
Csiky  Csuky
A Csiky Gergely Főgimnázium diáklapja, 8. évfolyam 4. szám, 2016. január

Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!

Kitartás!
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Január van, mindenki ül a padban üres 
szemekkel bámulva, felidézve a téli vakáció 
legszebb élményeit. Miért kell itt ülnöm? Két 
héttel ezelőtt ilyenkor még aludtam! Vagy ha 
épp nem a vakáción jár az eszünk, akkor ki-
nézünk az ablakon, és arra gondolunk, miért 
nem hull a hó, ha egyszer tél van. És más-
hol miért hullt a hó? És miért van az, hogy 
az elmúlt fél órában csak öt percet haladt az 
óramutató?

Ezen kívül még sok minden másra gondo-
lunk, de egy biztos: nem az iskolára. Pedig a 
tanárok ezt várják el tőlünk. Közeledik a félév 
vége, mindenki dolgozatot írat, feleltet, meg 
próbálja értetni velünk, hogy milyen fontos 
most az iskolára koncentrálni. Éppen ezért 
őszintén remélem (a ti érdeketekben), hogy a 
vakációt jól kihasználtátok, mindent megtet-
tetek, amit szerettetek volna, mert a követke-
ző napokban nem túl sok jóra számíthattok, 
már ami az iskolát illeti.

De nyugi, nem vagyok én mindig ilyen 
pesszimista, néha optimista is tudok lenni: 
februárban már jön a következő vakáció (még 
akkor is, ha az csak egy hét lesz). Közeledik 
a versenyek időszaka is: néhányotoknak biz-
tos ismerős az, hogy minden hétvégén más 
versenyre kell menni. A tavasz sincs már 
messze, akkor már kezdhetitek az osztályki-
rándulások szervezését. A szalagavatóra és 
az érettségire is készülődnek már a tizenket-
tedikesek: tudom, hogy ezek azért még mesz-
sze vannak, de állítólag ilyenkor rejtélyesen 
gyorsan telik az idő.

Addig is próbáljátok jól beosztani az idő-
töket, hogy a sok tanulás mellett pihenésre 
is jusson egy kicsi! Vagy ezt fordítva kellett 
volna írnom? Döntsétek el ti, melyik vonatko-
zik rátok! És természetesen ne feledkezzetek 
meg az újévi fogadalmaitokról sem! Nekem 
még soha nem sikerült betartanom egyet 
sem, de hátha ti ügyesebbek lesztek.

Judit
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A film főszereplője, Max, még mindig szeretne hinni 
a karácsony szellemében, és szeretné, hogyha a családja 
úgy ünnepelné a karácsonyt, ahogy régen. Azonban vala-
hogy minden félresiklik, amikor megérkeznek idegesítő 
unokatestvérei, nagybátyja és nagynénje, akik még ma-
gukkal hoznak egy iszákos rokont is.

Ekkor következik be a katasztrófa. Unokatestvérei 
az ünnepi asztalnál szégyenítik meg Maxet, mert meg-
találják a Mikuláshoz címzett levelét. Max megsértődik, 
összetépi a levelet, és szélnek ereszti kívánságait. Ezzel 
a család utolsó tagja is kiábrándul. Maxnek sikerül meg-
idéznie a Krampuszt, aki minden évben eljön azokért, 
akikben kihunyt a hit. Hatalmas hóvihar zúdul a kisvá-
rosra, majd hirtelen áramszünet lesz. Ezután kitör a pá-
nik, mivel a démon és szolgái sorra elrabolják a család 
tagjait.

A film moziban is nagyszerű élmény volt, és bár el-
múlt karácsony, én mégis mindenkinek ajánlom, aki ked-
veli a horror-vígjátékokat.

Rovatszerkesztő: Dóri

Louisa Clark egy fiatal lány, ki egy kisvárosban éli 
nyugodt életét. Szereti kávézói munkáját és barátját is. 
Azonban a legfontosabb számára a vidám családja: szü-
lei, nővére és Alzheimer-kóros nagyapja. A család anyagi 
gondokkal küzd, ezért hatalmas csapás éri Lout, amikor a 
kávézó bezár, a lány pedig munka nélkül marad.

Hosszas keresgélés után egy motorbaleset következté-
ben lebénult, 35 éves Will Traynor nevű férfi gondozója 
lesz. Will befelé forduló és mogorva. Állapota miatt élete 
nagy változáson ment keresztül: nem sportolhat többé, 
barátnőjét és régi haverjait is elveszítette, napjai egyfor-
mák lettek, és a korábban kalandos élete unalmassá vált. 
Magaviseletével alaposan megnehezíti újdonsült gondo-
zója munkáját, Will kedvetlen, míg Lou vidám és nagy-
szájú. Olyannyira különböznek egymástól, hogy kapcso-
latuk nem indul felhőtlenül. Azonban idővel megkedvelik 
egymást, és a két teljesen különböző világ egybefonódik, 
barátok lesznek. A történet viszont különös csavarral zá-
rul, mely nem teszi vidámmá Louisa és Will sorsát.

Ismét egy megható történet, mely nem kalandokkal és 
természetfeletti lényekkel teli, hanem emberekről szól, 
kik nem egy tökéletes rózsaszín világban élnek, akik küz-
denek, és nem mindig járnak sikerrel. A könyv a valósá-
got mutatja be, az életről és a benne lévő akadályokról 
szól, melyek talán csak azért vannak, hogy izgalmassá 
tegyék egyhangú napjainkat.

Rovatszerkesztő: Vicus

Egyszer, december 23-án, Karácsony előtti napon, 
Kerekerdő lakói összegyűltek a karácsonyi előkészüle-
tek megbeszélésére. Ott volt Farkas Fanni, Róka Rudolf, 
Medve Marci, Sas Sanyi és még sok-sok állat.

