyújt a
továbbiakban, és le tudja-e győzni ellenfeleit!

Rovatszerkesztő: norbeVort

Recept

A konyhatündérek Karácsony alkalmá-
ból kipróbálhatják egy könnyű finomság
receptjét.
MORGÓS CSÚCS
Hozzávalók: 10 dkg darált háztartási
keksz, 20dkg darált dió, 30dkg porcu-

kor,4 dkg kakaópor, 8 dkg margarin,
esetleg egy kevés tej. 
A forgatáshoz kristálycukor. A geszte-
nyés töltelékhez: 25 dkg fagyasztott
gesztenyemassza,5 dkg porcukor,15
dkg darált háztartási keksz,10 dkg vaj,
egy kevés rum.
Egyéb: kézi citromfacsaró, befőtt
meggy vagy cseresznye.
Elkészítés: A kekszet a dióval, porcu-
korral, kakaóval, tojásokkal, ha kell,
egy kevés tejjel összegyúrjuk. Nedves
kézzel kb. 25 db kis gombócot formá-
lunk belőle, amiket kristálycukorban
meghempergetünk.
A felengedett gesztenyemasszát a por-
cukorral, a keksszel, a puha vajjal és

egy kevés rummal összedolgozzuk.
A kekszes diógombócokat egyenként
egy felfordított citromfacsaró üregébe
töltjük, pontosabban inkább csak kör-
ben a falához nyomkodjuk hasonlóan
ahhoz, mikor egy tortaformát bélelünk
tésztával. A közepébe teszünk egy ma-
gozott meggyet. A gesztenyés töltelék-
kel pedig teljesen betöltjük az üreget.
Ezután (mivel cukorba mártottuk) köny-
nyedén kiütjük a formából. Így kapjuk a
kis csúcsokat, amik kívül diósak, belül
gesztenyések.

Rovatszerkesztők: a CSAJOK, avagy:
Evelin, Timi, Kriszta és Berni
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1. Kérnék egy rövid bemutatkozást!
Erdei Emesének hívnak, 14 éve tanítok testnevelést a
Csikyben.

2. Mióta működik iskolánk mazsorett csoportja? Honnan
jött az ötlet a csapat létrehozásához?
2002 óta működik. A lányok nagyon szerettek volna táncolni,
és nekem ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Meg hát
ekkor nagy divat volt Magyarországon is.

3. Kik voltak az alapító tagok?
Az első csapat 40 lányból állt: Szakács Iza, Antal Erika,
Czeglédi Csilla, Czirmer Krisztina, Schuler Anita, Erdei
Edina, Albert Tímea és még sokan mások.

4. Mazsoretteseink több helyen is felléptek, versenyez-
tek. Megemlítene pár ilyen eseményt?
Aradon szinte minden eseményre meghívnak. Magyaror-
szágra is többször kaptunk meghívást különböző rendezvé-

nyekre, főként Békéscsabára, Tót-
komlósra és Szegedre.  A csapat
többször is részt vett a Médiabefu-
tón, ahol mindig eljutott a közép-
döntőig. Idén pedig, szeptember
20-án, részt vettünk a nagyváradi
Országos Mazsorett Kupán, ahol
miénk lett a második díj.

5.Ön szerint melyik tánc aratta a
legnagyobb sikert? Esetleg van
Önnek kedvence?
Szerintem, a maga idejében, mind-
egyik tánc nagy sikert aratott. Nem
igazán van kedvencem, hiszen
mindegyiket ugyanúgy szeretem.

