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Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!

December

- Mikulásvárás a Csikyben, 11. oldal -- Hosszú hétvége a BBTE-n, 11. oldal -

- Adventi koszorú szavalóverseny,
10. oldal -

- Ho-ho-hó, hóhányó banda!, 8. oldal -

Az év utolsó hónapja sokak számára 
monotonnak, lehangolónak tűnhet 
a rövidülő nappalok és a hosszú, 
ködös éjszakák miatt. Rajtuk segít-
het, ha színes fényekkel díszítik fel 
a lakást, vagy körülnéznek néha a 
szépen kivilágított főtéren. De az 
adventnek és a közeledő karácsony-
nak nem erről, nem a külsőségek-
ről kellene szólni. Próbáljunk meg 
odafigyelni egymásra az iskolában, 
valamint otthon, a családban, ész-
revenni a körülöttünk élőket, és nem 
bezárkózni a saját kis megszokott 
világunkba (és igen, ez nem csak a 
téli ünnepek időszakára érvényes). 
Higgyétek el, az ajándékozás, de 
akár egy kellemes beszélgetés is 
jobb kedvre deríthet bárkit. Még egy 
mosoly is sokat érhet annak, aki 
mást nem kap. Ezúton is köszönjük 
a leadott ajándék-cipősdobozokat. 
Biztosak lehettek benne, hogy min-
den egyes dobozzal egy-egy olyan 
gyermek karácsonyát tettétek boldo-
gabbá, akinek erre  sokkal nagyobb 
szüksége volt, mint nekünk.
Még egy pár nap iskola és tanulás 
és félévik és hajrá!... de aztán jön 
a minden bizonnyal általatok is na-
gyon várt, remélhetőleg kiérdemelt 

HÁROMHETES VAKÁCIÓ! De ez az 
pár hét se fog eseménytelenül telni az 
iskolában. Már megvolt a Mikulás-já-
rás, a feldíszített osztályok versenye, 
még hátravan a Csiky-nap és az az-
napi vetélkedők, valamint a kisebbek 
karácsonyi ünnepségei, de ezeket 
nem is részletezem, mert azt megte-
szik helyettem mások ebben vagy a 
januári Csiky-Csukyban. Megéri még 
tűrni egy kicsit, ugye? És, ha már 
végképp nem bírnátok, vagy csak la-
zítani szeretnétek egy csöppet, csak 
helyezzétek kényelembe magato-
kat egy jó könyvvel és egy nagy po-
hár forró csokival vagy rumos teával 
(esetleg teás rummal :D). Addig is, 
boldog, áldott karácsonyi ünnepeket 
és kellemes vakációt kívánok minden 
olvasónak. Jó lenne, ha a karácsonyi 
hangulat, az odafigyelés, a szeretet 
nem múlna el az ünnepek után sem...

Eszter



Könyvajánló
Gregory Hughes: A holdat az égről
Marie Claire (becenevén Patkány) bátyjával, Bobbal 

és édesapjával él egy kis városban, azonban egy napon 
apjuk váratlanul meghal. A két gyermeknek árvaházban 
lenne a helye, de ők nyomozni kezdenek nagybátyjuk 
után, ki New Yorkban él. A testvérpár elhatározza, hogy 
útnak indul rokonuk keresésére. Útjuk során azonban vá-
ratlan akadályokba ütköznek, és rengeteg kalandban lesz 
részük. Parkokban alszanak, puccos helyekre szöknek 
be, és majdnem elrabolják őket, hajléktalanok segítenek 
nekik, és egy híres rapperrel kötnek barátságot. A két 
testvér azonban mindennel megbirkózik, közös erővel és 
nagy elszántsággal New York utcáin baktatva, nagybáty-
juk után keresgélve elérik céljukat, mert „A testvéri szere-
tet nem ismer határokat.”

Izgalmas, fordulatos történet, mely ráébreszti az olva-
sót arra, hogy mennyire fontos a testvéri szeretet. Hiszen 
bizonyára más történt volna Patkánnyal vagy Bobbal, ha 
egyedül indulnak útnak, és nincsenek ketten, hogy együtt 
győzzék le az akadályokat, és segítsenek egymásnak, hi-
szen erre valók a testvérek.

Vicus

A kiválasztott
Filmimádók, figyelem! Ma egy olyan filmmel készül-

tem, amit sokan nagy izgalommal vártunk, ugyanis ez 
egy megható történet utolsó epizódja. Dobpergés… hát 
mi más lehet, mint Az éhezők viadala harmadik része: A 
kiválasztott.

Miután Katniss másodszor is túlélte az éhezők viada-
lát, új életet kell kezdenie. A lázadók immár nyílt felkelést 
indítottak a Kapitólium ellen, és Katniss a forradalmárok 
példaképévé vált. Ám küldetése csöppet sem egyszerű. 
Hosszú út áll előtte a Kapitóliumig, tele csapdákkal és ve-
szélyekkel, nem beszélve arról, hogy nem tudja eldönte-
ni, ki az igaz barátja, és ki a barátnak álcázott ellenség.

Az előző két film is fordulatos volt, és nekem ez sem 
okozott csalódást. A színészek most is hozzák a formáju-
kat. (De hát a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth triótól rosszat nem is várhattunk!) Az akcióje-
lentek izgalmasak és fölkavaróak, a történet pedig meg-
lepően békésen zárul.

