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Heni

Végre eljött a december, s 
vele együtt néhány nap múlva a 
vakáció is megérkezik. Decem-
ber az a hónap, amit minden gye-
rek szeret, hiszen jön a Mikulás, 
nem sokkal később pedig a 
Karácsony is megérkezik. Ilyen-
kor még a csapból is a már jól 
ismert karácsonyi dalok folynak, 
mindenki készülődik, fát díszít, 
ajándékokat vásárol, anyukák 
előkeresik a legjobb receptjeiket, 
és sok finomsággal lepik meg a 
családot. Mindent bejár a fenyő, a 
narancs és a fahéj illata. Minden-
ki megpihen egy kicsit, elfelejtik 
a rohanást...

Végül eltelnek az ünnepek, 
s minden kezdődik elölről: a 
rohanás, a munka, a felszínes, 
semmitmondó beszélgetések, 
veszekedések. Miért van az, 
hogy az ünnepek elteltével elmú-
lik az egymásra figyelés is? Miért 
változunk meg egyik napról a 
másikra?

Talán azért, mert mindenki, 
az egész világ egyre önzőbb. 
Mindenki a saját érdekeit helyezi 

előtérbe, eltapos másokat. Lehet, 
hogy ez nagyon durvának hangzik, 
de sajnos ez pontosan így van, csak 
azért nem vesszük észre, mert már 
megszoktuk.

A Karácsony a szeretet ün-
nepe. Sokan azonban csak a nagy 
evészetet, ivászatot, az akkori 
bőséget látják benne. Ha viszont 
körbenézünk, láthatjuk, hogy 
vannak olyanok, akik hetekig 
küszködnek ünnepek előtt, hogy 
gyermekeik arcán örömet lás-
sanak, amikor azok kibontják  apró 
ajándékaikat. Egyeseknek még az 
sem adatik meg, hogy ilyenkor 
kapjanak valamit, mégis talán job-
ban örülnek a Karácsonynak, mint 
azok, akik már azt sem tudják, mit 
kérjenek ajándékba, annyi min-
denük van. Jobban tudnak örülni, 
mert ők még tudják, hogy mi az, 
amit Karácsonykor ünneplünk, 
nem felejtették el azt, hogy mi a 
Karácsony igazi szerepe: nem a 
fa alá, hanem a lelkükbe várnak 
ajándékot. Valójában ez a Kará-
csony.

Próbáljunk meg odafi-

gyelni másokra is, s nem csak az 
év e szakaszában, hanem máskor 
is! Felejtsük el saját álprob-
lémáinkat, hiszen sokaknak való-
diak vannak. Ajándékozzuk meg 
azokat, akik nem is számítanak rá, 
akiknek nagyobb gondjaik is van-
nak annál, mint hogy mit kapnak 
Karácsonyra. Ezeken az arcokon 
látott öröm fog minket ráébresz-
teni arra, hogy eddig mennyire 
materialisták és önzők voltunk, s 
rádöbbenünk arra, miért is szok-
ták azt mondani, hogy jobb adni, 
mint kapni.

Ezekkel a gondolatokkal bú-
csúzok el tőletek erre az évre, 
és kívánok mindenkinek békés, 
boldog és szeretetben gazdag ün-
nepeket, boldog új évet és kelle-
mes vakációt.

Csikysektol csikyseknek,

A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 6. évfolyam 3. szám

csakis nektek!
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Könyvajánló

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy?

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

Molnár Katalin vagy
Bella Zoltán

12. D osztályos tanulókhoz!!:)

Rovat
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Így művészkedtek ti!
Katiess: Tél

Eljött e hónap,
Várva várt telünk,

Boldog minden gyerek
Szánkózhat a mezőn.

Hullott a hó jócskán,
Elég volt az nagyon,

Hogy hógolyózzanak a fiúk,
S meneküljenek a csajok.

A hideg viszont nem jó,
Bundát, subát, kesztyűt
Veszünk, de még úgy is
Fázik nagyon kezünk.

Korcsolyázók nyomás,
Megnyílik a pálya,

És így megmutathatjátok,
Kinek is van arra termett lába.

Soraim végeztén mit is 
kívánhatnék,

Pihenést és mindent jót,
Sok diót meg mogyorót.

Ami biztos várható:
a sok fölösleg kiló.

Bella Zoltán: December

December, december, december,
Jön a Mikulás, ezerrel.

Várják mind a gyerekek,
Kellemes ünnepeket nektek!

Boldizsár Betti IX.C

Kopka Csaba IX.C

Molnár Kati XII.D

Patricia M. St. John: 
Nyomok a hóban

Hallottatok Patricia M. St. John Nyomok a 
hóban című művéről? Ha nem, akkor itt az 
ideje, hogy pár mondatban összefoglaljuk 
nektek, miről is szól, és talán valaki kedvet 
kap az elolvasásához.

A szerző főként gyermek- és ifjúsági 
regényeiről híres. Szívünk gyermekkori 
vágyakozásai, életünk megrázó próbái, 
önmagunkkal, Istennel, és felebarátainkkal 
vívott harcaink, mind-mind visszaköszönnek 
írásaiban.