6.Kik alkotják a mostani mazso-
rett csoportot?
Jelenleg 3 csapat működik. A na-
gyok csapata, a Csiky Girls: Sza-
kács Timi, Spir Anita, Vancsik

Bernadett, Lőrincz Brigitta, Nagy Evelin, Daróczi Tímea,
Dancu Gréta, Bódi Rita, Nechifor Bianca, Nagy Melitta,
Péter Tímea, Molnár Éva, Rohács Brigitta, Írházi Hajnalka,
Írházi Boglárka, Gábor Karola.
Másik csapatunk a Dream Team, melyet Bécsi Anita, Hankó
Thália, Hegyi Boglárka, Ilona Eszter, Ilona Judith, Kozma
Andrea, Pálfi Kinga, Molnár Andrea, Groza Bianca, Abru-
dean Giulia, Vasica Lorena, Bisca Iulia, Hudec, Martina, Ko-
vacs Bettina alkotnak.
És végül a kicsik csapata, a Barbie Girls: Gábor Dharma,
Terpe Gloria, Péter Noémi, Iovita Ana, Spir Petra, Viun
Tímea, Hosszú Bernadett, Morócz Noémi, Bitay Vivien,
Burja Tania, Radutiu Patricia, Varga Vivien, Vasas Karen,
Kurunczi Viktória, Polanek Eszter és Bella Edit.
Köszönjük Erdei Emese tanárnőnek a válaszokat!

Rovatszerkesztő: Vica

TTEENNIISSZZ

Portré: Szávay Ágnes
1988. december 29-én született Kiskunhalason. Már hatéve-
sen elkezdett teniszezni. 2007. július 22-én nyerte első
WTA-tornáját Palermóban, majd 2007-ben az év női sporto-
lójává választották Magyarországon. 2008 januárja óta
Monte-Carlóban lakik a jobb adózási viszonyok és a több
felkészülési lehetőség miatt. Szávay Ágnes a női egyes vi-
lágranglistán jelenleg a 28. helyen áll. Magassága 171 cm.
Tornagyőzelmeinek száma: 2 WTA. A 2008-as év nem volt
túl eredményes a számára. Hiába villant meg időnként a leg-
jobb magyar, ezen a szinten ennél több kell a sikerhez.
Mindössze három játékot engedett Pennetta Szávay Áginak
Linzben, ahol 6:1, 6:2-re kikapott. A vereséggel véget ért a
2008-as szezonja. Összkeresete ebben az évben kb.
1,110,082$.

A nemzetközi férfitornán a versenyek befejeződtek. Fer-
nando Verdasco 3 óra 56 perc alatt, öt játszmában legyőzte
Jose Acasusót, így a spanyol férfi teniszválogatott 3-1-es,
behozhatatlan előnyre tett szert az argentin csapat ellen a
Mar del Platán rendezett Davis-kupa döntőjében. A Davis-
kupa az első nemzetközi jellegű férfi csapatverseny a tenisz-
ben. A versenyben országok csapatai versengenek
egymással, egyéni és páros küzdelmeket vívnak. Minden
mérkőzés 5 meccsből áll, 4 egyéni és egy páros mérkőzés-
ből. Idén spanyol uralom alakult ki.

Rovatszerkesztő: B. Attila :)



Gyertyaöntés
Biztos akad otthon egy pár régi gyertya. Miért ne öntsünk belőle újat,
szebbet, elegánsabbat?! Hogy miként? Íme a lépések!

Törjük össze a gyertyákat, és egy edényben olvasszuk össze őket! A
viaszt színezni is lehet festékkel vagy egyéb színezőanyaggal.

Keressünk egy szép poharat, kanócot, egy vékony ceruzát vagy
hurkapálcát, és némi nehezéket (pl. egy kis anyacsavart)!

Az, hogy mibe töltjük a viaszt, csak a fantázián múlik. 
Önthetjük akár kisebb

üvegpohárba, egy ket-
téfűrészelt és kivájt
kókuszdió héjába, sütőfor-
mába vagy dióhéjba stb.

A kanóc 10-15 cm-rel hosszabb kell, hogy
legyen a kiválasztott pohárnál. A kanócot kössük hozzá a nehezékhez és a pálca
közepéhez is, majd állítsuk bele a pohárba, és öntsünk egy kis forró viaszt az
aljára, hogy kössön meg az alján, mert akkor nem lesz gond a kanóccal és a
ceruzával, stabilan fog állni.