Aki teheti, és akinek van kedve hozzá, megnézhe-
ti a moziban, mert nemrég jelent meg (természetesen 
3D-ben). Jó szórakozást, és ne feledjétek, sose hagyjon 
el titeket a remény!

Dóri

Mészáros Letícia: Édes anyanyelv

Anyjától ezt hallja a csecsemő,
Első szavát ezen gügyögi ő.
Az iskolában ezen tanítják,
Az otthonában ezen szólítják.

Ezen zengik mindig, hogy „Jó reggelt!”,
S ezen búcsúznak, ha a nap lement.
Millió szó, megannyi szólás.
S neked hogy megy a toldalékolás?

Petőfi Sándor, nemzeti költőnk,
Ki temérdek szép szót versbe öntött,
Biz' ám ő is ezen szavalt, költött.
Sok írónk történetet ezen szőtt.

A maga módján mindenki
Szereti és becsüli.
Nem kell hozzá semmiféle elv!
Hisz ez az édes anyanyelv.

Somodi Zsanett - V. osztály

Bálint Botond - VI. osztályLészay Csaba - VI. osztály
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Így művészkedtek ti!

 HALIHÓ!!!
Krәatív krapek vagy?
Szeretsz verseket írni,
vagy szépen rajzolsz?

ITT a lehetőség,
hogy publikáld műveidet! Nem kell mást 

tenned,
mint eljuttatni őket

Bortoş Júliához (XII. C)! : ) 

Molnár Kitti: A szeretet

Létezik, de nem látom.
Érzem, és hiába várom.
Szívemben tartja a meleget,
ez a szeretet.
Ami akár egy hullámvölgy:
egyszer ölel, egyszer pofoz,
de te mégis magadnál hordozod.
Elengednéd, de nem mered,
nem engedi a szíved,
és mire az eszed szól,
szíved akkorra már rég máshol.

Filmajánló
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– Milyen érzés, hogy itt, a Csiky Gergely-
ben taníthat?
– Nagyon felemelő, szívmelengető érzés a 
Csiky Gergely Főgimnázium tanárának len-
ni. Az ember mindig nagy örömmel tér visz-
sza régi iskolájába, ahol egykor tanult, vén-
diákként is. Tanárként visszatérni azonban 
valami leírhatatlanul és kimondhatatlanul jó 
érzés. Igazi büszkeséggel tölt el az, hogy 
régi pedagógusaimat, tanáraimat munka-
társként köszönthetem nap mint nap.

– Miért pont ezt az iskolát választotta a 
munkahelyének?
– Talán nincsenek véletlenek. Azért kerül-
hettem a Csikybe, mert szükség volt rám; 
azért választottam, mert megye szinten az 
egyetlen magyar tannyelvű líceum; és min-
dig is fontosnak tartottam az anyanyelvű 
oktatást; ezért kezdte kisfiam is ősszel az 
óvodát a Kincskeresőben.

– Miért választotta a turizmus szakot?
– 2003-ban végeztem a mérnöki egyetemet, közélelmezés 
és turizmus szakon. Mit taníthatna igazán az ember a mai 
generációnak szívvel-lélekkel, ha nem a saját szakmája 
szépségét, mellesleg a turizmus szak diákjaiban sikerült 
megtalálni a partnert az oktatáshoz; nagyon fogékony, nyílt 
és barátságos diákokra leltem bennük.

– Milyen helyeken járt már? Van olyan 
hely, ahova szívesen elmenne bármelyik 
osztállyal?
– Nagyon szeretünk a családdal kirándul-
ni. Ahogy a lehetőségek engedik, szívesen 
utazunk úgy belföldön, mint külföldön. Jár-
tunk már a svájci Alpokban, ami maradandó 
élmény volt; de igazán az anyaországba és 
Erdélybe szeretünk utazni.
Nagyon megszerettem a 10. SAM (szak-
iskolát) osztályt, amelynek osztályfőnöke 
lehettem egy rövid időre, valamint legköze-
lebb a szívemhez a 9. B és 11. B turizmus 
osztályok állnak; velük találkozom a legtöb-
bet; őket sikerült jobban megismerni em-
berileg is, ezért elsősorban velük mennék 
szívesen osztálykirándulásra; de természe-
tesen bármelyik másik osztályt is szívesen 
elkísérném, ha megkérnek.

– Mi a hobbija?
– Nagyon szeretem a zenét, a Forma–1-et, 
a focit, a rejtvényeket; de egy 3 éves kissrác 

anyukájaként az igazi, elsődleges hobbim, a családom.

Köszönjük szépen válaszokat! 

Tanár úr/tanárnő kérem!
Decemberi számunkban Lévai Ildikót, iskolánk turizmustanárnőjét faggattuk.

Rovatszerkesztők: Enikő és MóNi

Csiky-Csuky, 2015. december

Érdekes… :) 

Rovatszerkesztő: Judit

* Régen Alabamában úgy loptak lovakat, hogy a tolvaj a 
farzsebébe fagyit rakott, és így elcsalogatta a lovat. A tol-
vajt így nem lehetett megbüntetni, mivel semmi törvényel-
leneset nem csinált, ezért ott az embereknek még ma is 
tilos fagyit tartaniuk a farzsebükben.

* Utah államban illegális az 
utcán sétálni egy papírzacs-
kóban tartott hegedűvel.

* Connecticut államban csak 
akkor nevezhetik az uborkát 
tényleg uborkának, ha, miu-
tán ledobják a földre, fel is pattan.

* Régen az „&” karakter az angol ábécé része volt.

