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Mi az egyes nevek eredete? Mi a jelenté-
sük? Van-e alapja annak az állításnak, hogy a 
neveink meghatározzák az egyéniségünket?

Biztosan sokatokkal történt már olyan, 
hogy ránéztetek egy személyre, és rögtön 
egy név ugrott be, ami illene rá. Miért tör-
tént ez?

Sokak azonosítanak egy bizonyos ember-
típust egy névvel, s így egyeseknek, tegyük 
fel, az Anna jut eszükbe, ha egy szőke kis-
lányt látnak, vagy a Béla, ha egy túlsúlyos 
férfit. Ez azért lehet így, mivel valamikor a 
múltban egy Anna nevű szőke kislány vagy 
egy duci Béla bácsi nagy hatást gyakorolt 
ránk, s ez azóta is él a tudatalattinkban.

Vajon vannak-e olyanok, akik tudato-
san választanak nevet gyermeküknek? Van 
olyan szülő, aki azt reméli, hogy egy bizo-
nyos név választásával a gyermeke jelleme 
megegyezik a neve jelentésével? Valószínű-

Mi a neved?

Heni

leg találunk ilyen eseteket is, s ezeket is két 
csoportra oszthatjuk: van olyan, akinek ez 
bevált, s biztosan olyan is van, akinek ez 
egyáltalán nem vált be, mert gyermeke jel-
leme teljesen ellentétes azzal, amit a neve 
jelent.

Ti tudjátok, mit jelent a nevetek? Meg-
egyezik jelentése a karakteretekkel? Ren-
geteg internetes oldalon találhatjuk meg 
bizonyos nevek jelentését, s olyan oldalak 
is vannak, ahol azt írják le egyes nevek-
ről, hogy milyen személyiségű ember lehet 
ezek hordozója.

Hogy ez mennyire igaz, vagy csak kita-
láció az egész, annak ti kell hogy utánajár-
jatok.

Csiky - Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 7. évfolyam 4. szám

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
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Ez a regény egy disztópikus jövőt mutat be, 
melyben a Földet egy háború pusztította, és rengeteg 
ember halt meg. Sok tinédzser maradt család nél-
kül, ezért az utcákon és elhagyatott épületekben kell 
hogy menedéket találjanak. A „szépkorúak” megen-
gedhetik maguknak, hogy újból fiatalok lehessenek 
a testbérlés segítségével.

A 16 éves Callie rászorult, ezért bérbe adja testét. 
Amikor azonban a fejébe ültetett szerkezet meghi-
básodik, öntudatára ébred, és gazdag bérlője álomba 
illő otthonában ébred. Callie lassan rádöbben, hogy 
egy halálos terv része, ezért megpróbál rájönni, mit 

rejteget a bérlője és a barát-
nője. Nem lesz egyszerű, de 
Callie mindent megtesz az 
igazság kiderítéséért.

Ez a könyv titokzatos és 
fantasztikus, ajánlom azok-
nak, akik szeretnek kizök-
kenni a hétköznapokból, és 
azoknak, akiknek tetszett az 
Éhezők viadala.

A filmben hat külön-
böző világba kalando-
zunk el, melyek a XIX. 
század közepétől a távoli 
jövőig tartó időinterval-
lumban történnek. A sze-
replők minden világban/
történetben nagyrészt 
azonosak, de csak néhol 
köti össze őket egy-egy 
történés vagy szereplő, 

műfajuk viszont teljesen különböző (komédia, sze-
relmi dráma stb.). Az emberi életek és tettek kihatás-
sal vannak egymásra. Rajtuk keresztül kapcsolódik 
össze múlt, jelen és jövő, végső soron minden min-
dennel összefügg. A lelkek téren és időn keresztül 
vándorolnak. De vajon mi magunk irányítjuk sor-
sunkat, vagy valamilyen külső erő hatására történik 
mindez? A történet a rabszolgaság elleni szenvedé-
lyes felszólalástól egészen az apokalipszis után tör-
zsi szintre süllyedt emberiség újrakezdéséig tart.

Ezt a filmet csak olyanok nézzék meg, akik haj-
landóak két órán keresztül figyelmesen nézni egy 
filmet, mert ez nem egy könnyű szombat esti szó-
rakozás. Olyan komoly témákat ragad meg, mint az 
emberi kapcsolatok, az öregség, az élet értelme, a 
melegek (nincs egy poén sem) vagy a társadalom, 
amit aztán ki ne tudna kritizálni.

Nem árulok el semmit a történetből, hátha az ed-
dig olvasottak felkeltették az érdeklődéseteket, és 
amúgy sem tudnám, melyik történetet meséljem a 
hat közül. Nézzétek meg!!!

Rovatszerkesztő: Tünde

Lissa Price: A testbérlők

Bakai Kitti

Felhőatlasz

Csiky-Csuky, 2015. január

Így művészkedtek ti!

Művészeti irányító:
Siska-Szabó Hajnalka

 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 (XI.C)! :D :)

Filmajánló
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Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Rovatszerkesztő: N. Regina

Boldog névnapot!
Attila (január 7.)
Germán eredetű, a hun fejedelmet nevezték így az 
udvarában, seregében lévő germánok. Az Attila név 
nagyon érzékeny, idealista és intuitív természetet 
kölcsönöz viselőjének. Könnyen fejezi ki magát a 
művészeten, zenén keresztül, vágyik arra, hogy má-
sokat segíthessen. Mivel vonakodik figyelni az üzleti 
és gyakorlati problémákra, nehezen jut el a pénzügyi 
sikereknek arra a szintjére, ami kijárna neki fáradal-
maiért.

Antal (január 17.)
Latin eredetű, a római Antonius nemzetségnévből 
származik. Életfeladatában megjelenik az emberek se-
gítése és támogatása. Szeretetet adni és kapni – ez éle-
tének a kulcsa. A legfőbb erénye, hogy szinte mindent 
és mindenkit képes elfogadni. Sugározza magából a 
megbízhatóságot és az erényességet. Környezetének 
támaszt és biztonságot ad. Akiket szeret, azokért ké-
pes tűzbe menni. Akkor teljesedhet ki legkönnyebben, 
ha családban vagy közösségben él. Erejét nem a fizi-
kuma, sokkal inkább a lelkisége adja. 