Bölcs Bagoly felállt a szónoklathoz:
– Erdőlakó hölgyeim és erdőlakó uraim! Most meg-

beszéljük a karácsonyi előkészületeket. Először is kelle-
ne szerezni egy fenyőfát. Hód Hanni, menj, vágj ki egy 
fenyőt, Elefánt Ernő, te pedig menj, és hozd ide! Utána 
szentjánosbogarakat kell szerezni gyertya helyett. Sas 
Sanyi, intézkedj! Pók Péter, te gondoskodj az ajándékok-
ról, Macska Matyi, te pedig a díszítésről gondoskodj! Én 
elmegyek felügyelni a dolgokat.

Minden rendben ment. Hód Hanni kivágta, Elefánt 
Ernő pedig elhozta a fenyőt, és Sas Sanyi két doboznyi 
szentjánosbogarat fogott, amiket Bölcs Bagoly icipici át-
látszó üvegecskékbe helyezett. Ezek voltak a gyertyák. 
Pók Péter elkészítette az ajándékokat, Macska Matyi 
pedig szép girlandokat font, tobozokat keresett, amiket 
befestett, aztán beszórt csillámporral. Ezek voltak a göm-
bök a karácsonyfára. Még egy csillagot is készített.

– Már csak valakinek fel kellene tennie a díszeket a 
fára. Van önként jelentkező? – kérdezte Bölcs Bagoly.

– Igen, ez nekünk való feladat – szólt Mókus Márta és 

Mókus Mária. Könnyedén ugrálva az ágakon feldíszítet-
ték a karácsonyfát.

Aztán elérkezett az este. Mindenki izgatottan ment 
haza, mert tudták, hogy másnap van Karácsony. Aztán 
reggel lett. Már mindenki nagyon várta, hogy kibont-
sák a karácsonyi ajándékokat és énekeljenek. Este lett. 
Mindenki a karácsonyfa felé indult. Bölcs Bagoly volt az 
első, aztán megérkeztek a többiek is.

– Már vártalak titeket. Gyertek, nyissuk ki az ajándé-
kokat! – mondta Bölcs Bagoly.

Mindenki izgatottan ment az ajándékáért.
Farkas Fanni egy plüssbárányt kapott, Róka Rudolf 

egy felfújható nyulat, Medve Marci egy egész méhkast, 
Sas Sanyi egy egeret ketrecbe zárva, Hód Hanni egy 
makettet a gátjairól, Elefánt Ernő egy elefántormány 
színű és alakú locsolócsövet, Pók Péter egy szövőszéket, 
Macska Matyi egy meleg takarót, a Mókus gyerekek pe-
dig egy mókust makkból kirakva. Még Bölcs Bagoly is 
kapott egy könyvet a baglyok történelméről. Mindenki 
nagyon örült.

Bölcs Bagoly még meg is jegyezte:
– Ez volt az állatok történelmének a legszebb 

Karácsonya.

Rudolf Barnabás Joel: AZ ÁLLATOK KARÁCSONYA

Krampusz

Csiky-Csuky, 2016. január

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)! : ) 

Filmajánló
Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek

Mészáros Letitia -
VIII. osztály

Mészár Anna - VII. A osztály Spir Petra - VIII. osztály

Könyvajánló



3. oldal

Aranyköpések

Csiky-Csuky, 2016. január

Érdekes… :) 

Rovatszerkesztő: Judit

A japán Wakayama Vasúttársa-
ságnál egy macska az állomásfő-
nök.

A világ legöregebb, ma is mű-
ködő orgonája majdnem 600 éves, 
Mátyás király születésekor is műkö-
dött már.

Norvégiában novemberben csak 
az adó felét gyűjtik be, hogy min-
denkinek maradjon pénze karácso-
nyi ajándékra.

A világ legmagasabb 
kutyája, Giant George 110 
cm magas volt, és félt a 
csivaváktól.

Ha egy gombostű vége 
ugyanolyan forró lenne, 
mint a Nap felszíne, akkor 
120 km távolságról megöl-

ne egy embert.
2014. január 1-jén hidegebb volt Kanadában, mint a 

Marson (-31°C).
A gepárd az egyedüli macskaféle, amelyik nem tudja 

visszahúzni a karmait.
A szanszkrit nyelvben a háború szó azt jelenti, hogy 

„vágyakozás több tehénre”.
Japánban a 

nők évszázado-
kig feketére fes-
tették a fogukat. 
Egyesek szerint 
ennek az volt az 
oka, hogy a feke-
te fogak szebbek 
voltak, mint a ter-
mészetes sárgák.

A gyerekek hóembert építenek az iskola udvarán. A kicsit 
kapatos Gazsi arra jár, és mérgesen dünnyögi maga elé:
– Micsoda rasszizmus! Mindig csak fehér hóembert 
csinálnak, soha egy kreol bőrűt…

Szilveszterkor két barátnő találkozik.
– Milyen gyönyörű ruha van rajtad, drágám! – mondja az 
egyikük.
– Tetszik?
– De még mennyire! Ezt egyébként már tavaly is mondtam.

Szőke nő hazaér a munkából, és újságolja a pasijának:
– Észrevetted már, hogy az utcánkban csupa azonos 
színű autó parkol?
A barátja kinéz az ablakon, és így szól: 
– Drágám, már vagy három órája havazik...

Két jegesmedve sétál a sivatagban, az egyik megszólal:
– Te, itt rettentően zord tél lehet!
– Miből gondolod?
– Nem látod, hogy mennyi homokot szórtak a jégre?

– Miből lehet tudni, hogy Skóciában nyár van?
– A skótok végre kidobják a karácsonyfát.