* Kanadai tudósok szerint, ha a tyúkoknak popzenét játsza-
nak, akkor több tojást fognak tojni.

* A világ legrövidebb menetrendszeri légi járata 2 percig 
tart. Ez a repülő a skóciai Westray és Papa Westray szige-
tek között közlekedik

* Kaliforniában van egy 
olyan strand, ahol a 
homok helyett lecsiszo-
lódott üvegkavicsok 
vannak, amik egy sze-
métdomb üveghulladé-
kaiból jöttek létre.

* Jeruzsálemben a Vallero térre olyan virág formájú utcai 
lámpákat tettek, amik kinyílnak, ha alattuk elhalad valaki.
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Előző rejtvényünk megfejtője:
Tóthpál Eszter,

VII. osztályos tanuló.
Gratulálunk neki!

Előző rejtvényünk megfejtése: Punnany Massif.

Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XII. C) 2016. január11-ig!

A sorsolás időpontja: 2016. január11.,  nagyszünet.

Ne késlekedj, mert lehet, hogy te leszel a decemberi szám győztese! Megfejtésedet várjuk!
Figyelem!!! Csak azokat a megfejtéseket tudjuk elfogadni, melyek teljes egészében meg vannak oldva!

A decemberi játék két olyan fogalmat rejt magában, 
melyek a téli ünnepekhez köthetőek.

Rovatszerkesztő: Szilárd
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A cukorbetegség másik neve a diabeteg.

A bükkerdő növényzete a zúzmara.

Takács elrohan küldesíteni a feladatot.

Az apa fényezni kezdte a fiát.

Ember vagyok, nagyon kicsi, mint egy nádszál. (Pascal után szabadon.)

Az eposz tartalmaz isteni hozzávalókat: angyalok, kereszt.

Az eposzban megjelenik a fáza, vagyis Kumilla és Delimán szerelme.

Vörösmarty az epigrammáját a 400-dik Guttenberg évfordulójára írta.

Aranyköpések

Csiky-Csuky, 2015. december

Jóból is megárt a sok!
Erre a mondatra épül cikkem. Miért pont erre? Mert kö-

zeleg a karácsony, s az ünnep eljövetelével elkerülhetet-
len a bőséges családi lakoma. Igen ám, de mindig tudni 
kell, hol a mérték.

Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy 
polgár, és vacsorázz úgy, mint egy koldus. Az egyik legna-
gyobb „hibája” a karácsonynak az, hogy a család a rokono-
kat legtöbbször vacsorára hívja meg, s ez azért baj, mert 
18 óra után nem ajánlott a kiadós étkezés. Persze, ilyen-
kor „terülj, terülj asztalkám” fogadja az érkezőket, jobbnál 
jobb ételekkel megrakva, s nehéz ellenállni, hogy mindent 
meg ne kóstoljunk. Tudtátok, hogy az ünnepek alatt akár 
2,5 kilót is felszedhetünk? Bizony... Épp ezért – és a be-
tegségek elkerülésének érdekében – nem javasolt az ola-
jos halak, a szalonna, a mogyoró, a töltött káposzta, a hü-
velyesek, a hagymás, tojásos, csokoládés, vajas-krémes 
és a zsíros ételek túlzott fogyasztása. Ilyenkor feltevődik 
bennünk a kérdés, hogy: „Jó, de akkor mit szabad enni?” 
Diétás étel és nagyon laktató a főtt vagy hajában főtt bur-
gonya, a hevített zsírok és olajok hozzáadása nélküli hal, 
a rostokban gazdag gyümölcs, a nyers zöldség, a saláta 
és a teljes kiőrlésű tészta, illetve nagyon sok múlik azon 
is, hogyan készítjük el betevőnket: az olajban sütés, vagy 
az étel víztartalmának csökkentésével, az ételen kéreg 
képződésével járó módszerek mind nehezítik az emész-

tést. Zsírszegény módszernek számít a grillezés, gőzölés, 
párolás. A nassolás nagyon megterheli a gyomrot, ezért 
édesség, chips, pattogatott kukorica helyett fogyasszunk 
inkább gyümölcsöt.

Sok betegség kialakulhat a mértéktelen táplálkozás mi-
att. Az emésztési zavar a nőknél akár hatszor gyakrabban 
előfordulhat, mint a férfiaknál, és a nők hajlamosabbak a 
stresszre is. Ennek kezelésére hasznos a koriander fris-
sen préselt terméséből készült tea. Sokszor jelentkezik a 
gyomorégés (savas reflux). Tünetei enyhítésén segít, ha 
egyszerre kevesebbet eszünk, ha étkezés után pár órá-
val nem fekszünk le aludni, vagy ha savlekötő tablettát 
veszünk be. Puffadás esetén legjobb az édesköményből, 
a kamillából, a katángból és a borsmentából készült tea. 
Ha másfajta probléma lép fel, mint például a hasi görcs, 
magas fokú, fájdalmas teltségérzet, émelygés, hányinger, 
hányás, akkor nagyon fontos – és egyébként is – a sok 
folyadék, főként víz fogyasztása, de lényeges tényező a 
mozgás is. Tegyünk legalább egy relaxáló esti sétát, és 
gyönyörködjünk a – reméljük, hogy hófödte – tájban.

Étkezzünk körültekintően, mértékletesen! Kellemes ün-
nepeket mindenkinek! 

csak Csajok!!!