Antónia (január 17.)
Jelentése: herceg, elöljáró, fejedelem. Az élete a sza-
badságról és a korlátokról szól. Keresi az olyan kap-
csolatot, amelyben érzelmeket élhet meg korlátok és 
kötöttségek nélkül. Leginkább azt tudja, hogy mit 
nem akar, legkevésbé azt, hogy mit igen. Igazi mű-
vészlélek, aki mindenkié. Meg kell hagyni számára az 
esélyt, hogy önmaga találja meg a helyét, ne korlá-
tozzák, főleg ne az érzelmek terén. Igazi feladata a 
kiszolgáltatott embereken való segítés. Hajlamos a 
fájdalmait és a félelmeit elfojtani, emiatt sokszor érez-
heti magát magányosnak
Ágnes (január 21.)
A név jelentése: tiszta, szemérmes, szent, érintetlen, 
tartózkodó. Az Ágnes név felelősségteljes, ösztönző, 
barátságos karakter kialakítását támogatja. Könnye-
dén fejezi ki magát, ritkán fordul elő, hogy ne találna 
szavakat. Olykor nem árt, ha egy kicsit visszafogja 
magát, mert lelkesedése esetleg elriaszthat másokat. 
Önbizalmának köszönhetően könnyen ismerkedik, 
sokan kedvelik természetes, könnyed, mosolygós 
egyénisége miatt. Ő maga is sokakat kedvel, és ritkán 
találkozik a magánnyal. Otthonát és munkahelyét is 
megtöltik barátai.

Teszt!
- Összeillesz-e a pároddal?-

1. Ha vendégségbe, buliba mentek,
a. rendszeresen összevesztek.
b. érdekes beszélgetésekbe kezdtek másokkal.
c. flörtölni kezdtek másokkal.
2. Ha párod olyanra kér, amihez nincs kedved, te
a. elmondod az ellenvetéseid.
b. megcsinálod, és élvezed, hogy segíthetsz.
c. eltűnsz, mint a kámfor.
3. Ha veszekedtek, te
a. minden felelősséget partneredre hárítasz.
b. kész vagy változtatni véleményeden, ha meggyőző 
érvet hoz fel.
c. párodnak adsz igazat.
4. Amikor együtt néztek egy filmet, te
a. a kedvenc filmedet választod.
b. olyan filmet javasolsz, amely a romantikát és az 
akciót ötvözi.
c. aláveted magad partnered akaratának.
5. Ha szabadnapod van,
a. egyedül vagy a pároddal töltöd a napot, de 
mindenképp kirúgsz a hámból.
b. élvezed, hogy végre több időt lehettek együtt.
c. mindenképp egyedül akarsz lenni, távol a 
partneredtől.

Értékelés
Ha a válaszaid többsége A: VULKÁN VAGY
Szenvedélyes vagy, és nem tűröd a hibákat. A Vulká-
nok akkor érzik magukat boldognak egy kapcsolat-
ban, ha ők vannak a középpontban. A megérzéseikre 
hallgatnak, és azonnal kimondják, amit gondolnak, 
bármi legyen is a következménye.

Ha a válaszaid többsége B: TE VAGY A SZEREL-
MES BARÁT
Benned van meg leginkább a három típus közül a leg-
egészségesebben a kompromisszumra való hajlam. 
Tudod, hol kell abbahagyni a veszekedést, és képes 
vagy változtatni elképzeléseiden, ha észérvekkel 
meggyőznek. Nemcsak a szerelmet, de a barátot is je-
lentheted a partnerednek.

Ha a válaszaid többsége C: TIPIKUS MEGALKUVÓ
Bármit megteszel, csak elkerüld a veszekedéseket. 
Képes vagy akár azt is eljátszani, hogy minden rend-
ben, csak ne kelljen partnered szemébe mondani, 
hogy boldogtalan vagy. Sokszor csupán akkor érzed 
jól magad, ha sikerül egy külön kis helyet kialakíta-
nod, ahová elvonulhatsz a viharok elől.



4. oldalCsiky-Csuky, 2015. január

Csillagok, csillagok!

Kos
A legboldogabb hangulatban kezded el az 
új évet, és sokáig szerencse fog kísérni. 
De ne bízd el magad, még sok kihívás vár 
rád, amelyekkel sokszor muszáj egyedül 
szembenézni.

Bika
Feszülten kezded az új évet, tudod, hogy 
itt az idő változtatni, és nem tudsz dönte-
ni, hogy hol kezdjed. Nyugodj meg, szép 
lassan haladva sikerül betartanod újévi 
fogadalmad.

Szűz
Az utóbbi időben nem voltál eléggé meg-
értő barátaiddal. Ezen változtatnod kell, 
ha nem akarod véglegesen elveszíteni 
őket. Idén kedveskedéssel akár régi bará-
taid is visszaszerezheted.

Ikrek
Idén egy nyugodt, jó év vár rád. Nem kell 
aggódnod a jegyek miatt, mert nem lesz 
részed felelésekben, illetve dolgozatírá-
sokban sem, így sok időt tölthetsz baráta-
iddal és családoddal.

Oroszlán
Több lehetőséged nyílik a párkapcsolatra, 
de te nagyon visszautasító vagy, ugyan-
akkor igényes is, ami néha jó. Vasárnap 
ne menj buliba, ha esni fog, mert balsze-
rencsét hozhat, akár egy évig is!

Vízöntő
Viszályba keveredhetsz az oroszlán je-
gyűekkel, mivel erős akaratúak. Ha van 
oroszlán barátod, vagy esetleg a párod 
oroszlán, jobb, ha egyelőre kedvében 
jársz, mert nem tudhatod, hogy mikor in-
dul egy újabb veszekedés köztetek.
Bak
Egy olyan ember fog belépni az életedbe, 
aki megváltoztathatja életedet. Egyelőre 
nem tudni, hogy ez a változás jó vagy 
rossz lesz, ezért jobb, ha óvatos leszel.

Nyilas
Szorgalmasnak kell lenned, mert nem-
sokára itt a félév vége, és jegyeid nem 
a legjobbak. Kérj segítséget bátran, ha 
szükséged van rá, téged úgyis legtöbben 
kedvelnek, és szívesen segítenek rajtad.

Rák
Lassan kezd kialakulni egy tökéletesnek 
tűnő összhang családodban, amit egy 
idegen érkezése megzavarhat, ha ha-
gyod. Legyen az távoli rokon látogatása, 
vagy bárki más, ne hagyd, hogy elrontsa 
a harmóniát, ami kialakulóban van!

Halak
Lehetőséged nyílik egy kis plusz zseb-
pénz keresésre, ne szalaszd el! Idén ba-
rátaid felnéznek rád szorgalmad miatt, és 
új barátokat is szerezhetsz, ha segítőkész 
maradsz.

Mérleg
Nagyon szerelmes vagy, de hagyd, hogy 
párodnak legyen némi mozgástere. Ez na-
gyon fontos, mivel másképp megromol-
hat kapcsolatotok. Ha továbbra is önma-
gadat adod, még sokáig lehettek együtt.

Skorpió
Igényes vagy, ezért nem találtál magad-
nak könnyen párt. De ne búslakodj, idén 
megtalálod az igazit, járj nyitott szem-
mel, és légy türelmes önmagaddal! Ha 
lehet, ne hagyj ki egy kiruccanást sem a 
barátaiddal.

