
A 2017-es Csiky-díjasok laudációja 

 

Back Annamária 

Szerintem Annamária szerteágazó tevékenysége sokak előtt ismert. Nem tudom, hogy van-e 

olyan iskolai tevékenység, csoport, projekt, amelyben ne lett volna szervező vagy résztvevő. 

Néhány ezek közül: 

 alelnöke volt a diáktanácsnak 

 szerkesztője iskolánk honlapjának és az iskolaújságnak, a Csiky-Csukynak 

 tagja iskolánk néptánccsoportjának, a Kamaszk színjátszó csoportnak, illetve a kórusnak 

 jó tanulmányi eredményei mellett, különböző versenyeken is szép eredményeket ért el: 

a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei I. és III. helyet, a vallás olimpián 

pedig az országos szakaszra minősült 

 a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség kétszer tüntette ki Mákvirág-díjjal. 

Mindig lehetett rá számítani, és minden feladatot első kérésre elvállalt. A legfrissebb példa: 

amikor a frissen megjelent iskolai évkönyvbe lapzárta után se érkezett meg egy fontos 

beszámoló, megkértem Annamáriát, segítsen, és egy órán belül elkészült az írással úgy, hogy 

előtte kóruspróbán, utána pedig születésnapi ünnepségen vett részt.  

 

Mészár Zsófia 

Amivel Zsófi kiérdemelte, hogy ma itt állhat a díjazottak között, az egy olyan kiemelkedő 

sportteljesítmény, amely iskolánk történetében másodszor fordult elő, és ez az Európa-bajnoki 

cím elérése. Gratulálunk! Zsófi a címet az aerobik sportágban érte el. Nem tudom, ki 

mennyire van tisztában egy versenysportoló mindennapjaival, a napi több órás intenzív 

edzésekkel, vasfegyelemmel, szigorú diétával. Aki nem él ebben, el sem tudja képzeli, 

hogyan lehet ezt kibírni, hát még azt, hogy mindezek mellett Zsófi tagja a Csiky-Csuky 

szerkesztőbizottságának, a 2016-os Bánsági Kisfilmfesztiválon I. díjat nyert kisfilmjével, és a 

különböző iskolai események megszervezéséhez (szalagavató, gólyabál, farsang) 

tánckoreográfiákkal, illetve kisfilmek készítésével járult hozzá.  

 

Zsámbok Emese 

„Sohasem hangoztatta, csak szerényen tette a dolgát” – mondta az egyik tanár kolléga 

Emeséről a díjazottak kiválasztásakor. És valóban, a szerénység az egyik kiemelkedő 

tulajdonsága. Azt pedig, hogy csendben, komolyan is lehet sokat tenni egy közösségért, mi 

sem bizonyítja jobban, mint az ő iskolai pályafutása: 

 iskolánk honlapjának és az iskolaújságnak, a Csiky-Csuky-nak is szerkesztője 

 a Csiky Gergely Főgimnázium suliriportere volt tavaly a TVR1 magyar adásában 

 tagja a Kamaszk színjátszó csoportnak 

 többször volt műsorvezető gólyabálon, illetve tavaly a szalagavatón 

 szép versenyeredménnyel is büszkélkedhet, a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és 

Irodalom Tantárgyverseny megyei I. helyezettje volt 2016-ban. 

Tóthpál Renáta, 

igazgató-helyettes 