A történet Karácsony éjszakáján kezdődik, 
amint egy kislány a szomszédasszony 
és fia kíséretében bandukol haza a falusi 
templomból, fel a hegyek közé, gondolataiba 
mélyedve. Otthon váratlan esemény 
fogadja: édesanyja haldoklik. Ám utolsó 
szavaival rábízza karácsonyi ajándékát, 
újszülött kisöccsét. Az édesanyát vesztett 
család és a szomszédok jó viszonya egy 
tragikus baleset következtében megromlik. 
A kislány és a szomszéd fiú sok fájdalmas 
és izgalmas eseményen keresztül, saját 
bőrén tanulja meg a Biblia igazságát: Jézus 
irántunk való szeretetét.
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* Péter Norbinak, a 11. A-ból kíván boldog szülinapot Patrick, a 10. C-ből. :))
* Nagyon boldog születésnapot Tamarának a 10. A-ból! Anabella :* <3
* Boldog születésnapot Dóra! XII. D :))
* Kellemes ünnepeket kíván a szerkesztőség mindenkinek! BUEK
* Boldog születésnapot kívánunk Katica! Osztálytársaid és az oszi :)

Tanár úr/tanárnő kérem!
Decemberi számunkban 
Hasas Paul tanár urat 
kérdeztük a következőkről:

– Mióta tanít az Csikyben? 
Milyen tantárgya(ka)t 
oktat?
– Ez a második évem a 
Csikyben. Turizmus szakon tanítok, rengeteg tantár-
gyat, amelyeknek neve túl hosszú ahhoz, hogy itt 
felsoroljam őket :)). Emellett földrajzot is tanítok.

– Hogyan készül az ünnepekre?
– A Karácsony különleges ünnep számomra, nagyon 
szép emlékeket juttat eszembe, a szeretteimmel töltött 
p i l l a n a t o k a t . 
M e g p r ó b á l o k 
jobb és megértőbb 
lenni a diák-
jaimmal ebben 
a hónapban:) 
(Hogy sikerült-e, 
meg kell kérdezni 
őket!). Általában az ünnepekhez közeledve jövök rá 

arra, hogy olyan sok ember 
van, akinek sokkal rosz-   
szabb, mint nekünk, és hogy 
a legnagyobb boldogság az, 
hogy örömet szerezzünk 
másoknak. Láttam gye-
rekeket örülni pár szem cu-
korkának, és rájöttem, hogy 
mi, felnőttek, elfelejtettünk 
az apró dolgoknak örülni, 
amikből tulajdonképpen az 
életünk összetevődik. Sze-

retném, ha tiszta szívemből tudnék örülni ezen a 
Karácsonyon, és szeretném, hogy jobb embereket, 
boldog gyerekeket és legfőképpen több mosolygó 
arcot lássak.

– Hol tölti a téli vakációt, a 
szilvesztert?
– Elterveztük a feleségem-
mel, hogy többet leszünk 
együtt az ünnepeken. A 
Karácsonyt az én rokonaim-
nál fogjuk tölteni, Körös-
réven, és alig várom, hogy 
menjek a templomba, 
kántálni, és hogy találkoz-
zam a rég nem látott 
barátaimmal. Szilveszterkor 
a feleségem rokonainál 
leszünk. Néhány nagyon jó barátunknál töltjük majd 
a szilvesztert.
Szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni 
kollégáimnak és minden csikys diáknak, és üzenem 
nekik, hogy ne felejtsenek el mosolyogni és örülni 
ennek a Karácsonynak.

Köszönjük nagyon 
szépen a tanár úrnak

a válaszokat!
Kellemes ünnepeket 

kívánunk neki is!

Rovatszerkesztő: Meli

Csiky-Csuky, 2013. december

Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Meli
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Skorpió
A december kiváló hónap számodra! 
Nagy szíved tele van szeretettel, 
amit megoszthatsz másokkal, és a jó 
cselekedeteket a Télapó megdicséri, és 
jutalmat is kaphatsz. Az ünnepi hangulat 

eltereli a figyelmedet a tanulásról, de vigyázz, mert 
még nincs vakáció, még hátra vannak a félévik. Egy kis 
testmozgás nem ártana: egy séta a barátaiddal, egy rövid 
biciklizés még utoljára ebben a hónapban. Szerencsenapok: 
10., 15., 23.

Csiky-Csuky, 2013. december

Csillagok, csillagok!

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

Nyilas
Egy kicsit döcögősen indul ez a hónap, 
rádöbbensz, hogy vannak olyan személyek 
az életedben, akiknek nem vagy olyan 
fontos, mint hitted. De párod törekszik, 
hogy felvidítson, és boldognak lásson. A 
jó jegyek csak úgy szállnak a katalógusba, 
csak így tovább! Ne aggódj, mert a Télapó 

a jó gyerekek listájára írt fel, és sok szép ajándékot fogsz 
kapni. Szerencsenapok: 6., 8., 31.

Bak
Felszínre kerülnek a kis csínytevéseid, hiszen 
a Mikulás mindent lát. Lehet, hogy csak egy 
virgácsot kapsz, de még helyrehozhatod a 
dolgokat, csak legyél kedves és megértő! 
Kezdesz megszabadulni a pesszimista 
gondolatoktól, és szívedet megtölti a szeretet, 

és ez jó hatással van párkapcsolatodra, amit annyira féltesz. 
Szerencsenapok: 3., 10., 25.

Vízöntő
A decemberi hónap sok meglepetést 
tartogat a számodra. Rengeteg lelki 
támogatást kapsz majd barátaidtól, amire 
nagy szükséged is lesz, hiszen hatalmas 
feladatok előtt állsz. A szerelmed is 
kedvességekkel halmoz majd el, sokkal 

látványosabban ki fogja mutatni érzelmeit, 
mint eddig bármikor. Szerencsenapok: 4., 11., 23.

Hal
Ha nem létezne cigizés, te találnád ki, de 
nem tesz jót egészségednek és pénztárcádnak 
sem, hiszen tudod jól, hogy a vécében nem 
szabad cigizni. Nagylelkűségeddel kitűnsz 
osztálytársaid közül, nagyon szeretsz 
ajándékokat adni, és evvel boldoggá teszed 

az embereket magad körül. Párkapcsolatodról nem lehet 
elmondani, hogy felhőtlen, próbáld meg megbeszélni a 
problémákat. Szerencsenapok: 2., 19., 27.