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

*Az apostol főszereplője, Szilveszter, kaporszemnek 
nevezte magát.
*A Csongor és Tünde cselekménye Tündérlandban 
játszódik.
*Petőfi a távoli tájföldeket közelinek mutatja be.
*Szilveszter sorsa Jézuséra hasonlít, mert ő is az év 
első napján született, Szilveszterkor.
*Az epikus művek egyik cselekménymozzanata a ki-
oldás.
*Az Esti Kornél novella műfaja regény.
*A nőnek kék szemű szép haja volt.

*A rádióműsör megszűnt.
*Én úgy hallottam, hogy a székelyekben spártai vér 
folyik.
*Szent Margit ciciliumot viselt derekán.
*Móricz ágyvérzésben halt meg.
*Diák másol biológiából, így lesz a begyulladt fülből 
begyógyult fül (Azta!!! Gyorsabb és hatékonyabb, 
mint az antibiotikum. A kockázatokról és mellékha-
tásokról kérdezze meg… biológiatanárát. 1-es, meg-
buktál.)

Aranyköpések
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Nyerj 50 lejes Farmec vásárlási utalványt! 
Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
A megoldást juttasd el
Sipos Szilárdnak (XI. C) 2015. február 9-ig!

A sorsolás időpontja:
2015. február 9., nagyszünet.

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

A
 k

er
es

et
t 

sz
em

él
y 

eg
y 

an
gl

ia
i 

sz
ül

et
és

ű 
po

pé
ne

ke
s, 

ak
i 

A 
ho

bb
it 

- 
Sm

au
g 

pu
sz

ta
sá

ga
 c

ím
ű 

fil
m

 e
gy

ik
 z

en
éj

ét
 k

és
zí

te
tte

, m
el

yn
ek

 m
ár

a 
tö

bb
 m

in
t 

83
 m

ill
ió

s 
m

eg
te

ki
nt

és
e 

va
n 

a 
Yo

uT
ub

e 
vi

de
óm

eg
os

zt
ó 

po
rtá

lo
n.

 2
01

2-
be

n 
a 

le
gj

ob
b 

br
it 

fé
rfi

 z
en

és
z 

vo
lt,

 2
01

4-
be

n 
pe

di
g 

G
ra

m
m

y-
dí

jr
a 

je
lö

lté
k.

Előző rejtvényünk győztese 
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Előző rejtvényünk megfejtése:
Lana Del Rey

csak csajok!!!

Rovatszerkesztő: Regina

Tél van, és mondhatni a megfázások, köhögések 
időszakát éljük. Csak a legszerencsésebbek ússzák 
meg ezt a hideg időt köhögés nélkül. Azonban nem 
kell kétségbe esni, az alábbi csodarecept segítségével 
hamar le tudjuk küzdeni a betegséget.

Ha szeretnél gyorsan és természetesen megszaba-
dulni a köhögéstől, akkor a hagymateát kell kipróbál-
nod, ezzel az itallal ugyanis villámgyorsan orvosolni 
tudod a köhögést. Ne hagyd, hogy 10-12 napon át 
kínozzon a köhögés, ebből az italból egyetlen korty 
azonnal orvosolja a problémád!

Aktívan a tél ellen
Hagymatea

Hozzávalók: egy közepes méretű vöröshagyma, 
500 ml víz.

Elkészítés: A megtisztított hagymát tegyük a víz-
be, és addig főzzük, amíg a hagyma meg nem puhul, 
s a víz mennyisége kb. 150 ml-re változik. Ezután ve-
gyük le a tűzről, és hagyjuk pihenni körülbelül egy 
órát. Ezután fogyasszuk el a hagymateát, és meglát-
juk majd, hogy a köhögés már az első nap után eny-
hülni fog. Kevés citrommal és mézzel ízesíthetjük.

Rovatszerkesztő: Szilárd
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Sziasztok! A januári szám sem marad játékhírek 
nélkül, ugyanis az új év kezdetével máris egy csomó 
spekuláció, találgatás indult egy-egy befutott játék 
folytatásáról. Na de lássuk, kiket pécézünk ki ebben 
a hónapban!

Nemsokára új Mafia-hírek érkeznek
Legalábbis ezt állítja Rick Pasqualone a Twitter 

közösségi oldalon. Az előbb említett úriember Vito 
Scaletta, a Mafia II fő-
hősének szinkronhang-
ja volt. A játékvilágban 
már régóta terjengtek 
pletykák a sorozat foly-
tatásáról, legutóbb tavaly 
márciusban esett szó egy 

esetleges folytatásról, ugyanis a sorozat fejlesztői ak-
kor új szinkronhangokat kerestek. Mindenesetre az 
tény, hogy decemberben egy új fejlesztőcsapatot esz-
kábáltak össze Hangar 13 néven, akik a hírek szerint 
új generációs játékokon fognak dolgozni a jövőben. 
Talán ez adhat valami reményt arra is, hogy ők készí-
tik majd a Mafia harmadik részét.

Need for Speed: No Limits – megérkezett az első 
előzetes

A novemberi Csiky-Csukyban megemlített NFS: 
No Limits valóban érkezik az idei év őszén, mi sem 
bizonyítja ezt jobban, hogy január 5-én egy hivatalos 
játékelőzetes jelent meg a Need for Speed hivatalos 
YouTube csatornáján. Az Android és IOS eszközökre 
megjelenő játékkal szemben nagy elvárások vannak, 
és az eddigi előzetes alapján a játék tudja is hozni az 
elvárt szintet. A legutóbbi mobilokra megjelenő Most 
Wanted rész is gyönyörű volt, ám ez talán még szebb, 

még valósághűbb. A játékmenet a népszerű Undergo-
rund hangulatára hajaz, lesz benne 250 millió kom-
binációjú tuningolási lehetőség, rendőrök, éjszakai 
környezet és minden, ami egy illegális versenyhez 
szükséges.

Assassin’s Creed: Unity – ingyenes DLC érkezett
Január 13-án megérkezett az Assassin’s Creed első 

nagy letölthető tartalma Dead Kings néven. A Ubi-
soft ezzel a kiegészítővel szeretne bocsánatot kérni 
vásárlóitól a rengeteg játékhibáért, melyet a Unityben 
ejtettek. A játékcsomagot, mely nagyjából 5 órányi 
szórakozást tartalmaz, a Ubisoft Montpellier csapata 
készítette el. Hősünkkel, Arnóval Saint-Denist fedez-

hetjük fel, mely 
egy teljesen 
új város. Sötét 
ka takombák , 
új ellenfelek 
és vérszomjas 
vadállatok vár-
nak ránk. Egy 

új fegyvert is kaptunk, mely a Guillotine Gun névre 
hallgat.