Rovatszerkesztő: Emese
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Sziasztok! A decemberi számban egy jól ismert 
témáról olvashattok, hiszen hamarosan nyakunkon 
lesznek az ünnepek, és örökös szabály már, hogy egy 
karácsony sem telhet el a Reszkessetek, betörők! film 
megnézése nélkül. A kereskedelmi televíziók prog-
ramszerkesztőinek köszönhetően évről-évre beül-
hetünk a klasszikus családi vígjáték elé szenteste. A 
film eredeti nyelven 1990 novemberében jelent meg, 
s a 15 millió dolláros költségvetésű forgatás egy 285 
millió dolláros bevételt eredményezett. És ha azt gon-
doltátok, hogy az ezt követő 5 részes folytatás mellett 
nem készítettek a filmből játékot, akkor naaagy téve-
désben vagytok! Máskülönben mit is keresne egy film 
a játékrovatban?!

Igaz, hogy kissé már régi, kopott darab a Resz-
kessetek, betörők! című játék, de ez érthető, hiszen 
1991-ben jelent meg, a film után egy évvel, s az akko-
ri számítógépek még meg sem közelítették a mai gé-
pek teljesítményét, az első 3D-s játék csak egy évvel 
később jelent meg. A szoftver a Bethesda Softworks 
fejlesztésében és a THQ kiadásában került piacra, el-
sősorban PC-n, Nintendón, Super Nintendón és Sega 
konzolokon, és természetesen egyjátékos módban le-
hetett elkergetni a tolvajokat a békés családi ház kör-
nyékéről.

Bizony, a számítógé-
pes játék története igazodik 
az első film történetéhez. 
Az egyedül otthon hagyott 
Kevin McCallister bőrébe 
bújunk a történet során, ki-
nek feladata, hogy megvédje 
otthonát a betörőktől. A lopá-
si kísérlettel közeledő Harry 
és Marv olykor két különbö-
ző ponton közelíti meg a há-

zat, s a játékosnak öt perce van a csapdákat felállítani. 
A rendelkezésre álló öt perc a játékban egy órának fe-
lel meg, s a csapdák felállítása után a játékosnak nincs 
már lehetősége új csapdákat elhelyezni. Mindegyik 
csapda ugyanannyit von le a tolvajok életerejéből, és 
ha sikerül minden csapdába belecsalni a betörőket, a 
játékot megnyertük, s örülhetünk magunknak, és per-
sze annak, hogy nem rabolták ki a házat. A Nintendós 
verzióban kissé más a játékos feladata: 20 percen ke-
resztül el kell kerülnie a rablók figyelmét.

Ha netán kedvetek támadt nektek is eltántorítani a 
tolvajokat, vagy még a film újranézése előtt szeretné-
tek szemelgetni a régi játékok közül, akkor válasszá-
tok a Home Alone-t, a retró hangulat garantált. Kel-
lemes ünnepeket és tartalmas vakációt mindenkinek!

Itt a karácsony. Na és mi lesz a betörőkkel?!

Rovatszerkesztő: Szilárd

Csiky-Csuky, 2015. december
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Ferenc (december 3.)
Élete lelki kapcsolatainak a tükörképe. Érzelmei 
meghatározzák létét. Sorsfeladata mindenképpen az 
otthonhoz köti, a család, a gondoskodás és a bizton-
ság megteremtését kijelölve. Minél előbb tud családot 
alapítani, annál sikeresebb lehet. Ragaszkodik a kör-
nyezetéhez, hiszen ez alapvetően szükséges a kitelje-
sedéséhez. Egész életében éreznie kell, hogy szükség 
van rá, ezért hűséges és megbízható társ. Keresi az 
érzelmi kötődést, ez adja meg neki a boldogságot. 
Nehézségeket az érzelmi szélsőségesség jelenthet. 
Csapdája az élvezetekre való törekvés, emiatt min-
dent elveszíthet.

Natália (december 9.)
Életfeladata, hogy tisztességre neveljen és tanítson. 
Minden helyzetben keresi a tökéletes megoldásokat, 
emiatt sokan várják segítségét. Megbízható és határo-
zott személyiség, mindent alárendel a céljainak. Fon-
tos megtanulnia, hogy a segítség az, amit kérnek, és 
nem az, amit ő lát jónak. Mindenkit meg akar nevelni, 
ez nyomaszthatja környezetét. Zavarja, ha valaki nem 
úgy tesz valamit, ahogy ő elképzeli. Mindig lehet rá 
számítani, ha közös célokról van szó, de nem lehet 
sem korlátozni, sem akadályozni. Problémája a fo-
lyamatos elégedetlenség és a görcsös akarás lehet. A 
csalódások az ellenkező irányba viszik, és céltalanná, 
felületessé válhat.

Viktória (december 23.)
Hatalmas erővel és elszántsággal rendelkezik. Tö-
rekszik minden olyan lehetőségre, ahol sikeres lehet, 
ahol céljai megvalósulhatnak. Mindent alárendel en-
nek, de az ára az érzelmi elfojtás és a magány. A má-
sik lehetőség, hogy rendkívül vonzó nő, aki ujja köré 
csavarja a férfiakat. Viszont mikor megismerik, rájön-
nek, mennyire erős. Fontosak számára az anyagiak, 
és ezt mindenképpen eléri. Szenvedélyesen kötődik 
az élet kínálta élvezetekhez. Ez azonban veszélyes is 
lehet, hiszen ha nem tudja korlátozni önmagát, a sors 
teszi meg.