Kos
A december nem a te hónapod, nem 
szereted sem a havat, sem az ünnepeket. 
Ennek ellenére úgy teszel, mintha ezek 
lennének életed legszebb napjai, csak 
azért, hogy a körülötted lévők jól érezzék 
magukat. Ez kedves és jószívű jellemre utal. 

Szerencsenapok: 1., 6., 27.

Bika
Lehetőséged lesz új embereket 
megismerni, sőt egy romantikus kaland 
is vár rád. De ne tervezz vele komoly 
jövőt, mert lehet, hogy fele sem igaz a 
szép ígéreteknek, amikkel megpróbálja 
elcsavarni a fejed. A december a te 

hónapod: a sok csillogás, a pompa, ajándékozás, 
finomabbnál finomabb ételek, és meg ott van a szilveszter 
is. Ez mind energiabombaként hat rád. Szerencsenapok: 
4., 12., 24.

Ikrek
Érzelmekben gazdag hónap vár rád, 
tele vagy reményekkel és bizakodással. 
Érzed, hogy minden célod eléred, kitűnő 
jegyeket szerzel, de még hátra van egy pár 
dolgozat, viszont nincs okod aggodalomra, 

mert azokat is könnyedén megírod. A Karácsony és ez a 
hideg téli hangulat közelebb hozza párodat, és minden 
problémátokat meg tudja oldani. Szerencsenapok: 9., 17., 
21. Rák

A tél ugyan jól indul, de ez nem tart 
sokáig. Kisebb-nagyobb konfliktusokba 
keveredsz, ami nem tesz jót az amúgy 
is kedvetlen állapotodnak. A december 
második felére minden helyrebillen, 

barátaid megértőbbek lesznek veled, és ettől te is 
vidámabb leszel majd. Szerencsenapok: 7., 18., 29.

Oroszlán
Kettős érzésekkel állsz a tél előtt. Alig 
vártad, de most, hogy itt van, már nem dob 
fel annyira, hiszen a tél eljött, de a hó még 
közel sem. Ez egy kicsit lehangol, de a jó 
kis forró kakaó és az ünnepek melengető 

hangulata neked is jót tesz. Szerencsenapok: 13. , 22., 27.

Szűz
A Mikulás és a Karácsony is jól fog 
telni, szeretteid ajándékokkal és kedves 
gesztusokkal halmoznak el, ami viszont a 
szilveszterre nem jellemző. Jól tervezd el, 
hogy hová mész, és kivel szilveszterezni, 
mert megeshet, hogy egyedül maradsz az 

év utolsó napján. Szerencsenapok: 4., 9., 16.

Mérleg
Rettentő nagy bajban leszel, hiszen ez 
a hónap az ajándékozásról is szól, ami 
neked mindig is nehezen ment. Sosem 
tudod eldönteni, kinek mivel kedveskedj, 
de általában mindenki a legjobban a te 
ajándékodnak örül. Úgy látszik, megéri a 

fáradságot a sok gondolkozás. Szerencsenapok: 5., 14., 
20.
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Előző rejtvényünk győz-
tese Kovács Heni, 

XI. A osztályos tanuló! 
Gratulálunk neki!

Agykrobata
50 lejes Farmec vásárlási utalványt nyerhetsz, ha 
beküldöd a következő rejtvény megfejtését. Ne 
késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a mostani 
számunk győztese! Várjuk megfejtésed!
Határidő: 2014. január 7.
A sorsolás időpontja: 2014. január 7. nagyszünet

Sudoku
Töltsd ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-
től 9-ig) úgy, hogy egy-egy sorban, oszlopban és 
nagyobb (háromszor hármas) négyzetben egy szám 
csak egyszer forduljon elő!

Rovatszerkesztő: Juli

Logikai feladat (0-IV. osztályosoknak)

Októberi sudoku helyes megfejtése:

Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer csak 
lekiabál a parancsnoknak:
– Parancsnok úr, jön két indián!
– Barátok vagy ellenségek?
– Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

A „vegetáriánus" egy ősi indián szó.
Jelentése: „rossz vadász".

– Hogy hívják a kövér indiánlányt?
– ???
– Pocakhontas.

– Miből veszi észre az indián, hogy kiszáradt a folyó?
– ???
– Porzik utána a kenu.

– Hogy hívják a nagyon vén indiánasszonyt?
– ???
– Bomlik.

– Hogy hívják a halott 
indiánt?
– Már sehogy...

Bemegy az indián a hivatalba:
– Szeretném megváltoztatni a nevem.
– Miért?
– Mert hosszú.
– Mi a maga neve?
– Messzeszálló Színaranynyílvessző Mely Mindig 
Célba talál.
– És mire szeretné megváltoztatni?
– Zutty.

– Mi a neve az indián 
temetőnek?
– ???
– Tolltartó.

Csiky-Csuky, 2013. december

Humorzsák

Hány feje van az embernek? Jól gondold meg, 
mielőtt válaszolsz!

Az előző logikai feladat helyes megoldása: Te magad.
Októberi sudoku nyertese:

Rovatszerkesztő: Andi
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Elveszett telefon, pénztárca vagy kulcsok? Nem 
probléma többé. Ehhez pedig egy aprócska eszköz nyújt 
hatalmas segítséget, nevezetesen a Tile.