Ha még lágy állapotban van a viasz, fahéjrudakat vagy babérlevelet szurkál-
hatunk bele. Vagy akár gyümölcsdarabkákat is lehet az oldalára nyomkodni.

Töltsük ki a poharat viasszal, majd egy kicsi idő után ki lehet húzni a pálcát!
A végén ne felejtsük el levágni a kanóc végét úgy, hogy 1-1,5 cm legyen!

Kész a gyertya! Már csak meggyújtani kell, és meghitt hangulatban ünnepelhetjük családunkkal a Karácsonyt!

Rovatszerkesztők: Tihamér, Sync és Ruben
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HANGSZÓRÓ
P. Diddy már készül a Bond-filmszerepre

P. Diddy néhány hónapja beszélt először arról, hogy szívesen eljátszaná James
Bondot a következő 007-es moziban. A sztár nem a levegőbe beszélt, hiszen nem-
rég fogta magát, és New Yorkból átrepült Dél-Franciaországba, hogy leforgasson
egy ún. „kedvcsináló” Bond-videot. A filmen Diddy szmokingban virít kissé hiányos
öltözetű hölgyek társaságában, próbál jó dögösen nézni, és még jet-skizik is.

„Van egy fekete elnökünk, el kellene gondolkoznunk azon, hogy legyen egy fe-
kete James Bondunk is!” – nyilatkozta a 39 éves zenész a video kapcsán. A fil-
mecske természetesen a sztár új parfümjét, az I Am King-et is hivatott reklámozni.

Diddynek egyébként akár reális esélye is lehet a 007-es ügynök megformálá-
sára, hiszen kisebb B-kategóriás filmekben már felbukkant, ráadásul jövőre a CSI:
Miami című sorozatban is láthatjuk mint törvényszéki ügynök. Az viszont biztos,
hogy a következő James Bond-moziban még Daniel Craig játssza a főszerepet.
Meg reméljük, hogy utána is…

Rovatszerkesztők: Tihamér és Sync

TECHNIKA

Két szőke nő beszélget.
– Képzeld, idén a Karácsony pont pén-
teki napra esik!
– De remélem, nem 13-ára...!

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
– Parketta, kisfiam.

– Hallom, letartóztatták a férjedet.
– Igen. Az idén túl korán kezdte meg a
karácsonyi bevásárlást.
– Hogyan? Hiszen már majdnem Kará-
csony van!
– Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyi-
tott volna...

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy ka-
rácsonyfát vágjanak maguknak. A tér-
dig érő hóban gázolva órák hosszat
keresik a megfelelő fenyőfát, de nem
találják. A nap lenyugszik, feltámad a
jeges szél, a távolban felvonyít valami
állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
– Na, ebből nekem elegem van! A leg-
közelebbi fát kivágjuk, akár fel van dí-
szítve, akár nincs!

Mi a köze a Mikulásnak Piroskához?
Hát a Mikulás Piroskabáttya!

HUMORZSÁK

Rovatszerkesztők: Torma Tibi és Zsóri Zoli
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KIVÁNSÁGKOSÁR

– A Csiky-Csuky szerkesztősége kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog újévet kíván minden csikys
diáknak, a tanároknak és az összes
alkalmazottnak!
– Minden csikysnek, kicsiknek és na-
gyoknak, diákoknak, illetve  alkalma-
zottaknak: kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kí-
vánok!
Sok szeretettel: Rogoz tanárnő

– Ni csak, mi az ott, tán Góliát?
Olyan magas, mint a Himalája,
s extravagáns a frizurája.
Ő csak „Szteroidos” Nitro Józsi,
testőrnek készül, nem gagyi!
Szülinapod közeleg,
így a núbok felköszöntenek.
Kívánunk neki egy hektár tortát,
ha nem eszi meg, legyúrják a torkán!