Új Friday the 13th játék készül
Az EGM információi szerint 26 év után egy új 

Péntek 13 játékot kapnak a játékvilág hívei. A játé-
kot egy tapasztalt, bár eddig ismeretlen fejlesztőcég 
készíti. A hírek szerint az egyik oldalon Jason, a má-
sikon meg a sötét múltú tábor lemészárlásra váró 
lakói fognak állni. A fejlesztőcég egy többjátékos 
módon is dolgozik. A bejelentés heteken belül várha-
tó, és valószínűleg idén októberben fog megjelenni. 
Érdekesség, hogy éppen idén fog megjelenni egy új 
tévésorozat Bill Basso és Jordu Schell készítésében, 
mely szintén a Péntek 13 témáját dolgozza fel. Vajon 
ez véletlen? Reméljük, mindkét alkotás minőségi és 
méltó lesz elődeihez.

Csiky-Csuky, 2015. január

Humorzsák
– Hogyan lehet leszedni a fél karral lógó szőke nőt a 
fáról?
– ???
– Integetsz neki!

– Miért dobál a szőke nő a vécébe 
kenyérdarabkákat?
– ???
– Eteti a toalett kacsát.

Két szőke nő beszélget:
– Nálatok sincs meleg víz?
– De van, csak nálunk hideg.

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, idén a karácsony pont pénteki napra esik!
– De remélem, nem 13-ra!

Rovatszerkesztő: Andi

Két szőke nő beszélget:
– Nálatok sincs meleg víz?
– De van, csak nálunk hideg.

– Miért mennek a szőke nők egyszerre 19-en 
moziba?
– ???
– Mert 18 alatt nem ajánlott a film...
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• A leghalálosabb állat a földön a szúnyog. Több mint 
egymillió embert öl meg évente.
• A sakkban használt „Sakk-matt” kifejezés a perzsa 
„Shah Mat” kifejezésből ered, aminek jelentése: „a 
király halott”.
• A szakáll segít enyhíteni vagy megelőzni az allergi-
ás tüneteket, bőrkiütéseket, és védi 
a bőrt a káros napsugárzástól.
• A kaméleon nyelvének hossza 
testhosszúságának másfélszerese.
• A világtörténelem leghosszabb 
műsormegszakítását a BBC csa-

torna követte el. A második világ-
háború kitörésekor egy Miki egér 
rajzfilmet szakítottak félbe, 6 év 
múlva pedig ugyanott folytatták, 
ahol abbahagyták.
• Albert Einstein csak 6 éves korá-
ban kezdett beszélni.

• Az USA államok közötti autópá-
lyáit úgy építették, hogy minden 5 
mérföld útból legalább 1 mérföld 
egyenes legyen, ezeket vészhelyzet 
esetén a repülőgépek leszállópálya-
ként használhatják.
• A nap felszíne olyan forró, hogy ha egy gombostű 
vége ugyanolyan forró lenne, akkor 120 km távolság-
ról megölne egy embert.
• A ókori Kínában elfogadott kivégzési mód volt az, 
hogy az áldozattal megetettek fél kilogramm sót.
• A zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz, több 
energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint 
amennyi energiát tartalmaz a zeller maga.
• Egy élet alatt nagyjából hat elefánt súlyának megfe-
lelő ételt fogyaszt el egy ember.
• Az emberek nem tudják megnyalni a könyöküket, és 
az emberek 95%-a megpróbálja megnyalni a könyö-
két, miután ezt elolvasta.

Tanár úr/tanárnő kérem!
2015 első lapszámában Páll Máriát, iskolánk biológia-tanárnőjét kérdeztük.

– Hogyan éli át, hogy hamarosan el-
válik az osztályától?
– Már a XI. osztálytól kezdve sokat 
beszélgettünk a pályaválasztásról osz-
tályfőnöki órákon, így lassan-lassan 
tudatosodott bennünk, hogy egyszer 
vége lesz a líceumi oktatásuknak, to-
vább kell lépni, el kell válni egymástól. 
Velük együtt én is „készültem” erre, 
így most a célegyenesben csak tesszük 
a dolgunkat, ami amúgy nem kevés, és 
nem is könnyű. Az igazság az, hogy ha 
négy évig „együtt élsz” az osztállyal, 
már egy-egy fél mondatból értitek egy-
mást, egy kijelentésre tudod mit kell 
lépni, a fel nem tett kérdésre is tudod 
a választ. Ennek kiépítésére sok időt 
kell fordítani, amíg úgy működik, hogy 
mindenkinek jó legyen, s ha ősztől új IX. osztályom 
lesz, ott újra kell kezdeni az építkezést.
– Mi a véleménye a tanár-diák viszonyról?
– Másként tevődik fel a kérdés egy gimnáziumi, más-
ként egy líceumi osztályban, másként ott, ahol heti 1 
órád van, másként ahol esetleg 2 vagy 3. De mind-
egyikre igaz kell hogy legyen a kölcsönös tisztelet, 
a felelősség, az egymásra való odafigyelés. Mindig 
azt szoktam mondani, hogy az iskolában játsszuk a 
nagybetűs életet kicsiben, kisebb hibáink miatt kiseb-
bet bukva, így később az életben, „élesben” jobban 
tejesítünk.

– Hogyan töltötte a szilvesztert?
– Mivel a férjem szilveszterkor szolgá-
latban volt a munkahelyén, így otthon 
voltam, a nagy hideg pedig a szobában 
tartott, s a városháza előtti tűzijátékot 
csak az ágyból nézhettem.
– Volt-e újévi fogadalma? Ha igen, mi 
volt az?
– Újévi fogadalmam nem volt. Ilyen-
kor visszanézek az elmúlt évre, majd 
az előttem álló látható teendőkre gon-
dolok, s azokat szeretném véghezvinni.
– Szabadidejében mivel szokott foglal-
kozni?
– Szabadidő? Két gyerek és 12 osztály 
javítanivalói mellett? A vakáció, az 
mindig a családról, az utazásról, a ki-
rándulásról szól. Mindig Erdélyt része-

sítjük előnyben az úti célok kiválasztásánál.
– Mit változtatna az osztályán, ha tehetné?
– Egy osztályon változtatni 12. osztályban? A tanter-
men lehet, és sikerült is – ez volt a karácsonyi aján-
dékom. Magán az osztályomon azt változtatnám egy 
tündér segítségével, hogy érezzék meg a tudásszom-
jat, használják bátran megszerzett tudásukat, higgye-
nek magukban, merjenek célokat megfogalmazni és 
tenni értük.
Köszönjük szépen a válaszokat!