A Tile egy picike eszköz - olyan, mint egy kulcstartó 
- Bluetooth kapcsolattal, mely tárgyakra erősíthető, ezzel 
könnyítve meg a keresést, amennyiben az elvész. A 
nyomkövetés okostelefonra telepített alkalmazással vihető 
véghez, mellyel akár azt is meg lehet oldani, hogy a Tile 
hangjelzést adjon ki, ezzel megkönnyítve az eltűnt tárgy 
megtalálását. A kütyünek van még egy különlegessége: 
felhő alapú szolgáltatás tartozik hozzá, mely azt jelenti, 
hogy a Tile szerverein regisztrálni lehet. Így egy táska, 
mobiltelefon, sőt, akár bicikli elveszítése vagy ellopása 
esetén a szerver azonnal értesít minket, sőt, akár más Tile 
tulajdonosok segíthetnek a felderítésben.

A Bluetooth-jel automatikusan aktiválódik minden 
Tile felhasználónál, így mindegyikük tudja, hogy az 
elveszett tárgy mennyire van közel hozzájuk. Emellett a 
Tile egy másik Tile-lal is összekapcsolható, így például ha 
elhagyjuk a kulcsunkat egy barátunk házában, lehetőség 

van a mi Tile-unk jelét a barátunkéra küldeni, így máris 
megkezdődhet a felderítés.

A praktikus kis Tile árusítása várhatóan még idén, de 
legkésőbb a jövő évtől kezdődik meg. Előrendelni azonban 
már lehet: 1 darab ára 18.95 amerikai dollár, de több darab 
vásárlása esetén kedvezmény jár.

Csiky-Csuky, 2013. december

FORMA 1 A szezon végi hírek

TECHNIKA

Rovatszerkesztő: TI BI

Rovatszerkesztő: Be@

Vége az idei szezonnak, vége egy korszaknak is, 
hiszen jövőre új idők következnek a Forma 1-be. A 
2014-es szezonban 25 év után visszatérnek a turbó-
motorok a Forma 1-be. A teljesítményük 750 lóerős 
lesz. A 18 000 percenkénti fordulatra korlátozott V8-
as, 2,4 literes motorok helyett V6-os, 1,6 literes tur-
bómotorokat fognak használni a csapatok. A KERS új 
neve az ERS, hiszen nem csak a mozgási (kinetikus 
– „K"), hanem a motor hőenergiáját is hasznosít-
ja, ez 60 %-ban kap ebben szerepet. 11 csapat 22 
versenyzővel fog indulni a szezonban, és talán új 
történelmet fognak írni.

A Forma 1 a téli szünetben, illetve a szezonváltó 
szünetben is tele van friss hírekkel. Ilyen például 
az a hír, hogy Hamilton sosem fizetett apjának a 
menedzseléséért. Ez a dolog Paul Di Resta bírósági 
pere kapcsán derült ki, ugyanis Hamilton apját, An-
thony Hamiltont, a volt menedzserét rossz fényben 
tüntette fel Paul. Di Resta állítása szerint Anthony 
félrevezette őt egy szponzori megállapodás során. 
Hamilton, miután leváltotta menedzserét, apját, úgy 
érezte, nem elég egy köszönet a többéves munkáért, 
ezért 3-4 millió dollárt adott neki hálául. Pastor 
Maldonado úgy véli, hogy ez volt a legerősebb éve 
a Forma 1-ben, annak ellenére, hogy voltak gyenge 
eredményei. Jövőre jobb is lehet, ha az erőviszonyok 
nem változnak, hiszen a Lotus versenyzője lesz, Ro-
main Grosjeannal együtt. Alonso szerint másodiknak 
is kiváltság lenni. Továbbra is boldog, hogy évek óta 
rendre ott tud lenni a világbajnoki címért folytatott 
harcban. A spanyol sztár boldog, hogy még ebben a 
gazdasági válságban is ilyen fényűző életet élhet, és 
a legjobban fizetett sportolók között tudhatja magát. 
Ugyanakkor nagyon reméli, hogy eljön az a nap, 

amikor ő lesz a bajnok, és lehagyhatja Vettelt. De egy 
dolgot már nem vehet el Vetteltől, a rekordjait. Felipe 
Massa élete a Williamsnél folytatódik, ahol egy lelkes 
csapattárs várja, Valtteri Bottas, aki fel szeretné venni 
a harcot a Ferrari volt versenyzőjével. Massa számára 
a következő idők jobbak lehetnek, mivel nem kell 
másodhegedűsnek lennie. Kimi műtétje jól sikerült, 
és az utolsó futamot már Finnországból nézte. Vettel 
és a Red Bull a FIA-gálán átvehette negyedik világbaj-
noki címét. Vettel a legfiatalabb négyszeres világbaj-
nok, és nem titkolja, hogy Schumacher rekordjának 
megdöntése a célja.

Ebben az időkben a pilóták is utazgatnak, ünnepel-
nek. Kívánok nektek boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, boldog új évet!

Ui.: Ajánlom nektek a top 10 előzéseket a 2013-
as szezonból, megtekinthetitek a YouTube-on az F1 
2013 Top 10 Overtakes címke alatt.
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Rovatszerkesztő: Boti

FOCI
Köszöntök minden focirajongót és nem csak őket.
Megtörtént a 2014-es Brazil Világbajnokság csoportjainak a 
sorsolása. Lássuk hát a csoportokat!

A csoport: Brazília, Horvátország, Mexikó, Kamerun
B csoport: Spanyolország, Hollandia, Chile, Ausztrália
C csoport: Kolumbia, Görögország, Elefántcsontpart, Japán
D csoport: Uruguay, Costa Rica, Anglia, Olaszország
E csoport: Svájc, Ecuador, Franciaország, Honduras
F csoport: Argentína, Bosznia-Hercegovina, Irán, Nigéria
G csoport: Németország, Portugália, Ghána, Egyesült Államok
H csoport: Belgium, Algéria, Oroszország, Dél-Korea

Nagyon érdekes mérkőzések elé nézünk. Legérdekesebb talán 
az A és a B csoport, és a D csoport nagy kérdése, hogy vajon Anglia kijut-e ebből a csoportból? 
Egy másik említésre érdemes dolog, hogy Brazília egyből a csoportkör után össze fog csapni vagy 
Spanyolországgal vagy Hollandiával, hiszen a 2010-es vb döntősei a B csoportban vannak. Nagyon 
kiegyensúlyozott csoport lesz a C is, ahol körülbelül ugyanolyan képességű csapatok fognak 
összecsapni. Nagyon kíváncsian várjuk a vb-t.