– A XI. B osztály boldog születésnapot
kíván Daróczy Tímeának és Szeles
Noéminek!
– Kajtor Brigittának boldog születés-
napot kívánnak a XI. B-ből a volt osz-
tálytársai!

– Boldog szülinapot és minden elkép-
zelhető jót kíván Krisztina és Angi
Csíki Tamásnak a X. C-ből!

– Márkos Melindának névnapja alkal-
mából és Kolber Dávidnak születés-
napjára sok boldogságot kíván Pap
Melinda!

– Dobi Tamásnak és Papp Tímeának
boldog születésnapot kívánnak a IX.
A-ból régi osztálytársaik.

– Legyél boldog, és nőjél Nagyra!
Az alkohol, tudd meg, káros az Agyra!
Ne járj annyit a kocsmába,
mert beleesel a kómába
A füledet húzzák a bokádig,
ha engeded, majd húzzuk mi sokáig.
Boldog szülinapot Szilvi!!!
A XII. D osztály részéről Ferencz Szil-
veszternek!
– Boldog szülinapot kíván a X. B Cle-
ónak, Heninek, Szilvinek és Esztinek.
Kívánjuk, hogy minden álmotok telje-
süljön!

– Boldog szülinapot kívánunk Szeles
Noéminek! Szeretünk, és soha nem
hagyunk magadra! Sok puszi: Péter
Tímea és Nagy Melitta.

– Boldog születésnapot kívánnak ba-
rátai Csíky Tamás X. C osztályos ta-
nulónak! Feri, Pityu, G. Feri, Tibi.

– Torták, rózsák, égő gyertyák,
s néhány szívből jövő kívánság!
Ha elmúltál már ennyi meg ennyi,

nem kell azt úgy a szívedre venni!
Molnár Éva és Rohács Brigitta ré-
szére, a XI. D osztálytól.

– Cu ocazia zilei dvs. de naştere şi cu
ocazia Anului Nou, vă dorim multă să-
nătate, fericire şi belşug alături de cei
dragi! La mulţi ani! 
De la elevii clasei a XI. A, pentru diri-
ginta noastră, profesoara Maxim An-
dreia.

– Kolber Dávidnak boldog születésna-
pot kíván Szandi és Tesó!

– Zsíros hajú Bak fiúk,
azaz Fish Misi és „Villám" Hajas úr,
ünneplik a szülinapjukat 
(Karácsony és Szilveszter este)!
Nagy bulit csapnak, mindenesetre!
Kívánunk minden jót s szépet,
okoskodjanak sokat az Újévben!
Kedves osztálytársaitoktól.

– A XI. A osztály boldog születésnapot
kíván Bele Mihálynak, Hadnagy Kin-
gának, Hajas Rolandnak, Kajtor Brigit-
tának, Krista Imrének és Német
Józsefnek!
Születésnapotokra Néktek,
kívánok sok Szépet,
boldog s vidám legyen 
Számotokra az élet!
Isten éltessen sokáig,
míg a Duna ki nem szárad bokáig!

– Nagyon-nagyon boldog születésna-
pot kívánok legjobb barátnőmnek,
Mester Bettinának a 9. D osztályból.
Kívánom, hogy teljesüljön minden kí-
vánságod, és hogy nagyon boldog
légy az életben!!! Szeretettel Enitől!

– Karácsonyra nem kívánok egyebet,
mint egy igazi NÚB összejövetelt!
Szálljon a varnyú a lelketekre,
s a núbság fénye az eszetekre!
De fontosabb a szeretet,
öleld át lakóit a fészkednek!
A fenyőfa alatt, kívánom, 
ne csak parketta csillogjon,
az angyalka klassz ajándékokat hozzon!
S az új évben rátok aranyeső hulljon,
hogy a núbeszetek „MUKODJON"!