Rovatszerkesztők: Enikő és Móni

Érdekes… :)

Rovatszerkesztő: Judit
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Kívánságkosár

Rovatszerkesztő: Kitty

Csiky-Csuky, 2015. január

Az 1985-ben született portugál klasszist immár 
a legnagyobb focisták közt tartják számon. Nevelő 
klubja a Sporting volt, majd megfordult a Manches-
terben is, s jelenleg a Real Madrid játékosa. A 2008-
as EB-n, a 2010-es VB-n és a 2012-es EB-n is a luzi-
tánok csapatkapitányaként csillogtatta meg tudását.

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro 1985. febru-
ár 5-én született Funchalban, a Portugáliához tartozó 
Madeira-sziget fővárosában. Ő a legkisebb gyermek a 
családban. Második keresztnevét, a Ronaldót az ame-
rikai elnökről, Ronald Reaganről kapta, mert ő volt 
az édesapja kedvenc színésze, míg a Cristiano nevet 
nővérétől kapta. Ronnynak van egy bátyja, Hugo, és 
két nővére, Elma és Liliana Cátia.

Édesapja 2005 szeptemberében alkoholizmus 
okozta májelégtelenségben elhunyt.

Nővérével 2007 decemberében CR7 néven ruhá-
zati butikot nyitott Portugáliában: ennek akkora sike-
re volt, hogy immáron két helyen, Lisszabonban és 

*A XI. C boldog születésnapot kíván osztálytársai-
nak: Anabellának, Györgyinek, Enikőnek, Kittynek, 
Tominak és Claudiának. Isten éltesse őket sokáig!
*Még nagyon-nagyon sok boldog szülinapot kívá-
nunk, Enikő! Móni és Katica :*
*Boldog születésnapot, Kitty! Ari
*Boldog születésnapot Vikinek, Kingának,
  Klaudiának és Kittikének a XII. C-ből!
*Boldog születésnapot kívánunk a „nagy Öcsinek"!
  Zsolt, Endre, Dávid
*Boldog születésnapot kíván Ilona tanár úrnak
  az iskola weblapszerkesztősége.

Felipe Massa 1981. április 25-én született São 
Paulóban. Kilenc évesen kezdett el gokartozni, majd 
a brazil Forma Chevrolet sorozatban 
versenyzett. Először 2000-ben érkezett 
Európába, ahol a Forma Renault és For-
mula-3000 szériákban folytatta karrier-
jét. Teljesítményére hamar felfigyelt a 
Forma 1-es Sauber Petronas csapat, így 
2002-re szerződést kötött velük. Sokat 
hibázott a szezon folyamán, így 2003-
ban csak a Ferrari tesztpilótája lehetett. 
2004–2005-ben visszatért a Sauberhez, 
előbb tizenkettedik, majd tizenharma-
dik helyezést ért el. Rubens Barichello 
távozásával a Ferrari pilótája lett, aminek eredmé-
nyeképpen a 2006-os Török Nagydíjon megszerezte 

első futamgyőzelmét. Legjobb helyezése 2008-ban 
született, amikor is második lett a világbajnoki pont-

versenyben. A 2009-es szezon nem volt 
szerencsés a brazil számára. A Magyar 
Nagydíj időmérő edzésén kis híján vég-
zetes balesetet szenvedett, mikor is egy, 
a hátsó felfüggesztésből kipattant rugó 
fejen találta. Massát rögtön megműtöt-
ték homlok- és arccsonttöréssel. Bár 
2010-re felépült balesetéből, legjobb 
eredménye ezután csak a világbajnoki 
hatodik hely lett. 2014-ben csapatot vál-
tott, és immár a Williams Martini istál-
lónál versenyez. Felipe Massa eddig 11 

győzelmet és 39 dobogós helyezést szerzett.
Rovatszerkesztő: Lehel

Funchalban is üzemel egy-egy bolt.
2010 elején jött össze az orosz modellel, Irina She-

ikkel.
2010. június 9-én a londoni Madame Tussauds pa-

noptikumban felavatták a viaszszobrát.
2010. július 3-án jelentette be hivatalos Facebook- 

és Twitter oldalán, hogy gyermeke született (június 
17-én), egy fiú, akit nem modell kedvese, Irina Sheik, 
hanem egy béranya hozott világra. A kisfiú a Cristia-
no nevet kapta, és a teljes felügyeleti jog Ronaldóé.

2010 augusztusában elérte a 10 millió rajongót Fa-
cebookon, amivel történelmet írt, hiszen ő volt az első 
nem amerikai személy, akit ennyien lájkoltak.

Azóta, hogy Irinával egy párt alkotnak, nemigen 
hallani az addig kicsapongó futballista magánéleti 
dolgairól. Azért nem visel tetoválást, több focistatár-
sával ellentétben, mert ez meggátolná abban, hogy 
vért adjon, amit egyébként többször megtesz minden 
évben.

orma
Felipe Massa

Cristiano RonaldoFoci

Rovatszerkesztők: Misi és Roli

*Nagyon boldog születésnapot kívánok, Öcsi!!! Kitty
*Boldog születésnapot kíván Szandinak Mókuska.
*Isten éltesse sokáig Sabrinát a VII. osztályból!
*A XI. A boldog születésnapot kíván Fanninak.
*Még sok boldog szülinapot kívánunk, Fanni!!!
  A XI. A-s lányok
*Boldog születésnapot kíván Krisztinának Szilárd
  a 11. C-ből.
*Boldog születésnapot Szandinak a XI. B-be!
  Dr. Senkiházi :D
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Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2015. január

Aradi diákok
a budapesti parlamenti Karácsonyon

Az elmúlt tanévben a Csiky Gergely Főgimnázi-
um ismét eljutott az Országos Kurutty Műveltségi 
Vetélkedőre. A nyertes Tigrisek csapata (Nyári Ta-
más, Kruzslitz Kyra, Komori Viktória, Back István 
Levente) egy-egy I., II., III. és IV. osztályos tanulóból 
állt. Az ajándék budapesti utazás gazdag programot 
kínált: a budai Vár és a Halászbástya megtekintését, a 
Tropicarium meglátogatását, a Diótörő mesebaletten 
való részvételt az Operaházban, valamint egy egész 
napot a Parlamentben. A Parlamentben volt Csodák 
Palotája a Vadászteremben, arcfestés, lufijáték-készí-
tés, zenehallgatás, az ülésteremben pedig uzsonna és 
ebéd.

S ha már Karácsony, a gyermekek ajándékokat is 
kaptak az Országos Gyermekmentő Szolgálat elnöké-
től és tagjaiktól, valamint a Magyar Köztársaságtól. A 
kisdiákok feledhetetlen élményekkel gazdagodtak, s 
bebizonyosodott ismét, hogy érdemes tanulni és ve-
télkedőkön részt venni.