Cikkem második részében iskolánk egyik sportolóját szólaltattam meg. Lipták Marciról van szó, a 
XI. C tanulójáról. Lássuk, mit mondott el a vízilabdázó fiatalember!
– Mióta űzöd ezt a sportot? Jelenleg milyen csapatnál játszol?
– 5 éve vízilabdázom. Eddig csak az aradi Amefa csapatában játszottam.
– Mást is sportoltál, vagy mindig is a vízilabdának éltél?
– Először úsztam, 6 éven keresztül, és sok érmet nyertem.
– Vannak példaképeid? Ha egyet kellene megnevezned, ki lenne az?
– Nagyon sok példaképem van, nagyon nehéz lenne egyet választani, de talán Kásás Tamás az, 
aki a legjobban inspirált.
– Az iskola után milyen terveid vannak?
– Iskola után abba fogom hagyni a vízilabdázást, mert mással sokkal többet kereshetek.

Köszönjük szépen Lipták Marcinak, hogy válaszolt a kérdésekre, és sok sikert kívánunk neki 
továbbra is. Veletek pedig találkozunk 2014-ben.
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CSAK CSAJOK

KOKTÉL

Rovatszerkesztők: Meli, Berni, 
Timi, Enci
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Csiky-Csuky, 2013. december

Télen se zárd magad négy fal 
közé!

A természet télen-nyáron 
gyönyörű (na jó, persze a tél a 
leghidegebb évszak mind közül, 
de a csipkés fák és a fehér táj 
gyönyörű tud lenni). A nyári sza-
badtéri programokhoz képest 
jelentős előny télen, hogy nem 
csípnek a szúnyogok, nem men-
nek rá az ételre a hangyák,és nem 
kell rettegni a kullancsoktól sem. 
Ahhoz, hogy a téli kiruccanás jól 
süljön el, van néhány fontos dolog, 
amit jó betartani.

A ruházat...
Nincs rossz idő, csak rosszul 

öltözött ember – ezt jó megjegyez-
ni. A legfontosabb a megfelelő 
ruházat, aminek kulcsa a me-
leg, vízálló lábbeli 
és a réteges öltöz-
ködés. Ne csak egy 
óriási télikabátban 
vagy bundában gon-
dolkozzatok, hanem 
az alsóbb rétegekre 
is szenteljetek ko-
moly figyelmet. Ne 
feledkezzetek meg 
a kesztyűről, a sap-
káról és a sálról, és 
máris rendben vagy-
tok. :)

Karácsony tizenkét 
napja

Tudtátok, hogy Észak-
Amerikában a karácsonyfát már 
december elején feldíszítik, és 25-
én leszedik? Sokan január 6-ig, 
minden nap csak egy ajándékot 
bontanak ki, azaz összesen tizenkét 
ajándékot, így szerintük megőrzik 
a Kará-csony varázsát. Nem kap-
nak nagy értékű ajándékokat, 
az ajándékok legtöbbször csak 
apróságok.

Ha nem is követjük a példáju-
kat, itt van tizenkét tipp ahhoz hogy 
mit vásároljatok szeretteiteknek. 
Sokan az utolsó pillanatra hagyják 
a vásárlást, és kapkodva, gyorsan 
vesznek valamit. Szerintem sokkal 
jobb, ha előre kigondoljátok, hogy 
mi is az, amire az illetőnek szük-
sége van, és még időben bevásárol-
tok. Remélem, találtok jó ötleteket 
az alábbi tippek között.
1. Csokoládé: a megszokott 
ajándék, amely bármely alkalom-
kor jól jön.
2. Kesztyű/ sál/ sapka: a hideg 
hónapokon fontos jól felöltözni 
és védeni egészségünket, s erre 
bármely a felsoroltak közül meg-
felel.
3. Könyv: a rengeteg válasz-
ték arra sarkall bennünket, hogy 
emellett az ajándék mellett dönt-
sünk, legyen az Asimov, Stephen 
King, Agatha Christie stb.
4. Általad készített képeslap: 
sokaktól hallottam, hogy saját 
maguk készítik el; idén én is 
kipróbálom.
5. Cukorkák: legyen egyszerű 
vagy aranyos kis üvegekbe el-
helyezett színes cukorka, az 
édesszájúak kedvelni fogják.
6. Házi készítésű édességek: 
bonbonok, piskóták, pudingok, 
mindenféle nyalánkságok.
7. Pulóver: kockás, pettyes, 
csíkos vagy szivárványszínű, min-
degy, csak puha, szép és jó meleg 
legyen.
8. Ékszerek: egyszerű és 
nagyszerű ajándék olyanoknak, 
akik szeretik hordani.
9. Bögrék: legyen kará-
csonyi-, szilveszteri mintás vagy 
bármilyen muris bögre, amiből 

A program...
Ha már tél van, használjátok 

ki a téllel járó lehetőségeket is! 
Nincs mókásabb dolog, mint a 
szánkózás, és még fázni sem fog-
tok, hisz a mozgás és a téli ruházat 
melegen tart majd. Emellett hóem-
bert is építhettek, aminek nem kell 
feltétlenül a megszokottnak lennie, 
találjatok ki valami újat! Ha pedig 
nem szeretnétek kint tartózkodni, 
menjetek el a barátokkal egy forró 
teára vagy meginni egy forrócso-
kit!