Tamás (december 21.,29.)
Igazi közösségi ember. Számára a barátságok a fon-
tosak. Lényeges számára minden olyan szerep, ahol 
emberek közötti kapcsolatot kell létesíteni. Sokszor 
vitatkozik, mindig igaza kell hogy legyen. Nehezen 
fogad el dolgokat, kételkedik és ellentmond. Olyan 
pálya lehet számára megfelelő, amelyben beszédkész-
ségét kamatoztathatja. Mindig éreznie kell, hogy fon-
tos és megbecsült ember. Vágyait mindig alárendeli 
a pillanat érdekeinek. Nagyon gyakorlatias. Mindig 
csinál valamit, nyughatatlan természet. Problémáit az 
érzelmi elfojtások okozhatják.

Boldog névnapot!

Csiky-Csuky, 2015. december

Rovatszerkesztő: Regina

* Boldog születésnapot Glóriának és Balázsnak a IX. A-ból!
* Isten éltesse sokáig Mikes Sarolta tanárnőt!

* Sanyi nagyon boldog születésnapot kíván Glóriának.
* A X. A boldog születésnapot kíván Barbinak.

* Boldog születésnapot Bold Barbarának! Nőj nagyra!  Szilárd
* Még sok boldog születésnapot Evelinnek a XII. B-ből!

* Boldog születésnapot Tina és Tamara! Sok szeretettel, a 12. A
* A XI. C boldog születésnapot kíván osztálytársainak: Kingának, Beának és Tibinek.

* Boldog születésnapot Katica, Lóri és Ibolya! Isten éltessen benneteket sokáig! XII. C
* Még sok boldog szülinapot Rebekának a VII. B-ből!

Mindenkinek kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Rovatszerkesztő: Kitty

KívánságKosár
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Az Emírségekben rendezett futammal lezárult a 2015-ös vb. Vagy az autó „butult le”, vagy Hamiltonnak ment el a 
kedve, de az újdonsült világbajnok mintha leeresztett volna az év végére, és Nico Rosberg komolyabb nehézségek 
nélkül begyűjtötte ötödik, majd két héttel később hatodik győzelmét is.

A São Paulóban rendezett verseny sajnos nem hozott túl nagy izgalmakat. A futam a már megszokott felállásban ért 
véget: a két mercedeses pilóta (Rosberg, Hamilton) végezett az első két helyen, utánuk pedig Vettel. A legszínesebb 
versenyző Max Verstappen volt, aki gyönyörű előzéseket mutatott be, de így is csak a 10. helyre tudta behozni a Toro 
Rossót.

A megszokott sorminta megtört kicsit Abu-Dzabiban, ahol a Mercedesek után Räikkönen futott be harmadikként, így 
az összesített táblázatban megelőzte honfitársát, Valtteri Bottast, azonban mikor megkérdezték, jobban érzi-e magát 
ettől, így válaszolt: „Nem igazán. Ti mindig hasonlókat kérdeztek rólam és Valtteriről, ez pedig egyáltalán nem jelent 
számomra változást. Nem arról van szó, amit ti gondoltok, hogy egy finn házi bajnokság folyik. Ez egy világbajnokság, 
ahol csak a győzelem számít.” A „jégember” sikeréhez azonban hozzájárult, hogy csapattársa idejét elszámolták az idő-
mérőn, így Vettel csak a 15. helyről indulhatott (igaz, így is beért negyediknek). A további pontszerző: Pérez, Ricciardo, 
Hülkenberg, Massa, Grosjean, Kvyat.

Az új szezon várhatóan márciusban kezdődik. Addig is a pilótáknak jó néhány tesztnapjuk lesz. Az átigazolásokról 
és egyéb hírekről a következő számban olvashattok... már az új évben 

A konstruktőri 
világbajnokság 

eredménye
Helyezés Csapat Pont

1. Merdeces 703
2. Ferrari 428
3. Williams 257
4. Red Bull 187
5. Force India 136
6. Lotus 78
7. Toro Rosso 67
8. Sauber 36
9. McLaren 27
10. Manor 0

Rovatszerkesztő: Lehel

Brazília és Abu-Dzabi – Egy újabb szezon vége

Csiky-Csuky, 2015. december

„Hóhányó banda, felkelni, felkelni, jött a Mikulás!” – ezzel 
a mondattal köszöntötte vagy inkább felverte a bentlakás 
diákjait az éjjel érkező Mikulás.
A bentlakás életében régi szokás a mikulásozás, épp ezért 

Intrijó
az idén sem maradhatott ki. A Mikulás minden évben más 
időpontot választ a gyerekek megajándékozására. Az idén 
éjfél után indult útjára. Természetesen segítsége is volt, 
nem is kevés, öt krampuszlány, akik segítettek kiosztani 
az ajándékokat, és mindenki arcán piros rúzsfoltot hagy-
tak.
A Mikulás jövetelét nem lehetett biztosra tudni, ezért sok 
helyen már hamar lefeküdtek, mivel úgy gondolták, „ma 
már biztos nem jön". A legmeglepettebb arcokat a kilen-
cedikesektől láthattuk, akiknek ugyebár ez az első évük 
a bentlakásban. Álmukból fölriadva a nagy dörömbölésre 
és a kiabálásra, ijedtségükben el se tudták képzelni, mi 
történik körülöttük, ám amikor megpillantották a Mikulást, 
az ijedtség eltűnt, és mosoly került az arcukra. A várva 
várt Mikulásnak azonban nemcsak a kilencedikesek, ha-
nem mindenki nagyon örült, és nyugodtan aludt vissza az 
egész bentlakás, örülve annak, hogy virgácsot nem kap-
tak, ami azt jelenti, hogy mindenki nagyon jó volt.