Rovatszerkesztő:  Enikő

* Anzelm gyermegyeke Marianna.

* Cleante azonnal bókolni kezdi a kisasszonyt.

* Petőfi versében ellentét van a föld és az alföld között.

* Az irodalom jellemzője a fixionalitás.

* A Minotaurusz bibikafejű ember.

* Szilvesztert egy morogva ember fogadta magához.

* A téren vérpad állt: Szilvesztert fejeztették ki.

* Szilveszter fele leesett.

* Az álarcos bárban Jancsi elmondja Elekesnek, hogy 
színésznőbe szerelmes.

* A kenyér a szájüregből a gyomorba jut, ott felbomlik kicsi 
enzimekre, ami össze-vissza megy. Míg végül a vérbe jut, 
majd glükózist terjeszt a szervezetnek.

* A táplálkozáshoz lélegzés is kell, hiszen evés közben 
muszáj levegőt is venni, nem csak belénk tömni az 
ennivalót.

* Az üvegtest a szemgolyóban a hely nagy részét kitöltő 
gumis folyadék.

* A fülbetegség megelőzése a helyes fül tisztítása.

* A fül védhető egészséges hallással.

* A legszegényebb ország Afrika.

Humorzsák
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Előző rejtvényünk győztese:

Feier Melinda, IX. B osztályos tanuló.

Gratulálunk neki!

Előző rejtvényünk megfejtése:

karácsony, betlehemezés.

Nyerj értékes utalványt! Hogy mi a teendő?
Csak fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
A megoldást juttasd el Sipos Szilárdnak (XII. C)
2016. február 3-ig!

A sorsolás időpontja: 2016. február 3.,  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!

Rovatszerkesztő: Szilárd

A keresett személy egy argentin labdarúgó,
jelenleg a spanyol FC Barcelona és az argentin válogatott 

játékosa, és idén ő nyerte el az Aranylabdát.
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csak Csajok!!!

Rovatszerkesztő: Emese

Sziasztok csikysek! Mindenekelőtt sikerekben gazdag, 
boldog új évet szeretnék kívánni minden kedves olvasó-
nak! 

Januári cikkem témája a haj. Mivel itt sok mindenről 
lehetne írni, mint például a vágás, vasalás, növesztés, 
zsíros haj stb., igyekszem a legfontosabbakról szót ejteni.

Rengeteg dolog van, ami hajunkat roncsolhatja, amikre 
esetleg eddig nem is gondoltatok. Ilyen például az intenzív 
fésülködés, a gyakori szoros hajfonás, lófarokba kötés, és 
az is, ha a sampont egyenesen a fejünkre nyomjuk, nem 
pedig a kezünkbe.

Biztos, ti is küzdötök a zsíros haj problémájával. Egy-
re gyakrabban mossátok a fejeteket, abban a reményben, 
hogy ez segít, pedig épp az ellenkező hatást váltja ki, a 
zsírtermelés még jobban beindul. A túlzott fejmosás pedig 
kiszárítja a hajat, mivel a természetes nedvességtartalmát 
is elvonja.

Milyen gyakran kell vágatni a végekből? A fodrászok 
azt mondják, az ideális az, ha kéthavonta nyiratkozunk. De 
a haj roncsolódása nagyrészt nem attól függ, hogy meny-
nyi idő telt el az utolsó vágatás óta, hanem a környezeti 
tényezőktől, mint például a hideg, száraz levegő, meleg 
szél, UV-sugárzás. Ne gondoljátok, hogy minél sűrűbben 
nyiratkoztok, annál gyorsabban fog nőni a hajatok, mert 
ez egyáltalán nincs így. A hajvasalás hetente maximum 
kétszer ajánlott 160 fokon, és előtte javasolt bekenni olyan 
termékekkel, amik védik a hő ellen, mivel simításkor, gön-
dörítéskor a hő hatására a hajban ideiglenesen megvál-
toznak a hidrogénkötések. Semmi esetre se alkalmazzunk 

vasalás előtt hajhabot vagy hajlakkot (ami már magában is 
káros), mivel a nagy hő beégeti a hajszálba. A gyakori si-
mítás töredezetté teheti a végeket, s ha ezeket nem kezel-
jük, utána hiába vágatunk belőle 2-3 cm-t, ez nem igazán 
fog használni, a károsodott részt teljesen el kell távolítani.

Tudtátok, hogy maximum három árnyalat világosítás 
vagy szőkítés nem okoz drasztikus sérülést? Ma már 
nagyon elterjedt a hajfestés, valamint a dauer, ami szin-
tén nem tesz jót, és tapasztalatok szerint az erős szálú, 
nem festett, zsírosabb haj felel meg ehhez a művelethez. 
Meglepő módon a felvarrt hajnak nincs káros hatása, épp 
ellenkezőleg, alatta a sajátunk megerősödik, megdúsul, 
tömöttebb lesz, növése meggyorsul.

Az ápolásban nagy szerepet játszik az A-, B-, C-, E-vi-
tamin, a folsav és a biotin.

Íme néhány házi praktika: korpás fejbőr esetén csavar-
jatok ki egy citromot, majd a levét dörzsöljétek bele a bőr-
be. Az olívaolaj jótékony hatású a hajvégekre és a száraz 
fejbőrre, de ne alkalmazzátok, ha hajatok zsíros, mivel az 
olaj elnehezíti azt, és még zsírosabbá válik. A zsíros ha-
jat úgy tudjátok kezelni, ha tojásfehérjét felvertek kemény 
habbá, felviszitek a hajatokra, később pedig lemossátok. 
A csalánteával való öblítés is használ. Mindenféle szem-
pontból jó a hajnak, ha tojássárgáját vertek fel, rákenitek 
az egyszer megmosott hajra, becsomagoljátok folpackba, 
majd fél óra múlva lemossátok samponnal.