Fogadják a betlehemet?
Pintér Mária tanító néni 3. osztályosai az idén is 

készültek betlehemes játékkal. Azon kívül, hogy 
előadásukkal ismét megörvendeztették a csikys kis-
diákokat, tanárokat és szülőket, egy versenyben is 
részt vesznek, amelyet az Európai Magyar Fiatalsá-
gért Alapítvány szervez SzékelyKapuk – ZöldKapuk 
címmel. A verseny célja, hogy a diákok megismerjék 
őseink kultúráját, és őrizzék szép hagyományainkat. 
A verseny keretében a betlehemest minél több hely-
színen kell előadni, ezáltal minél többekhez eljuttatni 
a néphagyományokat. Az idén a következő helyszí-
neken mutatták be betlehemes játékukat: a Jelen Ház-
ban, iskolánkban háromszor – a pedagógusoknak, a 
szülőknek és a kisdiákoknak –, Kisiratoson az isko-
lában, az óvodában, a Máltai Idősek Otthonában és a 
ferences rend bentlakásában, nem utolsó sorban pe-
dig a vlaicui római katolikus templomban és a Kincs-
kereső óvodában.

A verseny győztesei adriai vagy mórahalmi üdü-
lést nyerhetnek. 
A tanító néni 
elmondta, hogy 
már 7 éve ver-
senyzik osztá-
lyaival, és már 
többször sike-
rült a nyertesek 
között lenni és 
adriai vakációt 
nyerni, a tavaly 

pedig mórahalmi tábort nyertek, ahol szintén reme-
kül érezték magukat. Mindemellett az egész csapat-
nak az a véleménye, hogy nem a nyeremény, hanem 
az együttes munka és a közönségnek szerzett öröm a 
legfontosabb.

Sok szerencsét kívánunk nekik az idei versenyhez is!

Ha megkérdeznénk az embereket, hogy miért fontos 
számukra a helyesírás (ha egyáltalán fontos?!), 
biztosan sokan válaszolnák azt, hogy fontos a 
hagyományok megtartása miatt, azért, hogy az 
ékezetek téves használata miatt ne értsenek félre, vagy 
csupán csak elvből, vagy mert már hozzászoktak, s 
biztos olyanok is lennének, akik azt vallanák, hogy 
egyáltalán nem fontos, semmire sem jó a helyesírás, 
mert anélkül is megértethetjük magunkat.
Helyesen írni nem könnyű, ám mégis nagyon fontos.
Ezt bizonyították be azok a diákok is, akik indultak 
az Implom József Helyesírási Verseny megyei 
szakaszán, s ott igen szép eredményeket értek el. 
Iskolánkból összesen húszan bátorkodtak felmérni 
azt, hogy mennyire írnak helyesen, ezekből hét 
kilencedikes, nyolc tizedikes, három tizenegyedikes 

Béla

Béla

és két tizenkettedikes tanuló.
Mint minden versenyen, itt is vannak díjazottak, akik 
a következők:
• Ilona Eszter (XI. A),
aki 172 pontot gyűjtött a 200-ból,
• Cara Alessio (XI. A) 139,5 ponttal,
• Ilona Judit (X. A), aki 139 pontos dolgozatot írt,
• Siska- Szabó Lehel (X. A), aki 132 pontot ért el.
Ők azok, akik a január 29–31. között megrendezett 
országos döntőn képviselik iskolánkat.
Gratulálunk minden résztvevőnek, és sikeres 
felkészülést és szép eredményeket kívánunk a 
díjazottaknak!

Heni

Hogy írjuk helyesen: szervetlenkémia-tanár vagy szervetlen kémiatanár?



December 19-én, pénteken dél-
után, míg mások már a vakáció 
első pillanatait élvezték, a Csiky 
Gergely Főgimnázium VII. és VIII. 
osztályai karácsonyi ünnepséget 
tartottak az iskola dísztermében.

Változatos produkcióknak lehe-
tett tanúja a közönség. A VII. osztá-
lyosok egy látványos verses-zenés 
összeállítást mutattak be Erdélyi 
Kinga osztályfőnök irányításával. 
A VIII. A osztályt Drasztyl Andrea 
osztályfőnök készítette fel. Egy 
mai modern család Karácsonyába 
engedtek betekinteni, ahol minden 

Karácsonyi ünnepség a VII–VIII. osztályokban
megvan, ami kell az ünnepléshez, 
csak a lényegnek, Jézusnak nem 
jutott hely benne. Mindezt „Jézus 
hangja” tette nyomatékossá. Mind-
két osztály verses vetítéssel is ké-
szült.

A VIII. B osztály az Angyalszí-
vek Karácsonya című műsorszá-
mot mutatta be. A produkció pesz-
szimista hangvételű összeállítással 
kezdődött, melyet fokozatosan ha-
tott át az optimizmus, a várakozás, 
a megváltás gondolata. Megjele-
nítették a mai gazdag, a szegény 
és a szenvedő ember viszonyát a 

Karácsonyhoz. Előadásukat gitár-
játék, zongorázás és énekek tették 
színessé. Őket Back Mária osztály-
főnök tanította be.

Természetesen a szavalatok sem 
hiányoztak. Elmaradhatatlan pro-
dukció volt a zumba és a slow fox, 
melyek Erdélyi Kinga tanárnő ko-
reográfiája alapján készültek. Az 
ünnepség a Szabó Csilla tanárnő 
által vezetett kórus fellépésével és 
közös Mennyből az angyallal ért 
véget. Ezután minden diák meg-
kapta a jól megérdemelt doboz 
csokoládéját.

Back Mária
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Melegség tölti el a szívünket 
Karácsony közeledtével. A Ka-
rácsony egyik legbensőségesebb 
ünnepünk, ezért a felkészülés és 
várakozás örömét megpróbáltuk 
becsempészni az iskolába is.

Lelkes készülődés előzte meg 
az elemi osztályosok három napos 
karácsonyi ünnepély-sorozatát: dí-
szeket készítettek, verseket és da-
lokat tanultak, fenyőfát állítottak, 
meghívókat osztottak, izgatottan 
várták, hogy a karácsonyi csengő 
megszólaljon.

A rendezvénysorozatot az elő-
készítő- és a második osztály kis-
diákjai nyitották december 15-én 
Ady Endre Kis, karácsonyi ének 
című versével. A Hangyócák (elő-
készítősök) hagyományos kará-
csonyi verseket, énekeket, A há-
rom fenyő című mesét mutatták be, 

majd a lányok Hull a pelyhes című 
táncára, végül pedig a fiúk törpös 
táncára tapsolt a hálás közönség. 
A második osztály a Zöld manók 
táncával kezdte, majd rénszarvas-
tánccal folytatta a műsorát, vé-
gezetül pedig a Decemberi mese 
című jelenettel kívánt a nézőknek 
áldott, békés Karácsonyt és boldog 
új esztendőt. (Az előkészítősök és 
másodikosok műsorát Khell Jolán 
és Kurunczi Enikő tanító nénik ál-
lították össze.)