„Ho-ho-hó, hóhányó banda!"

Rovatszerkesztő: Szandi
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Lionel Messi a napokban az Adidas Football friss rek-
lámfilmjében vallott sikereinek titkáról – írta a Daily Mail.
„Kölyökkorom óta a futball az életem, a pályán most is 

ugyanolyan vagyok, 
imádom minden per-
cét, ez a stílusom.” 
Ugyanakkor azt is 
hozzátette, hogy tisz-
tában van egy-egy 
meccs tétjével, a sa-
ját felelősségével és 
az elvárásokkal, de 
ezzel együtt igyekszik 
élvezni a játékot, mert 
csak így lehet sikeres.

Pumákat neveztek el a Barca sztárjairól

Nagy nevekkel, világsztárokkal erősített egy orosz állat-
kert: a Barcelona focicsapatának klasszisairól neveztek el 
három újonnan született pumát. Az eredetileg Amerikában 
honos macskaféle ragadozókat Lionel Messinek, Neymar-
nak és Luís Suáreznek hívják. Az állatkert vezetői abban 
reménykednek, hogy a közeljövőben az argentin, a brazil 
és uruguayi sztárok közül legalább egy személyesen is 
meglátogatja majd a „névrokonát”.

Foci
Messi újabb titkot árul el

Az állatkert igazgatója a következőt nyilatkozta: „Szimbo-
likus, hogy ezeket az aranyos kölyökmacskákat neveztük 
el róluk, hiszen a világhírű labdarúgótrió is rabul ejtette a 
rajongók szívét a játékával.”

Rov
ats

zer
kesz

tő:
 M

isi

– Papa, papa! Mikor jön a Mikulás? 
– Mindjárt, kisfiam, csak előbb leütöm azt a csúnya bácsit, 
aki az előbb mászott ki a kandallóból.

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak 
maguknak. A térdig 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 legközelebbi fát kivágjuk, 
akár fel van díszítve, akár nincs!

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik!
– De remélem, nem 13-ára...

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...

– Miből lehet tudni, hogy Skóciában nyár van?

– Apu, ismerek egy téli zöldséget!
– Na ne mondd! És melyik az?
– A síparadicsom!

– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hóembert?
– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót!

Humorzsak

Rovatszerkesztő: Enikő

i

Csiky-Csuky, 2015. december
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Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2015. december

Csikys bemutatkozás a
11. Országos Középiskolai

Filmszemlén
Filmszemle? Kisfilmek? Megint? Na ne...! DE igen! Az 

utóbbi években nem egyszer vettünk részt ilyen jellegű pá-
lyázaton, ám eddig ezek mind országon belüliek voltak, 
sőt, külön a bánsági diákok számára voltak meghirdetve. 
Ez a legutóbbi pályázat egy kicsit más volt, egy nemzetkö-
zileg meghirdetett filmszemléről van szó, amit a magyar-
országi Káldor Miklós Kollégium hirdetett meg nem csak 
magyarországi diákoknak, hanem határon túliaknak is. 
Feltétel volt az, hogy középiskolába járjon a pályázó, vi-
szont minden másnak csak a fantázia szabott határt.

Ahogy tudomást szereztünk a pályázatról, amire Ilona 
János tanár úr hívta fel a figyelmünket, elkezdtünk gon-
dolkozni, milyen filmekkel induljunk, majd nekiálltunk a 
munkának: forgattunk, vágtunk, majd jelentkeztünk. Saj-
nos csak két diáknak sikerült határidőre beküldeni a filmjét 
időhiány miatt.

December 4-én 11 órai indulással Budapest fele vet-
tük az irányt, hogy szem- és fültanúi legyünk a zsűri fil-
melemzésének. Fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk 
az elemzésen, ugyanis nem minden nap találkozhatunk 
olyan emberekkel, akik ebben a szakmában már számos 
nemzetközi díj elnyerésével bizonyítottak, mint példá-
ul Sas István rendező, reklámfilmrendező, Kende János 
operatőr, vagy Mundruczó Kornél rendező. Ilona János 
tanár úr kíséretében indultunk el hárman, Bacsilla Sándor 
(XI. A), aki ezúttal (még) csak szintén kísért minket, Cso-
mós Roland (XI. A), aki a Dreams come true, és Bortoș 
Júlia (XII. C), aki a Tegnap hősök kellettek, ma mártírok 
című pályamunkájával jelentkezett.

Sok film érkezett erre a pályázatra, pontosabban 100, 
így a zsűri ennek csak egy részét tudta elemezni. A kisfil-
meket minden nap más zsűritag elemezte: első nap, pén-
teken, Kende János operatőr nyitotta meg a szemlét, majd 
osztotta ki az építő kritikákat a versenyzőknek. Másnap, 
szombaton, délelőtt 11 órai kezdéssel pedig Mundruczó 
Kornél filmrendező, egyben a zsűri elnöke, elemezte a rá 
kiszabott kisfilmeket. Ezután egy videóinterjút tekinthet-
tünk meg, amelyet Röhrig Gézával, a Saul fia című nagy 
sikerű magyar film főszereplőjével készített a Káldor Mik-
lós Kollégium filmes csoportja. Délután Sas István rende-
ző, reklámfilmrendező beszélt a filmekről. Róla tudni kell, 
hogy a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült azáltal, 
hogy ő készítette a világon a legtöbb reklámfilmet. Utolsó 
nap, vasárnap délelőtt 10 órától Szirmai Gergely videob-
logger előadását hallgathattuk meg, illetve kérdezni is le-
hetett tőle. Fél 12-től a zsűri egyetlen hölgytagja, Balog 
Judit színművésznő elemezte tovább a pályamunkákat.