Végül pár divatos frizura: a konty, a frufru, a lófarok, a 
fonat, a sima, valamint a hullámos haj.

Remélem, hogy gazdagodtatok egy-két új hasznos in-
formációval. Sok kitartást a félév végéig, már nincs sok 
hátra! 
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Plusz kilók, rettegjetek!

Rovatszerkesztő: Szilárd

Sziasztok! Ünnepek letudva, családlátogatá-
soknak vége, a szokásos Kevin-filmek megnéz-
ve, a karácsonyfa lebontva, itt az új év. Mit le-
het még elmondani? Ja, hogy felszaladt pár kiló 
a bejglitől s a sok szaloncukortól, és senkinek 
nincs kedve konditerembe járni (az utcán futni 
meg főleg nem), de azért illene jól kinézni 2016-
ban? Csigalom, nyugavér! Otthon is vezekel-
hetünk az ünnepek alatt édességevéssel töltött 
percekért (órákért?). És mindehhez semmi más 
nem kell, csak egy Xbox konzol, egy Kinect ki-
egészítő és 2 szuper játék, amit lentebb fogok 
bemutatni. Aki nem rendelkezik a játékkonzollal 
vagy Kinecttel, annak nem lesz olcsó mulatság, 
ha ezzel a módszerrel akarja ledobni a felgyü-
lemlett felesleget, de nem úgy tartják, hogy a 
szépség pénzbe kerül?!

Nos, ha valaki mozgásra szánja el magát, 
annak ajánlott egy jó tréner, aki ösztönzi és ta-
nácsokkal látja el őt. A UFC Personal Trainer 
épp ezt a jó edzőt helyettesíti. A virtuális oktató 
kihívások elé állít bennünket, melyeket teljesíte-
nünk kell, és mindegyik edzés végén egy kiérté-
kelést is kapunk. Lehetőségünk van képzeletbeli 
bokszzsákot püfölni, felüléseket végezni, fekvő-
támaszozni, guggolni és sok egyéb mozgásgya-
korlatot végezni. Az, hogy mennyi idő után lát-
szik meg mozgásunk eredménye, csakis rajtunk 
múlik. Egy Alfonso nevű fiatalember 2 hónapon 
át dokumentálta mindegyik edzését, s 8 hét után 
11 kilogrammtól sikerült megszabadulnia, illetve 
asztmabetegségén is segített a mozgás. Itt van 
tehát a követendő példa, virtuális bokszzsákpü-
fölésre fel, jöjjön elő az az izomláz!

Azoknak, akik a szelídebb mozgásformáknak 
a hívei, s netán a táncot is szeretik, bemutatnék 

egy másik programot. A Just Dance 4 című já-
tékot egy egyszemélyes házibulihoz lehetne ha-
sonlítani. Nagyon egyszerű a program működé-
se: kiválasztunk egy zenét, és már mehet is a 
móka. A Just Dance 4 nem kér tőled hibátlan ko-
reográfiát, nem borítja vörösbe a képernyőt, ha 
mellélépsz, és nem szakít félbe soha, ő olyan-
nak szeret, amilyen vagy. Táncolni nem nehéz, 
csak követni kell a képernyőn mozgó karaktert, 
s minél jobban hasonlít mozgásunk az övére, 
annál nagyobb elismerésben lesz részünk, an-
nál több pontot kapunk. A közönség lehenger-
léséhez persze elengedhetetlen a pontosság, 
a jó ritmusérzék és a gyors reakció, de a játék 
célja közel sem ez. Játék közben a zeneszámok 
dalszövegei is megjelennek, ezért ha kedvünk 
tartja, teli torokból végigénekelhetjük az egész 
számot. A játék felvételeket készít mindegyik le-
táncolt percünkről, s a dalok után megnézhetjük 
magunkat, hogyan bravúroztunk vagy bénáztunk 
a házi színpadon. A hagyományos táncok mellett 
lehet aerobikozni is, szóval, van itt minden, mint 
a vásárban. Sok mozgást és jó szórakozást, feb-
ruárban találkozunk!

Csiky-Csuky, 2016. január
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Attila (január 7.)
Az emberek támasza, mindig lehet rá számítani. Szorgal-
mas és kitartó azokban a helyzetekben, ahol céljai vannak. 
Gyakran idősebbnek hat a koránál, mert mindent komo-
lyan vesz. Szívósan küzd az anyagi sikerekért, de sokszor 
rugalmatlan és makacs. Ha nem talál megfelelő célokat, 
elbizonytalanodik, és befelé fordulóvá válhat. Amivel min-
dig meg kell küzdenie, az a birtoklás és a magány.

Antal (január 17.)
A világ támasza. Szeretetet adni és kapni – ez életének a 
kulcsa. A legfőbb erénye, hogy szinte mindent és minden-
kit képes elfogadni. Sugározza magából a megbízhatósá-
got és az erényességet. Akkor teljesedhet ki legkönnyeb-
ben, ha családban vagy közösségben él. Erejét nem a 
fizikuma, sokkal inkább a lelkisége adja. Viszont az önzés 
elgyengíti és bizonytalanná teheti.

Angelika (január 27.)
Rendkívül fontos számára a szeretet, a megbecsülés. Az 
első helyen az érzelmek, a szerelem és a szenvedély áll-
nak. Nőiességével csábítani akarja a világot. Keresi a lehe-
tőséget a nyilvános szereplésre, s ezért elég sok áldozatra 
képes. Ha viszont érzi, hogy kihasználják, az önzetlenség 
átcsaphat agresszióba. Nehézségeit az érzékenysége és 
az érzelmi szélsőségessége okozhatja.