A jó hangulat megteremtése...
Fontos, hogy a hangulat is 

kellőképpen jó legyen, hisz ha 
rossz a hangulat, akkor senkinek 
sincs kedve bármilyen program-
hoz. Ennek érdekében hallgathat-
tok karácsonyi számokat, melyek 
garantáltan jókedvet fognak vará-
zsolni, vagy főzhettek magatoknak 
egy jó meleg teát vagy kávét, amit 
egy termosz segítségével melegen 
tárolhattok. Így kint, ha fáztok, 
előveszitek majd a termoszt, és 
a jó meleg ital biztos felmelegít 
majd. Emellett nosztalgiázzatok 
a barátokkal a téli eseményekről, 
ajándékozásról vagy szilveszteri 
bulikról, hisz az újév is rohamosan 
közeledik.

Ha megfogadjátok ezeket a 
tanácsokat, garantáltan jól fog tel-
ni a vakációtok. Addig is kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk nektek!

élvezet forró csokit meg finom 
teákat inni.
10. Napló: titkok, emlékek 
őrzője, nagyon jó érzés újraolvasni 
pár év elteltével.
11. Társasjáték: télen keveseb-
bet vagyunk kint a friss levegőn a 
hideg miatt, ezért jó bent a lakás-
ban együtt lenni a családdal, bará-
tokkal és játszani valamit közösen.
12. Díszek: illatos gyertya, 
képkeret vagy bármi, amivel a 
szobát fel lehet kicsit dobni.

Rovatszerkesztő: Kitti
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November 21-én került sor az 
intris kalóz gólyabálra. A gólyabál 
szervezői a végzősök és Sas Ibolya 
pedagógus néni voltak.

A gólyák nagyon ügyesek 
voltak, és minden próbán jól 
teljesítettek. Nekünk, nézőknek jó 

Reggel 6.25-kor keltem, és 
sejtettem, hogy el fogom késni 
a Pécska–Arad buszt. Gyorsan, 
azaz 5 perc alatt felöltöztem, 
megmostam az arcom és a fogam, 
utána felvettem a télikabátom, 
mely szürke színű, a sapkámat, 
amely sárga és fekete színű, majd 
a 85 lejes bakancsomat.

Mikor ránéztem a konyhában 
az órára, már 6.42 volt. Mondtam 
magamban, hogy biztos el fogom 
késni a buszt. Elköszöntem a 
szüleimtől, és indultam a csillagos 
hajnalon a buszmegálló felé. 
Mikor odaértem, pont akkor ment 
el a buszom. Azután elindultam 
a központ felé, de nem tudtam, 
miért. Később eszembe jutott, hogy 
azelőtt este, vagyis kedden este 
próba után Norbival és Márkkal 
elmentünk forrócsokizni a Kis 
Petihez. Gondoltam, jól jönne 
egy forrócsoki, s elhatározásomat 
tett követte. Ez volt 7 óra körül, 
de lehetett már 7.30 is. Miközben 
a csokit ittam, elgondolkodtam, 
hogy menjek-e suliba vagy ne. 
Arra a döntésre jutottam, hogy 
elindulok, és majd meglátom, mi 
lesz.

Mentem, mentem, és eszembe 
jutott a régi suli, és azon 
gondolkodtam, bemenjek-e vagy 
ne, de mivel csak egy személy 

lenne ott, akit szeretek, inkább 
meggondoltam magam, főleg 
amikor bevillant, hogy netalán a 
matektanárnővel is összefuthatok. 
Márpedig azt tényleg nem akartam.

Elindultam az állomás 
fele. Ekkor már 8 óra lehetett. 
Szétnéztem, hogy nem látok-e 
egy feketén dolgozó taxist, aki 
bevinne Aradra, de nem volt. Így 
tehát elindultam gyalog Arad felé, 
remélve, hogy valaki majd megáll 
és fölvesz. De nem vett fel senki, 
hiába stoppoltam. Az emberek az 
autókból csak néztek rám, hogy 
hova mehetek, a kamionosok pedig 
dudáltak rám… nem tudom, miért.

Félúton voltam, amikor 
megállítottak a rendőrök, és 
azt kérdezték tőlem, hogy hova 
megyek, és hogy pécskai vagyok-e. 
Az utóbbi kérdésre adott igenlő 
válaszom után egyből el is húztak, 
nem akartak elvinni magukkal 
Aradig. Gondoltam, hogy ezek 
nem is tisztességes rendőrök.

Két óra múlva megérkeztem 
Arad bejáratához. Megörültem, 
hogy mindjárt ott vagyok. Viszont 
megtámadtak a kutyák, és az egyik 
majdnem megharapta a lábamat.

Ezután mentem a Galeria 
felé, minden nyugis volt, majd 
amikor a zebrán át akartam kelni 
(a jelzőlámpa zöldet mutatott!), 

majdnem elütött egy taxis. Csak 
egy hajszálon múlott.

Tíz percnyire a sulitól vettem 
egy perecet, amit meg is ettem, és 
ittam 2 deci kólát, majd folytattam 
utamat. Mikor odaértem a sulihoz, a 
kapu be volt zárva, ezért elmentem 
a hátsó kapuhoz, hátha azt nyitva 
találom, de az is zárva volt. Így 
kénytelen voltam visszamenni a 
főbejárathoz, s akkor már ott volt 
a szolgálatos diák, aki beengedett.

Felmentem a lépcsőkön, s 
éreztem, hogy már nagyon fáradt 
vagyok. Bekopogtam az ajtón, 
de nem is tudtam, hogy éppen 
milyen óra van. Éppen az oszival 
volt minőségtanunk. Elmondtam, 
hogy miért késtem, és hogy miken 
mentem keresztül, mire mindenki 
elkezdett nevetni. Az oszi viszont 
azt mondta, hogy én nagyon példás 
tanuló vagyok, és hogy szobrot 
kellene emelni nekem. Ilyet még 
nem hallott, hogy valaki, aki 
ennyire messze lakik az iskolától, 
elinduljon gyalog.