December 16-án az elsősök 
léptek színpadra. Az I. B osztály 
tanulói Cirják Márta tanítónő irá-
nyításával karácsonyi verses-zenés 
összeállítást, utána pedig a Három 
fenyőfa című régi angol mese dra-
matizált változatát adták elő. Az 
I. A, Bálint Erika tanítványai pe-
dig Jézus születésének történetét 

elevenítették fel Karácsonyi játék 
címmel, nagy sikerrel.

A Tóth Árpád terem december 
17-én is megtelt vendégekkel. A 
harmadik osztály évente megúju-
ló betlehemes játékot mutatott be, 
amit versek követettek, majd a 
gyerekek gyertyával a kezükben, 
Pintér Mária tanító néni kíséreté-
ben énekelték el a Mennyből az 
angyalt. A negyedikesek műsora 
videóbejátszással kezdődött, Ady 
Endre Karácsonyi rege című ver-
se hangzott el, ezután egy meghitt 
hangulatú verses-dalos karácsonyi 
összeállítást mutattak be a kisdiá-
kok. A műsorsorozatot Khell Le-
vente tanító bácsi szívhez szóló 
jókívánságai zárták.

„Karácsonyi rege, Ha valóra válna, 
Igazi boldogság Szállna a világra.”

Újból elérkezett az évnek az a 
csodálatos időszaka, amikor mi, 
emberek, megpróbáljuk ünneplőbe 
öltöztetni nemcsak otthonunkat, 
hanem szívünket is. Az angyalvá-
rás csodája újból magával ragad 
bennünket, éled a remény, erősö-
dik a hit, csitulnak a gondok.

Örömteli várakozással és nagy 
izgalommal készültek a Csiky 
Gergely Főgimnázium V. és VI. 
osztályos kisdiákjai is, hogy mél-
tóképp ünnepeljék idén is a Kisded 
születését. Napok és hetek fárasz-
tó próbái mind feledésbe merültek 
abban a pillanatban, amikor a szín-
padon állva, szeretteik mosolygó 
arcát felfedezték a közönség so-
raiban. Szülők, nagyszülők, test-
vérek és barátok zsúfolásig meg-
töltötték december 18-án iskolánk 

dísztermét. Az előadást a zumbás 
lányok (ők meghívott vendégek 
voltak, hisz nagyrészt nyolcadikos 
lányokról van szó) lendületes tán-
ca indította el. Miután a hangulat 
kellőképpen meg volt alapozva, 
az V. osztály komolyabb hangvé-
telű előadása következett, ők Os-
car Wilde A boldog herceg című 
művének feldolgozását mutatták 
be. Arról, hogy a vidámság vissza-
térjen a színpadra, a VI. A osztály 
gondoskodott fergeteges táncuk-
kal, amit egy líraibb hangvételű 
dal követett.

A karácsonyi előadások elma-
radhatatlan műsorszáma a betlehe-
mes játék. Az idén a VI. B előadá-
sában láthattuk egy vidám, népies 
változatát ezeknek a játékoknak. 
Ezt követően egy bécsi keringő 

dallamára újból a táncosok vették 
birtokba a színpadot, ezúttal Erdé-
lyi Kinga táncosai mutatták be a 
Hópihék táncát.

Az előadás színvonalát emel-
ték tehetséges szavalóink, Mészár 
Anna, Tóthpál Eszter, Adjudeanu 
Vivienne, Cirják Zsana és Rákóczi 
Rebeka, akik karácsonyi verseket 
szavaltak.

Az előadás végén iskolánk kó-
rusa, Szabó Csilla tanárnő vezeté-
sével, egy közös éneklésre kért fel 
minden résztvevőt. A csillagszórók 
fényében, a Mennyből az angyal 
dallamára, azt éreztük, a csoda 
megtörtént újból, hisz örömet adni 
és örömet kapni a legnagyobb cso-
da. Köszönet ezért a résztvevőknek 
és a hálás közönségnek egyaránt.

Hevesi Éva

Elemisták karácsonyi műsora

Kurunczi Enikő tanító néni
Az V. és VI. osztályok karácsonyváró ünnepsége
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11. oldal

December 12. és 15. között 
osztályunk, a 11. A egy része és 
osztályfőnökünk, Ruja Ildikó a 
Budapest Főváros Önkormányza-
tának vendégei voltunk, és részt 
vehettünk a Városháza parkban 
megrendezett Advent Budapesten 
című téli fesztiválon és karácso-
nyi vásáron. A Nagykaposi Gim-
názium és a szabadkai Svetozar 
Marković Gimnázium tanulóihoz 
hasonlóan a Határon túli iskolá-
sok hétvégéjére voltunk hivatalo-
sak, amire egy karácsonyi műsor-
ral készültünk.

Osztályunk 12 tagja december 
12-én, pénteken indult el Buda-
pestre osztályfőnökünk kísére-
tében. A szállásunk a Gennaro 
Verolino Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztő Speciális Szakiskola 
és Kollégiumban volt, ami Buda-
pest egyik legmagasabb részén, 
a Svábhegyen volt. Egy finom 
ebéd után becsöppentünk a fővá-
rosi karácsonyi forgatagba, 
ugyanis elindultunk felfe-
dezni a Városháza parkban 
lévő és a Vörösmarty téri 
karácsonyi vásárokat, il-
letve a Váci utca különféle 
boltjait. Este mindhárom 
csoport bemutatta városát és 
iskoláját, majd pedig csapa-

tokba szerveztek egy Budapestről 
szóló kvízjátékhoz. Ennek ötlet-
gazdája és játékmestere Németber-
ta Sándor volt, vezető főtanácsos 
és a vendégszereplésünk főszerve-
zője. A játékot mindenki nagyon 
élvezte, mert közben megismertük 
a másik két csoport tagjait is.

Szombat délután léptünk fel 
először. A címe Karácsonyi vásár 
volt, és arról szólt, hogy Jézus be-
áll egy vásár árusai közé kegyel-
met és örök életet kínálva a soka-
ságnak, de az emberek elutasítják. 
A végén valaki mégis fogékony-
nak bizonyul az ajándékára, így 
megkapja azt, és örömében tovább 
adja a többi embernek is. Ezúton is 
köszönetet mondunk Éder Enikő 
színművésznek a remek rendezői 
ötletekért! Az előadás jól sikerült, 
és megnézhettük a másik két cso-
port produkcióját is. Este mindany-
nyian elmentünk az Operaházba, 
és megnéztük Csajkovszkij A dió-

Egy fantasztikus hétvége a budapesti karácsonyi vásáron
törő című balettjét. Mivel nagyon 
jó helyünk volt, az előadást min-
denki élvezhette, hiszen kápráza-
tos volt. Köszönjük szépen a szer-
vezőknek ezt az élményt!