– Szülinapod alkalmából 
nem kívánok egyebet, 
csendes lépteid kísérje szeretet! 
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, 
légy boldog a következő 365 napon! 
ISTEN ÉLTESSEN!
Sok szeretettel Tesótól Kajtor Brigittának!

– Az angyal Karácsonykor berúgott,
s ezért téged későbben hozott.
Csak 26-ra ért ide,
Kanga-Kinga bébivel.
Most már 17 éves csikys,
s fülbevalókként hord 2 galaxist. :P
Elmeditál matekpéldákon,
s ha mérges, keksszel eteti a kollégákat.
Boldog szülinapot, meleg Karácsonyt,
az újévben legyél bölcs és találékony!
Sok szeretettel: padtársadtól, Bettitől és
a hátad mögötti núboktól, azaz Márktól
és Brigitől.

Sziasztok! Kívánságkosár című rova-
tunkba várjuk a ti üzeneteiteket is! Írjatok
bátran, ha meglepetést szeretnétek sze-
rezni barátaitoknak! Üzeneteiteket küldjé-
tek el a jokivansagok@yahoo.com e-mail
címre, vagy juttassátok el bármely XI. A
osztályos diákhoz!

Rovatszerkesztők: 
Adrienn, Kinga, Betti és Timi
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AGYKROBATA
SUDOKU

50 RON Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd legalább az egyik
rejtvény helyes megfejtését. Ha mindkét rejtvényünk megoldását beküldöd, dupla
esélyekkel indulsz sorsolásunkon.
Határidő 2008. 12. 17.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a decemberi számunk győztese!
Várjuk megfejtésedet!
A sorsolás időpontja: 2008. 12. 18. nagyszünet.

TEKEREGVE KERESD!
Indulj el a megjelölt bal oldali négyzetből, és keresd meg a szavak kanyar-
gós útját! Minden szó utolsó betűje egyúttal a következő szó első betűje is.
A többi betűt csak egyszer használhatod! Ha már minden szót megtaláltál,
marad még néhány betű, amelyre nem volt szükség. Ezekből állíthatod
össze a megfejtést adó szót.

AJTÓSZÁRFA, ALAPOZ, KIFORDÍT, KRIKETTEZIK, MERŐBEN, NYE-
LET, PÉLDÁLÓZÁS, SZALONKA, SZELLŐZIK, TÜDŐCSÚCS, ZONGO-
RASZÁM

Előző rejtvényeink megoldásai
A szókeresőnk megoldása: ERŐSBÍTI
Az novemberi keresztrejtvény szerencsés győztese SPIR ANITA,
X. A osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

Rovatszerkesztők: Adri, Kinga, Evelin, Réka, Betti

ARANYKÖPÉSEK

Decemberi lapszámunkból sem maradhatnak ki az aranyköpések! Íme az új dózis!

TANÁROKTÓL
• Tanár: „A francia erre azt mondaná, hogy: Hai să vorbim
ceva!”
Diák: „A francia???”
Tanár: „Igen, ha tud románul!”
• ,,Ha elromlik a cipő, garanciálisan visszaviszed.”
• ,,Tedd le azonnal azt a mobilt, mert megmutatom rajta,
mi az a gravitációs erő!”
• ,,Elmondom a témának a tartalmát.”
• ,,Nem hallgatod el, hogy elmondom?!”
• ,,Az iskolában tanulnak gazdasági közgazdászok is!”
• ,,Állj félre, mert a kollégáid már a pad alól nézik a táblát!“

Rovatszerkesztők: Tűzifa és SOADY
DIÁKOKTÓL

• ,,Olyan szépen rajzolsz, mint LEONARDO DI CAPRIO!!”
• ,,A lány megkísérelte az öngyilkossági kísérletet.”
• ,,Sötét van, ezért nem hallatszik a zene.”
• ,,A cseh király levelében Lajos királyt sértegette, és még az
anyját is emlegette!”
• ,,Negyedik buszmegállomásnál leszállsz.”