Adél (január 29.)
Feladata az önzetlen áldozatvállalás. Csak ezen keresztül 
vívhatja ki környezete megbecsülését. Rendkívül vonzó 
és meggyőző tud lenni. A legfőbb erénye, hogy szinte min-
dent és mindenkit képes elfogadni. Sugározza magából 
a megbízhatóságot és az önzetlenséget. Környezetétől 
támaszt és biztonságot vár. Nagyon erősek a kötődései, 
szeretetével birtokolni akar, és ez féltékenységet hozhat. 
Ez nehezíti párkapcsolatát.

Boldog névnapot!
Csiky-Csuky, 2016. január

Rovatszerkesztő: Regina

* A XII. C még sok boldog születésnapot kíván osztálytársainak: Anabellának, Györgyinek, Enikőnek, Kittinek, 
Tominak és Claudiának. Isten éltessen benneteket sokáig!

* Boldog születésnapot kíván Ilona tanár úrnak az iskola weblapszerkesztősége!
* A XII. B boldog születésnapot kíván Szandinak és Noéminek.

* Nagyon boldog születésnapot Eninek, Kittinek és Claudiának! Isten hozott benneteket a felnőttek világában!!! Móni
* Még sok boldog születésnapot Sabrinának a VIII. osztályból!

* Boldog születésnapot Fanni! Sok szeretettel a 12. A és az oszi
* Boldog születésnapot Cyntiának és Krisztának a X. A-ból!

* Boldog születésnapot Boda! Sok-sok... végtelen puszi, Păcurar
* Boldog születésnapot kíván Boda Krisztinának Szilárd! :*

Rovatszerkesztő: Kitti

KívánságKosár

A bentlakás életében mára már szokássá vált, hogy 
a szülinaposokat éjfélkor énekelve köszöntjük. Ilyenkor 
szervezünk egy kisebb csapatot, majd megkérjük Laci 
bácsit, engedje meg nekünk ezt a pár perc szórakozást. 
Éjfél előtt találkozunk egy szobában, és igyekszünk minél 
csendesebben végigvonulni a folyosón, hogy a szülina-
pos ne számítson semmire, és így a hatás nagyobb le-
gyen. Pontban éjfélkor rázendítünk a Boldog szülinapot! 
című énekre, majd mindenféle jót s szépet kívánunk a 

Intrijó
Meglepetés köszöntések

születésnaposnak. A reakció mindig felejthetetlen, mert 
sokan nem is számítanak rá, arról nem is beszélve, men-
nyire jól esik mindenkinek, ha gondolnak rá és elhal-
mozzák jókívánságokkal.

Rovatszerkesztő: Szandi
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Rovatszerkesztő: Lehel

Rovatszerkesztő: Misi

Új esztendő, új szezon. Újra itt a Forma–1!

Bár a versenyekre még várni kell, az előkészületek már 
javában folynak a száguldó cirkuszban. Mint várható volt, 
az FIA hozott néhány új szabályt, de a csapatfelállás sem 
maradt a régi.

A legfontosabb szabályváltoztatások közé tartozik, hogy 
a csapatok immár két abroncskeveréket választhatnak 
szabadon a négyből, és a több üzemanyag miatt a motorok 
teljesítménye is növekedni fog.

Az FIA-nál valószínűleg a 
holland Max Verstappen 17 
éves debütálásánál szakadt 
el a cérna, ugyanis 2016-tól 
18 évre szabták a minimum 
korhatárt. A Forma–1-be 
vágyó fiatal pilóták dolgát 
az is nehezíti, hogy legalább 
kétéves tapasztalatuk kell 
hogy legyen formaautóban.

A nézőknek talán a 
legjobb hír, hogy a 2016-os 
autók jóval hangosabbak 

lesznek a tavalyinál (így talán vége lesz a folyamatos 
háborgásoknak a „hibrid hangú sétakocsik” miatt. )

És el is érkeztünk a pilótákhoz és a csapatokhoz. Bár a 
Renault tavaly még a Red Bull-lal folytatott vitái miatt volt a 
címlapon, úgy látszik, idén más terveik vannak: megvették 
a Lotus-istállót. Ez azért volt ilyen egyszerű, mivel az en-
stone-iak eléggé eladósodtak 2014-ben és 2015 végére, 
így egyértelmű lépés volt részükről, hogy visszatérnek a 

Renault-hoz (2010-ig Re-
nault F1 Team néven futot-
tak, azután vált ki a Lotus.)

Végül pedig a legnagyobb 
változás: egy új istállóval 
bővül a mezőny, a Haas F1 
Teammel. Róluk azonban 
már csak következő 
számunkban lesz szó. 

A FIFA FIFPRO 2015-ÖS ÁLOMCSAPATA
Manuel Neuer (Bayern München) – Dani Alves (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-
Germain), Marcelo (Real Madrid) – Andrés Iniesta (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Juventus) – 
Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Neymar (Barcelona)

A legszebb gólért járó 2015-ös Puskás-díjat a Goianésia labdarúgója, Wendell Lira nyerte meg. A brazil márciusban, 
klubcsapata színeiben az Atlético GO ellen szerezte művészi találatát a Goiás állam bajnokságában.