Életemben először tettem ilyet, 
de kétszer meggondolom majd, 
mielőtt megismétlem.

R. Laci, 9. C

szórakozás volt, nekik pedig egy 
örök emlék marad.

A próbákat a gólyaeskü követte, 
majd az eredményhirdetés. A 
zsűri tagja volt: Bálint Enikő, a 
Zimándújfalui Általános Iskola 
igazgatója, Ilona János informa-
tikatanár, Hasas Paul turizmus 
szakos tanár, illetve Szlauko Ta-
mara és Csíki Gergely, a tavalyi 
gólyapár. Ők úgy döntöttek, hogy 
a gólyakirálylányt megillető ko-
ronát a simonyifalvi Sebők Rená-
ta (IX. B osztály) kapja, társa, a 
gólyakirály pedig a szintén simo-

INTRIJÓ
nyifalvi Virág Ákos legyen. Min-
den gólya nagyon talpraesett volt, 
gratulálunk nekik!!!

Az előadást buli követte, 
amelyen mindenki jól szórakozott.

Rovatszerkesztő: Péli

Igaz történetek
Egy nap az iskolába… menet

ddddd ddddd
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Csikysek már Déván is!

12. alkalommal rendezték 
meg Déván az Adventi Koszorú 
Szavalóversenyt, amelyen a 
csikysek ismét képviselhették 
iskolájukat. Khell Levente 
tanító bácsi kíséretében 10 diák 
vállalkozott a megmérettetésre: 
Kovács Virág és Dobos Carlos 
(2. osztály), Vincze Viktória 
(3. osztály), Naschauer Karina 
(4. osztály), Tóthpál Eszter (5. 
osztály), Naschauer Kinga (6. 
osztály), Polanek Eszter (7. 
osztály), illetve a licisták közül 
Bírta Andrea (9. osztály), Tóthpál 
Béla (10. osztály) és Kis Zsuzsanna 
(11. osztály).

A tanulók különböző 
kategóriákban indultak: 1–2., 3–4., 
5–6., 7–8. és 9–12. osztály. Nagy 
izgalmakkal töltött el mindenkit 
ez a szombati nap, hiszen 
másik tíz településről érkezett 
diákokkal kellett összemérni a 
tehetségüket. A zsűri többek között 
a szöveg ismeretét és értelmezését 
pontozta, a diákok kiállását, a 
helyes kiejtést és a megfelelő 
versválasztást. A verseny után 
finom ebéd következett, majd a 
diákok türelmetlenül várták az 
eredményeket. Ám azok nem 
érkeztek meg, így a csikysek 
szomorkásan indultak el az 
állomásra, hiszen nem tudták 
meg, ki milyen helyezést ért el. 
Az állomáson várakozva csörrent 
meg a tanító bácsi telefonja, és 
sokak örömére derült ki, hogy 
Dobos Carlos 2. helyet nyert el a 
kategóriájában, Tóthpál Eszter és 
Naschauer Kinga mindketten 1. 
helyezettek lettek, Kis Zsuzsanna 
szintén 1. lett kategóriájában, 
míg Tóthpál Béla az RMDSZ 
Nőszervezetének különdíjával 
indulhatott haza.

A kitartó szavalóknak továbbra 
is sok sikert és még sok ilyen szép 
eredményt kívánok!

Zsuzsi

Ahogy beáll a hideg idő, a 
legtöbb ember a közelgő ün-
nepekre (Mikulás, Karácsony, 
szilveszter) való készüléssel és 
az ünnepi hangulat felidézésé-
vel próbálja jobb kedvre deríteni 
magát. Iskolánkban már jó ideje 
hagyomány a Mikulás-nap meg-
ünneplése. Az alkalom megszer-
vezése mindig valamelyik líceumi 
osztály és osztályfőnök feladata 
szokott lenni. Az, hogy milyen régi 
a Mikulás-nap iskolánkban, az is 
bizonyítja, hogy jómagam is kap-
tam Mikulás-csomagot elsősként, 
és annak immár 10 éve… (Ugye, 
milyen öreg vagyok :P?)

Az idén a X. C osztály, illetve 
a X. A, X. B és XI. C néhány 
képviselője – Rudolf Ágnes, 
Tóthpál Renáta és Nyári Melinda 
tanárnők felügyelete alatt – se-
gített a Mikulásnak. A Mikulás 
és a krampuszok egy-egy sza-
loncukorral lepték meg a Csiky 
diákjait, akik egy kedves kis dal-

lal köszönték ezt meg (már ame-
lyik megköszönte… ). A 0–4-ik 
osztályosokkal bőkezűbb volt a 
Mikulás, számukra édességcso-
magok kerültek elő a puttonyból, a 

kicsik nagy örömére.
Ahhoz, hogy a Mikulás 

puttonyába kerüljenek az 
ajándékok és a szaloncukrok, tá-
mogatókra is szükség volt, nem is 
kevésre. Támogatóink: Agro Arti-
mag, Németh József, Dohor Attila, 
Boda Julianna, Roses Florexim, 
Mobilux, Trinom nyomda, Enig-

ma. Köszönet nekik az önzetlen 
segítségért, aminek köszönhetően 
mosolyt csalhattunk diákok, 
tanárok arcára egyaránt.

Nagyon jó érzés volt 
szervezőként részt venni (bár csak 
félidőben vehettem részt, bokros 
teendők, tudjátok: matek, töri :P), 
és látni a dolgok másik oldalát 
is, nem csak hallgatni a zajokat a 
folyosóról, és lesni, vajon mikor 
jön be hozzánk is a Mikulás.