TUDOMÁNYOS MEGHATÁROZÁSOK
Zongora      = Körülfafényezett Réz Ide-Oda Kapkodászati 
                   Hangtartály
Mozdony     = Gőzpöfögészeti Tovalöködönc
Bolha           = Alomzavarászati Távugronc
Nyakkendő  = Nyaktekerészeti Mellfekvenc
WC              = Megkönnyebbülészeti Körguggolda
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Titanic vízirevü
November 17-én, hétfőn este 7 órakor kezdődött a te-
mesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház társula-
tának előadása, melyen a csikys diákok is részt vettek.
A mű a XXI. század jellegzetes problémáit mutatja be,
melyeknek középpontjában a pénz áll. Alsó-Belesd fa-
lujában született Ritter Dénes és a falubeliek megpró-
bálják Európa meghódítása céljából elindítani a
Szárcsa 11-et.    Az elindulás előtt egy ünnepséget
szerveznek a hajón, amelyre meghívják a híres buda-
pesti dívát, Bugár Marát. Időközben megérkezik Ba-
betta Béla, egy híres maffiózó, aki pénzét akarja
visszaszerezni. Dénes álmai szertefoszlanak, s mire
mindenki „álarcát ledobja”, a hajó megfeneklik.

A szereplők között két egykori csikys diák is ott volt:
Éder Enikő és Faragó Zénó. Gratulálunk nekik!

Anyanyelvünk, drága ének
November 22-én, szavalóversenyt rendeztek a Jelen Ház nagytermében Anyanyelvünk, drága ének címmel. A versenyzők
között részt vettek a Csiky Gergely Iskolacsoport és a Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai, illetve Pécskáról, Nagyzerindről

és Kisjenőből is voltak.
Dsida Jenő és Faludy György költők-

től kellett szavalniuk egy verset. A zsűri
tagjai Ruja Ildikó és Tácsi Erika magyar-
tanárnők, illetve Baracsi Zsuzsanna re-
formátus lelkész voltak. Az ő döntésük
alapján a 42 részvevőből a csikys diákok
a következő helyezéseket érték el:

V-VI. osztályosok: 
Tóth Pál Béla: III. díj
Rudolf Ábrahám: dicséret
Veres Bernadett: dicséret

IX-X. osztályosok: 
Gál Zoltán: II. díj

XI-XII. osztályosok: 
Kovács Márk: I. díj
Szakács Tímea: II. díj
Higyed Emese: III. díj

Gratulálunk nekik!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Jók vagyunk fizikából!
A Magyar Nukleáris Társaság által meghirdetett versenyre a
mi iskolánk is benevezett. Rogoz Marianna fizikatanárnő el-
mondta, hogy a 6-12. osztályos tanulók rendkívül szorgalma-
san dolgoztak, ki esszét, ki pedig rajzot készített.

A munka eredménye nem is késett, ugyanis iskolacsopor-
tunk elnyerte a zsűri dicséretét és a Paksi Atomerőmű ZRt.
különdíját, amely 150 ezer forintból áll. Gratulálunk! A pénz-
összeget teljesen a fizikalabor korszerűsítésére fogják fel-
használni.

November 21-én a Vlaicu negyedi Eminescu iskolában zajlott
a Feltalálási Verseny. Molnár Mária és Rogoz Marianna ta-
nárnők megnyerték a második díjat. Gratulálunk!

Rovatszerkesztők: Berni, Kriszta és Zoli
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Szüreti bál
November 20-án került megrendezésre a bentlakásban a szüreti bál.
Jó volt a hangulat, mivel igyekeztünk egy nem túl hosszú, de szórakoz-
tató műsort összeállítani. Volt, aki néptánccal, s volt, aki énekkel szere-
pelt. Voltak fiúk, akik versengtek egy lány kegyeiért, megmutatván
néptánc tudásukat. Persze meg is lettek jutalmazva azok, akik részt
vettek: a bentlakás vezetősége édességgel kedveskedett nekik. Örö-
münkre nemcsak bentlakók vettek részt ezen a műsoron, hanem az is-
kolánkba járó diákok is.