A 2015-ÖS FIFA-ARANYLABDA
1. Lionel Messi (argentin/Barcelona) 41.33%
2. Cristiano Ronaldo (portugál/Real Madrid) 27.76%
3. Neymar (brazil/Barcelona) 7.86%

A 2015-ÖS ÉV EDZŐJE
1. Luis Enrique (spanyol, Barcelona) 31.08%
2. Pep Guardiola (spanyol, Bayern München) 22.97%
3. Jorge Sampaoli (argentin, Chile) 9.47%

A PUSKÁS-DÍJ VÉGEREDMÉNYE
1. Wendell Lira (brazil, Goianésia) 46.7%
2. Lionel Messi (argentin, Barcelona) 33.3%
3. Alessandro Florenzi (olasz, AS Roma) 7.1%

A 2015-ÖS ÉV NŐI LABDARÚGÓJA
1. Carli Lloyd (amerikai/Houston Dash) 35.28%
2. Célia Sasic (német/1. FFC Frankfurt) 12.6%
3. Mijama Aja (japán/Okajama Yunogo Belle) 9.88%

FOCI
Kedves focirajongók!

Kezdjük az új évet egy kis visszatekintővel, s nézzük meg, milyen sikerek jellemezték a 2015-ös évet.

Csiky-Csuky, 2016. január
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Karácsonyvárás az elemi osztályokban
A téli szünidő előtti hé-

ten az elemi osztályokban 
is megszólalt a karácsonyi 
csengő, amelynek hangja a 
családot, az otthon melegét 
juttatja mindenki eszébe. 
Az együttlét, a közös ké-
szülődés a legszebb idő-
szak, feledhetetlenné teszi 
az ünnepet.

Az ünnepi ráhangolódást 
december 15-én a IV. osztá-
lyosok kezdték Karácsony 
van a szívünkben! című verses-zenés műsorukkal, 
melyet csak gyertyákkal megvilágított színpadon 
adtak elő, s az ünnepi hangulatot a csillogó fenyőfa 
és háttérzene fokozta. Pintér Mária tanítónő kísére-
tében magyar, román és angol énekekkel örvendez-
tették meg a közönséget. Eközben a II. A osztályosok 
termében Karácsonyi sokadalom címmel kézműves 
foglalkozás folyt. Gyermekek és szülők együtt készí-
tették a szebbnél szebb díszeket Bálint Erika tanító-
nő vezetésével. A táblán a diákok karácsonyról szóló 

rövid gondolatait 
olvashatták a ven-
dégek. A szépen 
feldíszített fenyő-
fa még hangula-
tosabbá tette az 
együttlétet.

A II. B osztály 
diákjai december 

16-án tartották a Négy testvér című előadásukat, me-
lyet Cirják Márta tanítónő állított össze. A négy év-
szakot jelenítették meg a gyermekek a színpadon az 
egyes évszakoknak megfelelő színű és jelképekben 
gazdag jelmezeikben. A verseket, énekeket játék és 

tánc kísérte. Télből indul-
tak, télbe is érkeztek a vé-
gére, karácsonyvárásra. Az 
előkészítő osztályosok egy 
kreatív műhellyel teremtet-
tek karácsonyváró hangu-
latot, amelynek keretében 
gyermekek és szülők közö-
sen munkálkodhattak Khell 
Levente tanító vezetésével. 
Fenyődíszeket készítettek, 
mézeskalácsot díszítettek, 

végül pedig együtt énekeltek.
December 17-én az elsősök és a harmadikosok 

zárták a rendezvénysorozatot. Az elsősök családi Ka-
rácsonyváró délutánt tartottak. A gyermekek Khell          
Jolán tanítónő irányításával énekeltek, egyetlen vers-
ben elmesélték a betlehemi éjszakát, majd három cso-
portban szorgoskodhattak: díszíthettek mézeskalácsot, 
készíthettek térbeli fenyőfát vagy éppen csipkézett hó-
pelyhet. A III. osztály diákjai Varázslatos karácsonyi 
fogalmazásokat olvastak fel, és karácsonyi dalokat 
énekeltek. Szülők és gyermekek együtt serénykedtek: 
asztaldíszeket és mécseseket készítettek.

Az ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfa alatt ott 
volt az ajándék: könyv és édesség, de ami még fonto-
sabb: a család.

Kurunczi Enikő tanítónő

Változatos produkciók a karácsonyi ünnepségeken
Mint minden évben, idén is karácsonyi előadással 

készültek iskolánk gimnazista diákjai. Az esemény-
sorozat két nap zajlott: csütörtökön az 5–6., pénteken 
a 7–8. osztályosok mutatták be, mivel készültek.

Mindkét alkalommal iskolánk kórusa nyitotta meg 
az estét. Az 5. osztály Back Mária osztályfőnök irá-
nyításával a Három király útja című jelenetet adta 
elő, melyben Jézus születésének misztériuma volt 
feldolgozva. Az egész történet a három pogány király 
udvarából indult. Ők hárman a csillag útját követ-
ve találkoztak, és együttes erővel legyőzték az őket 

megkísértő ördögöket. Tévedésből a gonosz Heródes 
udvarába jutottak, majd elértek a Kisjézushoz, ahol 
találkoztak a hódoló pásztorokkal. A jelenet a meg-
szokott, ünnepélyes záróképpel fejeződött be.

A 6. osztályosok Falusi betlehemes címmel pász-
torjátékot mutattak be, melyet Muntean Tibor osztály-
főnök tanított be. A nyájra felügyelő pásztorok angya-
li szólításra felkeresik a Szent Családot, és hódolnak a 
jászolban fekvő Kisdednek. Mókás hangulatot terem-
tett a pásztorok népies jelenete. A 6. osztályos lányok 
téli táncot mutattak be karácsonyi dalra.

Közhírré tétetik!
Csiky-Csuky, 2016. január
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Erdei Emese tanárnő 
osztálya, a 7. A, a Mesés 
karácsony című darabot 
adta elő, melyben egy híres 
és önző tornászlány életét 
változtatják meg, aki utál-
ja a karácsonyt. A lánynak 
álmában 3 szellem jelenik 
meg, a múlt, a jelen és a 
jövő karácsonyának szelle-
me, melyek mind segítenek 
rájönni a lánynak, hogy 
szeretettel messzebb jutunk, mint önzéssel. Végül a 
lánynak sikerül megváltoznia, és barátai karácsonyát 
is szebbé teszi. A mesét tánccal zárták a diákok.