Reméljük, jövőre is eljön hoz-
zánk a Mikulás, még ha nem is 
leszünk mindig jók! :))

T. B.

Mikulás járt a Csikyben

Csiky-Csuky, 2013. december
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Eljött a december! E hónapi számunkban 
Spier Tünde tanárnő ötödikeseit faggattuk az új 
környezetről, amibe belecsöppentek, illetve arról, 
hogy várják-e már az ünnepeket. Nagyon ügyesen 
válaszoltak, olvassátok szeretettel válaszaikat!
Sipos Richárd
– Hogy tetszik az 5. osztály?
– Nekem nagyon tetszik az új osztályom, mert 
majdnem minden új.
– Nem hiányzik a régi osztályod?
– Igen is, meg nem is: hiányzik a tanító néni, 
ugyanakkor ki akartam próbálni valami újat.
– Nehéz volt megszokni az osztályfőnököt a tanító 
néni helyett?
– Csöppet sem volt nehéz, mert mind a ketten nagyon 
kedvesek.
Mészár Anna
– Milyen az 5. osztály?
– Az 5. osztály nehezebb, mint az 1–4., de vannak 
tantárgyak, amelyeknél könnyebbek a leckék.
– Könnyű volt megszokni?
– Igen, mert minden tanár, legfőképp az oszi, nagyon 
kedves.

– Melyik 
a kedvenc 

tantárgyad?
– A tornaóra és 
a matek. :D

Tóthpál Eszter
– Mit gondolsz az 5. osztályról?
– Nagyon szeretem az 5. osztályt. Sokat nevetünk 
szünetekben, és jól szórakozunk. Viszont nem jó, hogy 
szétválasztottak minket, mert a régi osztálytársaink 
már nem barátkoznak velünk.
– Jobb vagy rosszabb, mint az 1–4. osztály? Miért?
– Szerintem jobb az 5., de néha hiányzik a tanító néni. 
Érdekes és változatos, hogy mindig más tanár jön be. 
Minden órát szeretek, és az oszi is nagyon kedves.
– Hogyan készülsz az ünnepekre?
– Kidíszítettük az osztályt, és szereppel is készülünk. 
Otthon is díszítettünk, és adventi koszorút 
készítettünk. Minden családtagomnak saját kezűleg 
készítek ajándékot, de a zsebpénzemből is szoktam 
vásárolni mellé valami apróságot.

A szerkesztőség nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket és egy sikerekben és jó 
jegyekben gazdag boldog új évet kívánunk nekik 
és mindenkinek, aki olvassa iskolánk diáklapját, s 
azoknak is, akik nem! :* :))
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Mákszemtol Mákvirágig 

December 5-én a Mikulás lepte meg a Kincskereső 
Óvoda csemetéit. Az ősz szakállas, idős úr minden 
gyermeknek és óvónőnek ajándékot osztott. Nyári 
Melinda tanárnő és X. B, X. C, illetve XI. C osztályos 
krampuszok kísérték el a Mikulást. Énekekkel 
csalogatták be a megfáradt vendéget és segítőit 
az óvodások. Nagyon meglepődtek a gyermekek, 
de a Mikulás kedves volt, és hamar oldottá vált a 
hangulat. A legtöbb gyermek arcára mosoly ült ki, és 
máris énekre fakadtak. Ez után ajándékokat osztott 
a Mikulás, melynek mindenki örült. Később fotókat 
is készítettek a piros ruhással és krampuszokkal. 
Búcsúzásképp a Jingle Bells című dalt énekelték el 
az óvodások, a Mikulás pedig továbbállt, mivel még 
sok-sok gyermeknek kellett ajándékot osztania.

Mikulás az óvodában

Sipos Szilárd



12. oldal

Törő Tibor Norbert (IX. D)
– Milyen érzés, hogy téged a Mikulás hozott?
– Öröm és jó érzés tölt el, mert nemcsak nekem 

ünnep az a nap, hanem más gyereknek is!
– Ha minden nap köztünk lenne a Mikulás, 

milyen faladatokat képzelnél el neki?
– Minden nap játékokat készítene, segítene 

barkácsolni a manóknak. Az iskolában segítene a 
tanároknak a tanításban, a gyerekeket jóra oktatná, 
illetve ő lenne a pszichológus az iskolában. 
Otthon pedig pihenne, vagy segítene az otthoni 
teendőkben.

Horváth Dájána (XI. B)
– Megváltoztatja-e az ünnep (dec. 26.) a 

születésnapod, és ha igen, miben?
– Igen megváltoztatja, mivel nálunk egy nappal 

tovább tart az ünnep, hiszen Karácsony éjjel már 
alig várom, hogy másnap legyen, a születésnapom, 
és így Karácsonykor is bulizunk a barátokkal a 
családi vacsora után, illetve másnap is.

– Ha angyalka lehetnél, mit tennél, hogy szebb 
legyen a Karácsony este?

– Ha angyalka lennék, minden házba elvinném a 
békét és a szeretetet, illetve ismerőseimnek vicces 
ajándékokat tennék a fa alá.

Kurtucz Tibor (IX. C)
– Miben változtatja meg a születésnapod, hogy 

ilyen fontos ünnepen születtél?
– Erre egyszerű a válasz: dupla ajándék!:-p 

Karácsony napján (dec. 24.) születni jó dolog!
– Segítesz otthon a karácsonyi készülődésekben, 

és ha igen, mit?
– Szoktam segíteni: segítek díszíteni a 

karácsonyfát, és segítek megenni a kalácsot, amit 
anyukám szokott sütni! :)

Csiky-Csuky, 2013. december
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