De nemcsak szórakozásból állt a szüreti bál. Sorra került az ösztön-
díjak kiosztása is. Amikor Hadnagy Éva tanárnő kezébe került a mikro-
fon, sokunk kezdett el izgulni. De ez a szüreti bál jól zárult, mivel azok
közül, akik igényelték, mindenki részesült ösztöndíjban. Minden bent-

lakó nevében szeretnék köszönetet mondani
a Támogatóknak, mivel jelentős összeggel
könnyítettek a mi és családunk életén.

Nekem ez már a 3. évem a bentlakásban,
de szerintem ez a szüreti bál volt eddig a leg-
jobb: nagyon jó volt a szervezés, és persze
örülhettünk az ösztöndíjaknak is.

Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin és Sync

• Régi informatikai eszközöket elszállítok! Elérhetőség:
boros_rulez@yahoo.com-os ID-n vagy a 0746149543-as
mobilszámon.

• Eladó Xbox-cd, 20 db. Bővebb információk a 11. A -ban
Torma Tibornál.

• Eladó Sony Ericsson W810i mobiltelefon 2 Gb memória-
kártyával.
További információk Péter Mózesnél a 0746276508 mobil-
számon.

• Tökéletes állapotban lévő 8 Gb-os Nano Ipodot lehet venni
a XII. A-ban, tartozékokkal együtt. Bővebb információkért a
berty4all ID-in vagy a 0723601081-es telefonszámon lehet
érdeklődni. Ára 130 euró.

• Gitárost keresnek gitárral (elektromos vagy akusztikus), le-
hetőleg tudjon gitározni is. Ha te vagy ez a személy, kérünk
jelentkezzél a X. A-ban Vastag Vilmosnál vagy a X. C osz-
tályban Ferenczi Nándornál!

• Új USB stickek vásárolhatók 2 Gb-tól egészen 32 Gb-ig.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0754029084.

• Ha szeretnél két hónapos tacskó kiskutyákat vásárolni, ér-
deklődj a 0747892684-es telefonszámon vagy az
en_cyke@yahoo.com e-mail címen! A kutyusok rendelkez-
nek a szükséges oltásokkal és kezelésekkel.

• Eladó számítógép: IBM PC , processzor 3Ghz, DDR1
512Mb RAM, videokártya Intel (R) 64Mb (beépített), hang-
kártya Intel (R) (beépített). További infók a 0751419381 szá-

mon vagy a deadslayerx@yahoo.com e-mail címen.

• Eladó Palm M100. Bármilyen infót megtudhatsz internetről
és tőlem, ha visszajelzel a deadslayerx@yahoo.com címre.

• Eladó Siemens A75 nagyon olcsón. Infó:
deadslayerx@yahoo.com

• Eladó DDR1 256 Mb RAM. Infó: deadslayerx@yahoo.com

• Eladó videokártya, 64Mb-os.Infó:
deadslayerx@yahoo.com 

• Eladó billentyűzet egérrel, driverrel (kábelnélküli).Infó: de-
adslayerx@yahoo.com

• Eladók tréningek fiúknak és lányoknak. Birkás Dávidnál ér-
deklődjetek!

• Ha szeretnél trendi körmöket alacsony áron, fordulj hoz-
zám! Választási lehetőségek: zselé műkörmön vagy zselé a
saját körömre. Megtalálsz a XI. B-ben: Péter Tímea.

• Eladó új billentyűzet, USB kimenetellel és hangszóró be-
menetellel. Információk a IX. -ben Gergelás Csabánál vagy
a 0740803553 telefonszámon.

