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1933-ban érettségi vizsgát tett, három hónapig a Jászjákóhalmai Községi Takarékpénztárnál könyvelőként dolgozott, majd 1933–1937 között a fővárosban a Pázmány Péter
Tudományegyetemen jogot tanult. 1937-ben visszatért a Jászjákóhalmai Községi Takarékpénztárhoz tisztviselőnek. 1937. október–1938. október között letöltötte tényleges
katonai szolgálatát, őrmesterként szerelt le. 1938–1940 között állás nélkül volt. 1940.
szeptember–1944. augusztus között dr. Gere Jenő jászberényi ügyvédnél dolgozott
ügyvédjelöltként. 1941-ben, 1942-ben 1943-ban tartalékosként egy-egy hónapra behívták katonának, de a frontra nem vitték ki.
1944–1948 között a Magyar Kommunista Párt hivatásos pártfunkcionáriusa JászNagykun-Szolnok vármegyében. 1948. június–1949. június között a Budapesti Központi
Járásbíróságnál Oláh Andor bírósági végrehajtó helyettese. 1949. májustól a Ferunion Nemzeti Vállalatnál előadó, a cég szétválását követően 1949. júniustól az Elektroimpex Vállalatnál pénzügyi csoportvezető, pénz- és hitelügyi revizor. 1951. július 1-től
1952-ig a Budapesti Megyei Bíróságon büntető ügyszakos fogalmazó, majd 1952–1955
között a Kotró- és Vasútépítő Vállalatnál ellenőrzési osztályvezető. 1955. október 4-től
a Budapesti V. Kerületi Ügyészségen ügyészhelyettessé nevezték ki, 1955. október 17én tett esküt és foglalta el az állását. 1956. május 1-től ügyész lett. 1956-ban befejezte
tanulmányait a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemen.
Az 1956-os forradalom után társaival együtt kezdte meg az ügyészségen a Magyar
Szocialista Munkáspárt szervezését, 1956. november–1958. augusztus 9. között a Fővárosi Ügyészség (később Fővárosi Főügyészség) párttitkára volt. 1957. januárban „saját
kérelmére” került az V. kerületi ügyészségről a Fővárosi Ügyészséghez, miután az volt a
kívánsága, hogy „ellenforradalmi ügyekben” tárgyaljon. Hivatali munkája során önként
kérte a legexponáltabb ügyek rá szignálását vádképviselet szempontjából. Az „első
gyorsított eljárási ügyben, valamint több nagyobb jelentőségű ellenforradalmi ügyben
képviselte a vádat, így a miskolci ellenforradalmárok, Mayer Antal és társai, Turchányi
[Turcsányi] Egon Albert és társai elleni indított büntetőügyekben. Szinte kizárólag csak
ellenforradalmi bűnügyeket tárgyalt. A vádképviselet terén is a helytállás és politikai
szilárdság, belső meggyőződés és párthűség” jellemezte munkáját. 1957. október 30án pénzjutalomban részesült „az ellenforradalmi bűnügyekben tanúsított harcos vádképviseletért”.
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1958. július 12-én szolgálati fegyverével megsebesítette 17 éves fiát. Bár a Fővárosi
Bíróság jogos védelem alapján felmentette, 1958. augusztus 7-én fegyelmi határozattal
állásából azonnali hatállyal elbocsájtották. 1958. augusztustól a Magyar Pamutiparnál
lett jogtanácsos.
Az 1956-os forradalmat követő megtorlás során ő képviselte az elsőfokú vádhatóságot Balázs Géza és társai büntetőperében (a miskolci népítélet), s mind a huszonegy
vádlottra, a fiatalkorú Szobonya Zoltánra is a legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte.
1957. május 16-án a Fővárosi Bíróság dr. Tutsek Gusztáv vezette tanácsa első fokon Balázs Gézát, G. Tóth Lászlót, Szász Zoltánt, Lengyel Lászlót, Lamberth Károlyt, Komjáti
Ferencet, Sikó Dezsőt, Földi Imrét, Martoncsik Józsefet, Nagy Zoltánt, Lapsánszky Istvánt, Suba Györgyöt, Kincses Józsefet és Tóth Lajost halálra ítélte. Az ügyész az ítélet
kihirdetését követően azok esetében, akiket nem halálbüntetéssel sújtottak, súlyosbításért fellebbezett. Másodfokon, 1957. július 17-én a dr. Vida Ferenc vezette tanács Lamberth, Földi, Martoncsik, Lapsánszky, Suba, Kincses és Tóth elmarasztalását börtönbüntetésre enyhítette, a többiekét helybenhagyta, s a hét elítéltet kivégezték.
Ő volt az elsőfokú tárgyaláson eljáró ügyész Steiner Lajos és társai büntetőperében is. 1958. április 9-án a Fővárosi Bíróság dr. Lomjapataky Béla vezette tanácsa
halálra ítélte Steinert. Másodfokon, 1958. július 21-én a dr. Vágó Tibor vezette tanács
helybenhagyta az ítéletet, amelyet végrehajtottak.
Klenovszky István és társai büntetőperében 1958. április 24-én a Fővárosi Bíróság dr.
Pék Sándor vezette tanácsa halálbüntetéssel sújtotta Klenovszkyt. Másodfokon, 1958.
október 2-án a dr. Cieslár Viktor vezette tanács helybenhagyta az ítéletet, amelyet
végrehajtottak.
Csík képviselte a vádat első fokon a Szörtsey Istvánnal szemben lefolytatott büntetőeljárás során is. Szörtseyre a Fővárosi Bíróság dr. Gaál József vezette tanácsa 1957.
szeptember 5-én életfogytig tartó börtönbüntetést szabott ki, amit másodfokon, november 18-án a dr. Radó Zoltán vezette tanács halálbüntetésre súlyosbított, és az ítéletet végrehajtották.
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