A 7. B tanulói táncos összeállítással készültek, me-
lyet Adjudeanu Viven koreografált. A komplex tán-
cok után rövid videót néztünk meg közösen, amely-
ben minden diák elmondta pár szóban, mit szeret a 
karácsonyban, és mit üzen a szeretteinek. Tevékeny-
ségüket Hevesi Éva osztályfőnök irányította.

A 8. osztály Fekete Karo-
lina angoltanárnő által ren-
dezett produkcióval készült. 
A gyerekek egy vonatot al-
kottak, amely a karácsonyi 
szünetre szállította haza uta-
sait. Az állomások alatt sok 
érdekes kis történetet láthat-
tunk. A produkció legvégén 
kört alkotva mindenki éne-
kelte a Cup Songot, őket he-
gedű kísérte.

Az ünnepség alatt szavalatokat is hallhattunk, majd 
mindenki könyvet kapott ajándékba, Képes Bibliát, 
melyeket egy alapítványtól, a Kelet-Európai misszi-
ótól kaptunk. Ezúttal is köszönjünk nekik. Persze a 
csokoládé sem maradt el!

Back Annamária X. A
Fotók: Ilona János és Bortoş Júlia

Helyesírási verseny a Csikyben

Szombaton, január 16-án ke-
rült sor az idei év első versenyére, 
az Implom József Helyesírási Ver-
seny megyei szakaszára, melyre 
21 lelkes diák jelentkezett, arra 
vállalkozva, hogy összemérje 
tudását a többiekkel. A verseny 
10 órakor vette kezdetét egy toll-
bamondással, mely Tömörkény 
István életéről és munkásságáról 
szólt, majd ezután egy 90 perces 
feladatlap kitöltése következett, 8 trükkös, helyenként 
sok fejtörést okozó feladattal. A kiszabott idő lejárta 
után a versenyzők a folyosóra kitűzött válaszokat ta-
nulmányozhatták, vidám, illetve néhány esetben csa-

lódott tekintettel. Hétfőn már az 
eredmények is ki voltak függeszt-
ve. A legtöbb pontszámot szer-
zett diákok a következők: Ilona  
Judit (11. A), Bíró Endre (9. C),  
Dudás Izabella-Bernadett (9. 
A), Siska-Szabó Lehel (11. A), 
Kurunczi Viktória (9. A). Ők kép-
viselik majd (Judit kivételével, 
akinek matematikaversenyre kell 
készülnie) iskolánkat a február 

4–6. között Sepsiszentgyörgyön megrendezendő or-
szágos szakaszon.

Kurunczi Viktória

Csiky-Csuky, 2016. január

December 11-e, az idei (vagyis a tavalyi) Csi-
ky-nap is a hagyományos ünnepséggel kezdődött, 
melyen az iskola tanárain és diákjain kívül jelen volt 
több testvériskolánk küldöttsége és több díszvendég 
is. Naschauer Kinga, VIII. osztályos tanuló szavalata 
után Hadnagy Éva igazgató ünnepi beszéde követ-
kezett. Király András, Bognár Levente és Pellegrini 
Miklós köszöntőjét követően Zaharie-Gulyás Ábel 
(XII. A) egy Shakespeare-monológot szavalt el. Az I. 
osztályos Tapasztó-Gujdár Péter és Vida Roland egy 
népdalcsokorral szórakoztatta a jelenlévőket.

Az esemény fénypontja a Csiky-díjak kiosztása 
volt, melyet azok a (rendszerint XII. osztályos) diá-
kok érdemelhetnek ki, akik a jó tanulmányi eredmé-
nyek mellett közösségépítő tevékenységekben is részt 
vettek. Ebben a tanévben ezt a díjat Sipos Szilárdnak 
(XII. C), Sisa Rihárdnak (XII. A) és Tóthpál Bélának 
(XII. A) ítélték oda, a Szabadság-szobor Egyesület 
felajánlásával.

Ezt követően iskolánk kórusa adott elő népdalokat 
Szabó Csilla zenetanárnő vezetésével. Csiky Gergely 
mellszobrának megkoszorúzása után Baracsi Levente 
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kért áldást az egybegyűltekre. Az ünnepség a Him-
nusz eléneklésével zárult, de a Csiky-napi rendez-
vénysorozat ezzel még nem ért véget.

Ugyanezen a napon, péntek délelőtt tartották meg 
az V–VIII. osztályosok számára az Arad a történelem 
viharában című történelmi versenyt, ahol 10 iskolából 
12 háromfős csapat mérte össze tudását. A vetélkedő 
hat versenyszámból állt, melyek között volt kérdőív, 
épület-kirakós kérdésekkel és lőszercsomag-készítés. 
A versenyzők a Torpedó nevű játékot is lejátszották, 
az egyik próbában pedig az aradi Ioan Slavici Színház 
félig megkapott képét kellett rajzban befejezniük. Az 
utolsó versenyszám, a Szobor, a Szabadság-szobornál 
zajlott le.