A vasárnap délelőtti szaba-
didőnkben ellátogattunk a West-
End City Centerbe, mivel senki 
nem akart üres kézzel hazatérni... 
Délután volt a második előadás, 
a szombatihoz hasonlóan erre is 
a Városháza Parkban felállított 
Üvegházban került sor. Este a 
téren lévő óriási adventi koszorú 
harmadik gyertyájának meggyúj-
tása következett, ezalatt a másik 
két csoporttal együtt elénekel-
tük a Csendes éjt, egy-egy fehér 
gyertyával a kezünkben. Ezután 
szabad program volt, ami alatt 
mi körülnéztünk a Bazilika té-
ren lévő karácsonyi vásárban, és 
megcsodáltuk a fényszínházat.

Másnap reggel, 15-én indul-
tunk haza a Keleti pályaudvarról, 

fantasztikus élményekkel 
gazdagodva. Köszönjük a 
szervezőknek a meghívást, 
a vendéglátást és azokat a 
felejthetetlen programokat, 
amelyekben részünk lehe-
tett.

Eszter
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A legmeghittebb ünnepségre 
ismét sor került a bentlakás éle-
tében is, december 17-én, csütör-
tök este. Ez az ünnep, az előka-
rácsony, mindenkinek a kedvenc 
ünnepe, mert ilyenkor mindenki 
hangolódik a közelgő Karácsony-
ra.

Az estét ünnepi műsorral kezd-
te 16 bentlakó diák, verses-zenés 
összeállítással készültek, amit a 
pedagógus néni tanított be ne-
kik, s ezzel karácsonyi hangu-
latot teremtettek. A műsor után 
mindenki közösen elénekelte a 
Mennyből az angyalt csillag-
szóró kíséretében, majd a jól 
megérdemelt ajándékok sem 
maradhattak el, aminek min-
denki nagyon örült. Végül, de 

nem utolsó sorban az ünnepi va-
csora következett mindenki nagy 
örömére. A bentlakás előkarácso-
nyi estéje egy csoportképpel zárult.

„Az előkarácsony meghitt és 
kellemes volt mindnyájunk szá-
mára. Az előadás után minden-
ki meggyújtotta a csillagszórót, 
és ezután következett a vacsora, 
majd az ajándékozás, végül köszö-

netet mondtunk mindenkinek, és 
kellemes ünnepeket kívántunk 
egymásnak." Szomorú Sándor

„Az előkarácsony az intriben 
nagyon meghitt volt, szokás sze-
rint. Mindenki nagyon örült az 
ajándékoknak és a vacsorának 
is. Végül jókívánságokkal kö-
szöntöttük egymást." Farkas De-
bora

„Az előkarácsonyt nagyon 
vártam, mivel tudtam, hogy 
kellemes és békés hangulat-
ban fog eltelni. A pedagógus 
néni szorgalmasan dolgozott, 
hogy összehozzon egy kisebb 
előadást, ami nagyon jól si-
került, és kellemes hangulatot 
teremtett." Németh Regina

Intrijó
Előkarácsony a bentlakásban

Rovatszerkesztő: Szandi



Először is boldog új évet szeretnénk kívánni min-
den kedves csikys diáknak és tanárnak, akik hű olva-
sói és támogatói a Csiky-Csuky diáklapnak! Az évet 
a 9. B turizmus osztály bemutatásával kezdjük, akik 
egy nagyon vidám társaság. :D 

Somodi Omer
– Milyennek találod a Csikyt? Hogy érzed magad 

az új osztályban?
– Itt a suliban otthon érzem magam, ez a suli a 

legfajább suli, ami valaha létezett. :)
Péter Adél
– Hol töltötted az ünnepeket?
– Az ünnepeket otthon töltöttem a családdal és a 

barátaimmal.
– Volt újévi fo-

gadalmad?
– Nem fogad-

tam meg semmit, 
mert félek, hogy 
nem tudom betar-
tani.

Tamás Norbert András
– Hogyan tudtál beilleszkedni? Mit gondolsz most 

az iskolánkról a félév végéhez közeledve?
– Én könnyen beilleszkedtem. Klassz suli a Csi-

ky!!! :D 
Vajdovics Gabriella
– Hogy teltek az ünnepek?
– Jól teltek, otthon voltam a családommal.
– Kedveled az új osztályod?
– Igen, nagyon kedvelem őket, mert viccesek, 

megértők, és egy eléggé összetartó osztály vagyunk.
Pap Dániel
– Hogy érzed magad az osztályközösségben?

– Hát, ha én jól ér-
zem magam, akkor a 
tanárok rosszul érzik 
magukat. De a viccet 
félretéve: jól érzem 
magam az osztály-
ban, és tetszik a szak. 

12. oldal

Bortoş Júlia
– Mióta fényképezel?
– Körülbelül három éve 

fényképezek, s most is találok 
benne olyan érdekességeket, 
amiket érdemes gyakorolni.

– Mit szeretsz benne a leg-
jobban?

– A fotózásban azt szeretem 
a legjobban, hogy megörökíthetek olyan pillanato-
kat, amelyek nem ismétlődnek meg, egy gesztust, 
egy mosolyt. Vagy mindennapi dolgokat, amik egy-
ben különlegesek is, talán sokan észre se veszik eze-
ket ebben a rohanó világban.

– Mit szeretsz a legjobban fényképezni?
– Mit szeretek a legjobban fényképezni? Mindent, 

amit érdekesnek találok, hisz ott kell lenni a megfe-
lelő pillanatban, s akkor olyat alkothatsz, amire te se 
számítottál. De ha feltétlen kell konkrét témát mon-
danom, akkor a természetet emelném ki.

Ebben a számban iskolánk fotósait kérdeztük hobbijukról.
– Az iskola befejeztével ezt a pályát választod, 

vagy csak hobbi marad?
– Mindenképp szeretném folytatni, szerintem 

több lesz ez, mint egyszerű hobbi, de az idő eldönti. 
Kész vagyok a kihívásokra, akár ezen a pályán, akár 
más területen.

Bacsilla Sándor
– Mióta foglalkozol fotó-

zással?
– Pontosan 3 éve és 4 hó-

napja. Először egy helyi ese-
ményen fotóztam, amikor a 
helyi újságírónak elromlott a 
fényképezőgépe, és megkért, 
mivel tudta, hogy rendelke-

zem fényképezőgéppel, hogy segítsem ki. Ekkor 450 
kép közül, amit készítettem, 30-at publikált az újság.

– A továbbiakban is ezen a pályán szeretnél ma-
radni?

– Továbbra is inkább csak hobbi szinten fotóznék, 
nem ebből tervezem a megélhetőségem.
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