A filmszemle a díjátadással zárult. Idén – még! – sajnos 
nem sikerült díjat hazahozni, de jövőre mindenképp job-
ban fogunk igyekezni. Mindenesetre sokat tanulhattunk e 
három nap alatt, tapasztalatot gyűjtöttünk, ami rengeteget 
fog segíteni az elkövetkezendő munkáinkban.

Az Adventi koszorú szavalóversenyre immár XI. alka-
lommal került sor a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. 
A versenyzők száma évről évre növekszik, így ebben az 
évben a 100-at is meghaladta a szavalók száma. A meg-
nyitón fokozódott az izgalom, de ezt az I. osztály tánca és 
éneklése oldotta. Hat külön kategória volt: előkészítő–2., 
3–4., 5–6., 7–8., 9–10. és 11–12. osztályosok. A verseny-
zők és zsűritagok külön termekbe vonultak, és megkezdő-
dött a szavalatok meghallgatása. Mindenki nagyon ügyes 
volt, szép szavalatokat hallhattunk. A zsűri elvonult, hogy 
eldöntse, hogy a jók közt kik voltak a legjobbak, de a di-
ákok addig se unatkoztak, ugyanis kézműves foglalkozás 
volt mind a kicsik, mind a nagyok számára, és a kisebbek 
szórakoztató játékokon is részt vehettek. Kis várakozás 
után sor került az eredményhirdetésre. Csikys diákjaink 
megint kitettek magukért, s ez eredményeikben is látha-
tó: a negyedikes Dobos Carlos III. helyezett, az ötödikes 
Rónai Zoltán II. helyezett, a kilencedikes Köteles Nicolett 
pedig szintén II. helyezett lett. De Rudolf Jankától, Komori 
Viktóriától és Gali Anitától is szép szavalatokat hallhattunk. 
Az eredményhirdetés után az iskola ebédlőjében megven-
dégelték a szavalókat és kísérő tanáraikat.

Ezúton mondunk köszönetet Gali Anita szüleinek, hogy 
segítettek eljutni Dévára.

Köteles Nicolett, IX. A

Juli

Adventi koszorú szavalóverseny
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Idén is megszervezte a középiskolások hosszú hét-
végéjét Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Inté-
zet. Ezen az ország különböző megyéiből összesen nagy-
jából 200 XI. és XII. osztályos diák vett részt, iskolánkból 
8-an: Bold Barbara, Csomós Roland, Ilona Judit, Sipos 
Walter (XI. A), Ilona Eszter, Simpf Erika (XII. A), Dohor 
Tamás és Sipos Szilárd (XII. C), Czeglédi Csilla tanárnő 
kíséretében.

Péntek (november 20.) reggel indultunk, a vonatút 
hosszú volt és fárasztó. Kolozsváron először az egyetem 
főépületébe mentünk regisztrálni, ezután ebédeltünk. Dél-
után meghallgattuk Nagy László rektorhelyettes köszöntő-
jét, ezt követően két előadáson vettünk részt, amelyek a 
2012-es londoni olimpia társadalmi és környezeti hatásai-
ról, illetve a tanulás folyamatának matematikai modelljéről 
szóltak. Ezután választható programok voltak, mi a slam 
poetryről, a Magyar Földrajzi Intézet nemzetközi terepgya-
korlatairól hallgattunk előadást, de betekintettünk az ásvá-
nyok világába és a közgázos diákéletbe is. Vacsora után 
inkább kihagytuk a filmvetítést, és a szállásunkra mentünk 
pihenni.

Másnap reggel mindenki a főépülethez ment, és innen 
indultunk kisebb csoportokban választható programokra. 
Tőlünk a legtöbben a botanikus kertbe mentek egzotikus 
növényekkel ismerkedni, vagy a Közgazdaság- és Gaz-
dálkodástudományi Kar épületébe, ahol egy marketingy-
gyakorlaton vettek részt, de volt, aki a kríziskommunikáci-
óról és hulladékhegyekről, vagy épp a pedagógusi hivatás 
szépségeiről hallgatott előadást. Délután kolozsvári sétára 
mehettünk... volna, ha nem fáztunk volna az esőben. Este 
az érdeklődők a Magyar Színházi Intézet Mi lesz veled, 
emberke? című előadására is elmehettek.

Vasárnap délelőtt egy, a karrierválasztásról szóló előa-
dáson vettünk részt, ezután pedig vagy a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség vagy a Matematika és Informatika 
Kar bemutatóját láthattuk és hallhattuk. Végül Soós Anna 
rektorhelyettes záróbeszéde következett. Ebéd után már 
indultunk hazafele, de csak este 9 után értünk Aradra.