A díjazottak és a dicséretesek jutalmazására az 
ebédszünet után került sor, de részvételi oklevél és 

ajándékcsomag mindenkinek járt.
A IX–XII. osztályosok ezzel egy időben színházi 

minifesztiválon vehettek részt, melynek ötletgazdái 
Rudolf Ágnes és Ruja Ildikó magyartanárnők voltak. 
A versenyző csapatok iskolánk névadójának darabja-
iból adtak elő részleteket. Az öt csoport közül négy 

csikys volt, de az ötödiket a Hódmezővásárhelyi 
Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakképző Is-
kolájának színjátszói alkották, akik a Mukányi című 
színdarab első felvonását mutatták be, felkészítőik 
Szani Marianna és Vakulya Bernadett voltak. A IX. A 
osztályosok A proletárok című darabból, a IX. C osz-

tály képviselői ugyancsak a Mukányiból, a X. A-sok 
A nagymama című vígjátékból, a XII. C osztály di-
ákjai pedig a Buborékok című vígjátékból adtak elő 
egy-egy jelenetet, mindannyian Rudolf Ágnes felké-
szítésével. A verseny nagy sikert aratott, így Hadnagy 
Éva igazgatónő megígérte, hogy ezentúl minden év-

ben meg lesz hirdetve.
Péntek délután ke-

rült sor Az én Aradom 
című rajzverseny dí-
jazására is. A zsűrit 
Kett-Groza János fes-
tőművész, Simó Margit 
grafikusművész és Pus-
kel Emese magyartanár 
alkották. A beküldött 
alkotásokat három kor-
osztályban értékelték: 
IV–VI., VII–VIII. és 
IX–XII. osztályosok. 
A díjazottak művei a 
díszteremben megte-

kinthetőek.
A csiky-napi 

rendezvények 
szervezését az 
Aradi Városi 
Tanács, a Mu-
nicípiumi Kul-
turális Központ, 
az Aradi Sza-
badság-szobor 
Egyesület és az Arad Megyei Kulturális Központ is 
támogatta.

Eszter



12. oldal

Ebben a hónapban az idei Csiky-díjasokat faggattam egy kicsit. Ezúton is gratulálunk nekik!
Kérdések: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor kimondták a neved? Mit üzensz a következő 

potenciális Csiky-díjas(ok)nak? Milyen szakon szeretnél tovább tanulni?
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1. Hol és hogyan töltötted az ünnepeket?
– Az ünnepeket a családommal töltöttem. (Mester Zsófia)
– A karácsonyt a családommal töltöttem, szilveszterkor pedig a 
városházánál voltunk. (Tóth Lari)
2. Hamar beilleszkedtél az osztályodba?
– Elég hamar beilleszkedtem az osztályba, mivel már az osztály 
felét ismertem. (Mester Zsófia)
– Igen, mivel már az osztály háromnegyed részét ismertem. 
(Kecskés Lóri)
3. Milyenek a tanárok? Ilyenre számítottál?
– Igen, teljes mértékben. (Tóth Lari)
4. Miért pont ezt a szakot választottad?
– Azért, mert ennek a szaknak a segítségével bárhol 
elhelyezkedhetek az életben. (Németh Balázs)

(1)Emlékszem, hogy az osztály-
főnököm, Rudolf Ágnes mellett áll-
tam az egész nyitóünnepség alatt, s 
együtt vártuk, hogy kik lesznek az 
idei tanév Csiky-díjasai. Persze, ő 
már tudta, hogy díjat fogok kapni, 
engem viszont meglepett, amikor ki-
mondták a nevem, és egyben nagyon 
boldog is voltam.

(2)Az utánunk következő diák-
társaknak azt üzenném, hogy min-
denképpen fogjanak bele valamily-
en tevékenységbe, amivel valóban 
élővé és mozgalmassá tehetik az 
iskolai életet, és amivel a diákokat 
és tanárokat megörvendeztethetik. 
Érdemes elkezdeni valamit, valami 
olyat, amit ők maguk is élvezettel 
végeznek, s aminek haszna van.

(3)A marketing szak felé hajlok, 
az üzleti élet és minden, ami akörül 
forog, teljesen beszippantott négy év 
alatt. Kolozsvár felé szeretném venni 
az irányt a sikeres érettségi után.

(1)Nem tudom szavakba önteni azt 
az érzést, ami a nevem elhangoztakor 
erőt vett rajtam. Nagyon örültem, 
és büszkén vettem tudomásul, hogy 
sikerült kiérdemelni ezt a megtisztelő 
díjat. Ugyanakkor meg is lepődtem, 
mivel – hogy őszinte legyek – nem 
számítottam rá.

(2)A következő Csiky-díjasoknak 
azt üzenném, hogy minden feladatot 
vegyenek komolyan, kezeljék alázat-
tal azokat, és soha ne adják fel az ál-
maikat és a céljaikat.

(3)Mindenféleképpen kémián 
szeretném folytatni a tanulmányaimat 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetemen.

(1)Meglepetés és öröm kavar-
gott bennem. Bár eljátszottam a 
gondolattal, hogy milyen lenne, ha 
Csiky-díjas lennék, de elvetettem a 
gondolatot, mert úgy véltem, van-
nak, akik esélyesebbek nálam. Fan-
tasztikus érzés volt hallani a nevem.

(2)Huh… hát én nem érzem, 
hogy most olyasvalaki lettem, aki-
nek joga van üzenni diáktársainak 
és okos dolgokat mondani, hogy így 
vagy úgy kell csinálni, mert én az-
tán megmondom a tutit. Szerintem 
egyszerűen végezni kell az adandó 
feladatokat örömmel és szeretettel, 
mert minden plusz aktivitás egyben 
egy jó buli is, ha úgy állunk hozzá, 
és nem érezzük tehernek. Végül min-
den befektetett munka „kifizetődik” 
valahogy, ha nem Csiky-díjjal, akkor 
másként...

(3)Multimedia–design szakon 
szeretnék továbbtanulni Dániában.
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A januári számunkban a 9. A osztályt mutatjuk be, akik tavaly még külön osztályokba jártak,
de szeptembertől együtt kezdték a matematika–informatika/természettudományok és intenzív angol  szakot.