Ha szeretnétek hirdetni, venni, elcserélni, eladni valamit,
bátran írjatok hirdetést, és hozzátok be a XI. A osztályba,
vagy küldjétek el a reklam_hirdetes_cs@yahoo.com e-
mail címre!

Rovatszerkesztők: Matanie Ruben, Hajas Roland, Bozóki
Attila, Krista Imre, Jambock Eduárd

INTRIJÓ

BIZARR BAZÁR



Egyesek az ünnepet otthon töltik, de
akadnak olyanok is, akik a városban.
Minden megkérdezett másodikos írt le-
velet a Jézuskának. Balogh Fábián lab-
dát és kisautót szeretne kapni
Karácsonyra. Mások minden ajándék-
nak örülnek, de akadnak olyanok is,
akik még nem tudják, mit szeretnének.
Kulcsár Tímea az ünnepeket szánkó-
zással tölti (ha az idő megengedi), de
az imaházba mindig elmegy. Szilvi is el
szokott menni a szüleivel a templomba.
A kicsik, mint minden gyerek, várják a
Karácsonyt, amely – mint megtudtuk –
sokat jelent számukra.

Csiky-Csuky, 2008. decemeber 15. oldal

A Karácsony minden szempontból kü-
lönleges, ezért úgy döntöttünk, hogy a
decemberi számban a kicsiket faggat-
juk a szeretet ünnepéről. Megkérdeztük
a második és az ötödik osztályos diá-
kokat, hogy mi a véleményük a Kará-
csonyról, hogyan szoktak ünnepelni, és
persze az ajándékokról sem feledkez-
tünk meg. A gyerekek nagyon sok vá-
laszt adtak.

A második osztályos kislányok Kará-
csony tájékán anyukájuknak segítenek
süteményeket készíteni. Közéjük tarto-
zik Bella Edit is, aki már régen kért
ajándékot, de nem mondta el nekünk,
hogy mit szeretne kapni, mert szerinte,
ha elárulja, kívánsága nem fog telje-
sülni.

Mircea Baniciu és Pacifica koncert december 23-án az Armonia Centerben.
December 17. és 21. között karácsonyi vásár az Expóban.

Iskolai rendezvényeink:
December 5.: Mikulás-nap
December 12.: Csiky-nap
                        Maturandus
December 20. – január 4.: TÉLI VAKÁCIÓ

TARTS VELÜNK!

MÁKSZEMTŐL MÁKVIRÁGIG



Az ötödik osztályos Richárd szerint a
Karácsony egy nagyon szép ünnep,
amikor az emberek megajándékozzák
egymást. Katona Csilla számára az
ünnep a boldogságról szól. A Jézuská-
nak szokott írni levelet, de az idén még
nem kért tőle semmit. Egy kislány sze-
rint a Karácsony egy kellemes ünnep,
amikor ki lehet kapcsolódni. A családjá-
val vesznek egy fenyőfát, amit feldíszí-
tenek. Szentestén a családjával
templomba mennek, azután pedig
együtt megvacsoráznak.

Nagyon köszönjük a diákok közre-
működését. Reméljük, hogy mindent
megkapnak a Jézuskától, amit szeret-
nének. Nem utolsó sorban mindenki-
nek kívánunk kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet!

Rovatszerkesztők: Betti, Brigi, Evelin,
                                 Réka és Timi

Csiky-Csuky, 2008. decemeber 16. oldal

Bene Erika
Mit jelent számodra a Karácsony? Hol töltöd az ünnepeket?
Karácsony a szeretet ünnepe. A családommal és szeretteimmel fogom
a téli ünnepeket tölteni.

Szűcs Dániel
Mire gondolsz Karácsony hallatán? Milyen ajándékokat szoktál kapni?
Nagyon várom a Karácsonyt, amely számomra Jézus születésnapját
jelenti. Az ajándékok, amiket kapok, változatosak, sok mindentől függe-
nek.

Rovatszerkesztők: Józsi, Édi, Anikó, Roli és Timi
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