Mint már hagyománnyá vált iskolánkban, a tizedikesek 
szervezik a mikulásozást. Ilyenkor a Mikulást krampuszok 
kísérik, segítve neki az ajándékosztásban. Mint tizedikes 
állítom, hogy mindenki kivette a részét a munkából, hogy 
a diákokhoz még aznap eljusson a meglepetés. Iskolánk-
ban több csapat segítette az akciót, a 10. C, illetve a 10. 
A csapata. Jártunk az oviban, a kisiskolásoknál, az 5–8. 
osztályosoknál és a licistáknál is. A Mikulás kérdésére, 
hogy „Jók voltatok-e?”, általában az a válasz hangzott el, 
hogy „Nem!” Nagyobb osztályoknál a szaloncukorért éne-
kelni kellett, de akadt osztály, amely ezzel a lehetőséggel 
sajnos nem élt.

Ha mikulásozás, akkor iskolánk Diáktanácsa is sü-
rög-forog. Csütörtök délután minden szorgos tag részt 
vett a suli feldíszítésében. Mivel mi jóban vagyunk a Miku-
lással, megkértük őt, hogy lepje meg diáktársainkat rend-
hagyó módon. Már kora reggel a kapuban állt, és várta a 
tanulni vágyó(?) diákokat, hogy köszöntse és szaloncu-
korral ajándékozza meg őket.

Ezután egy kis kuckót építettünk ki neki a „hídon”, így 
bárki bármikor beleülhetett a Mikulás ölébe, és elmond-
hatta, hogy mit szeretne tőle. Ha ügyesen kérték az aján-
dékokat, szaloncukorral jutalmazta a diákokat. A kisebb 
osztályokban igazán nagy sikernek örvendett. :)

Természetesen mi, a DT tagjai sem lustálkodtunk, szü-
netekben palacsintát osztogattunk minden gyereknek, 
akinek volt Mikulás-sapkája. Közös képet is készítettünk 
a satyakosokkal, örök emlékül.

Reméljük, élveztétek a DT közreműködését, és bizto-
sak vagyunk benne, hogy hangulatosabbá tettük a Csiky-
ben a Mikulás-járást! :)

Eszter

Mikulásvárás a Csikyben

Back Annamária, X. A

Hosszú hétvége a BBTE-n



Decemberi számunkban Back Mária tanárnő 5. osztályát faggattuk az ünnepekről. Ők idéntől váltak el tanító 
bácsijuktól, és először tapasztalhatták, hogy minden órán más tanár jön be az órákra.

Rovatszerkesztő: Annamária

Ebben a hónapban azokat a diákokat faggattam, akiket „a Jézuska hozott”. Mindháromnak ugyanazt a két kérdést 
tettem fel, mégpedig: – Hogyan befolyásolja az ajándékozást és a szülinapi bulizást az, hogy karácsonykor szü-
lettél?, Milyen érzés, hogy ekkor születtél? Megváltoztatnád-e szülinapod dátumát, ha tudnád? Íme a válaszok!

Nagyon szeretek ajándékot kapni, 
de ugyanúgy szeretek adni is. Szü-
linapi bulit is szoktam rendezni, ka-
rácsony előtt vagy után, és ilyenkor 
nekem mindig mindenből duplán jut: 
csokitorta, ajándék és szórakozás. 
Mivel karácsony után egy nappal 
van a szülinapom, úgy gondolom, 
hogy ez egy jó dolog. Azért, mert ka-
rácsonykor is kapok ajándékot, meg 
a következő napon is. Nem szeret-
ném megváltoztatni a szülinapi dá-
tumot, mivel nagyon szeretem a téli 
évszakot, a havat és azt, hogy ilyen-
kor mindenki ünnepel.
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A két ünnep egybeesése miatt 
csak egyszer kapok ajándékot, ezért 
nem örülök annyira annak, hogy kará-
csonykor születtem. Ha lehetne, nyár-
ra tenném át a szülinapom dátumát.
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A szülinapi ajándékozást úgy be-
folyásolja a karácsony, hogy ezáltal 
nem olyan, mint egy átlagos szüli-
nap, hanem sokkal különlegesebb, 
mert ilyenkor a család minden tagja 
eljön, és mindenki megajándékoz a 
barátokkal együtt. Természetesen a 
bulizás sem maradhat el, és ott is 
jobb a hangulat, mivel karácsonyi 
buli is van. Én ennek nagyon örülök, 
és nem szeretném megváltoztatni.
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A hónap arcai

1. Mit ünnepelünk karácsonykor?
– Jézus születését (Garrilă Erika)
2. Számodra mit jelent a karácsony?
– Ünneplés a családdal (Csernák Dávid)
– Együttlét a családdal. Olyankor jól érezzük magunkat. 
(Tapasztó Rebeka Viktória)
– Hogy nekem is hozzanak ajándékot, például számító-
gépet, játékokat. 
(Páloczi Dávid)
– Boldogságot, 
jólétet, laptopot. 
(Diel Eduárd)
4. Hogyan ünnep-
litek a karácsonyt 
a családban?
– Nagymamámék-
hoz megyünk, va-
csorázunk, majd 
reggel sétálunk. 
(Vincze Viktória)

– Általában elmegyünk a rokonokhoz, családhoz, majd 
kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk. (Veres Gábor)
5. Te szoktál ajándékot készíteni szüleidnek/csalá-
dodnak?
– Nagytatának bort, nagymamának süteményt vagy puló-
vert, apának órát, anyának kabátot (Simonette Michele)
– Én ebben az évben anyukámnak gyertyatartót fogok ké-

szíteni, apukának 
szerelési készletet 
szeretnék venni. 
(Garrilă Erika)
Az ötödikeseknek 

és minden
csikysnek kelle-

mes, békés kará-
csonyi ünnepeket, 

és sikerekben 
gazdag boldog új 
évet kívánunk!!!
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