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Ismét útjára indult Általános Iskolánk lapja, 

 a GARABONCIÁS!!!  

Szeretettel köszöntünk régi és új olvasó  

– legyél bár diák, tanár, avagy szülő!  

Kívánunk az olvasáshoz jó szórakozást, figyelmet és 

gondolkodást. Ne feledd, kedves nebuló, ez az újság nem 

óra alatt olvasandó!  
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Gondolatok az új tanévről 
Interjú Dr. Hoppál Péter főigazgató úrral 

 

Felkerestük főigazgatónkat azzal a határozott szándékkal, hogy mondja el újságunk számára 

mindazokat a dolgokat, melyeket az új tanévünk kapcsán jó, ha magunk is végiggondolunk.   

Kedves tanuló, vajon tudod-e, mi minden miatt lehet ezt a tanévet többszörösen is 

egyedülállónak, a maga nemében különlegesnek nevezni? 

Ha úgy érzed, fontos számodra, hogy iskolád „hivatalos” életéről tájékozott légy, figyelmesen 

olvasd végig a következő beszélgetést! 

 

Garabonciás: - Kedves Igazgató Úr, összefoglalná számunkra azt, hogy miért is 
mondhatjuk a 2009/2010-es tanévünket jelentőségteljesnek? 
 Hoppál Péter: - Az emlékezetes 10 éves jubileumi sportcsarnok avató után az 
idei volt az eddigi legünnepélyesebb tanévnyitónk. A 2009-es évben iskolánk 15 éves. 
1994-ben alapította a Baranya megyei Református Egyházmegye. Az intézményünk 
alapító okirata ebből az évből származik, ettől kezdve mondhatja magát a Refi önálló 
intézménynek. Megjegyzendő, hogy a szárnybontogatás valójában 
1992-ben kezdődött, amikortól a Kodály Zoltán Gimnázium 
református tagozataként léteztünk két éven át. 
 A 2009-es év pedig az egész reformátusság számára jeles 
ünnep, mert Kálvin János születésének 500. évfordulója is egyben 
ez az esztendő. Nekünk, magyarországi reformátusoknak pedig 
tudnunk kell, hogy a reformáció korában a Kárpát-medence 
magyarsága volt ennek az egyházmegújító, egész Európát átható 
szellemi mozgalomnak a legkeletebbi bástyája. Mindezek méltó 
megünneplését intézményünk is fontosnak tartja. Tiszteletünk 
jeléül iskolánk országos konferencia-szervezéssel, Kálvin-vetélkedő rendezésével, 
udvarunkon pedig Kálvin-szobor emelésével állított emléket ennek a jeles évfordulónak. 
A szobor Kutas László, neves szobrászművész alkotása.  

 Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével, köszöntő beszédében nagyban méltatta 
intézményünket Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere. Ugyanígy meghívást kapott a 
Baranya Megyei Önkormányzat elnöksége, Dr. Hargitai János elnök urat Horváth Zoltán 
alelnök úr képviselte, s mondott számunkra ünnepi köszöntőt. Összefogás 
szimbólumává is vált a szobor állítása és a mellette lévő fák ültetése, mert Páva Zsolt, 
Hargitai János és jómagam adományából valósulhatott meg. A faültetés szép hagyomány 
már minálunk: 2002. október 26-án ünnepélyesen birtokba vettük új 
sportcsarnokunkat, régi diákjainkat is visszahívva erre az eseményre. A csarnokot övező 
park kialakítása pedig az akkori diákok, szülők és tanárok együttes munkájának 
eredménye. Az összes bokrot, fát mi – mintegy 300 fő – ültettük, a füvesítést és a patak 
medrének tisztítását is beleértve. A parkban minden egyes fa egy-egy osztályt jelképez. 
Még a tervrajz is rögzíti, melyik fa mely osztályé. Az egyik platánfa a baranyai lelkészek 
által, a másik a Pécsi Református Kollégium tantestülete által emlékül állított fa. Ezt a 
hagyományt folytattuk a szoboravatáskor is, s szeretnénk folytatni akkor is, mikor majd 
az aulát kibővítjük, szintén létrehozva körülötte egy kis pihenő parkot. 
 A sok-sok ünnep mellett így „házon belül” a legkedvesebb számunkra az óvoda 
útnak indítása. Sosem felejtem el, mikor 1996-ban a gimnázium mellett megindíthattuk 
az általános iskolai tanítást, egyszerre megváltozott minden: az egész intézmény 
hangulata, lelkülete más lett. (A második kép épp azt az ünnepi pillanatot örökíti meg, amikor a kis 
elsősök megkapják „refis” nyakkendőjüket. Hagyományosan és jelképesen mindig az ötödikesek adják át 
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számukra.)Az általános iskola létrehozása nagyrészt szülői nyomásra valósulhatott meg. A 
szülői kezdeményezések továbbra is folytatódnak. Egész egyszerűen szólva, azok a 
többgyermekes családok, akik idősebb gyermeküket is ide járatták már, látják, hogy itt 
micsoda többletet kapnak gyermekeik. 
Ezért vágyakoztak arra, hogy a Pécsi 
Refi bővülhessen egy alsóbb szinttel, 
az óvodával. Igazgatóként 
nyolcadik éve kapom az óvoda 
indítására ösztökélő 
megkereséseket. Idáig mindig azt 
kellett válaszolnom, hogy sajnos a 
meglévő osztályok elhelyezése is nagy 
gondot jelent. Az utolsó raktárépület 
rendbetételével, illetve a levéltár 
áthelyezésével tudtunk minden osztálynak saját tantermet biztosítani. A telkünkön belül 
nem volt több terjeszkedési lehetőségünk. Hosszú előkészítési folyamat után a várossal 
együttműködve születhetett meg legalsó szintű intézményegységünk, az óvoda, így 
kollégiumunk hivatalos neve Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája 
és Óvodája lett.  
Garabonciás: - Hol találhatja meg az érdeklődő az óvodánkat? 
 Hoppál Péter: - Nem túl messze az Engel János úti birtokunktól, pár 
buszmegállóra a Vadász utca 8-as szám alatt, a Zsolnay Mauzóleum szomszédságában. 
Az óvodát egyébként két csoporttal indítottuk el, kétszer 25 aprósággal. Ez egy 
kiscsoportot és egy vegyes csoportot jelent. 2010 szeptemberétől reményeink szerint 5, 
esetleg 6 csoportos intézménnyé növi ki magát, mely öt csoport esetén 100-130 ovis 
gyerkőc járhat a Református Óvodába.  
Itt szeretném még megemlíteni, hogy sikeresen lezárultak a drávafoki intézmény 
integrációjának munkálatait. Így teljes mértékben Kollégiumunk részeivé váltak. A 
Drávafoki Általános Iskola egyébként az Ormánság három legnyugatibb településének 
(Drávafok, Markóc, Bogdása) biztosít egyházi általános iskolai nevelést. Ezt követően 
egy újabb jelentkezővel kötöttünk társulási megállapodást idén szeptembertől: a 
Nagyharsányi Általános Iskola és Óvoda fenntartóival. Az intézmény szintén három 
településen illetékes: Nagyharsányban, Kisharsányban, Nagytótfaluban. Ismét három 
hajdani erős református bázison. Jelen állás szerint előkészítjük Nagyharsányban az 
egyházi iskolává való átalakulást. Legjobb reményeink szerint 2010 szeptemberétől 
újfent egy intézményegységgel gyarapodhat Kollégiumunk megvalósítva az 
évszázadokig fennállt vidéki tagiskolai hálózatot, az úgynevezett partikula-rendszert. 
 Saját házunk táján még egy infrastrukturális fejlesztést szeretnénk megvalósítani 
egy Európai uniós pályázatból. A kollégium épületének éttermi részéhez szeretnénk egy 
L alakot formázó épületet csatolni, mely az udvaron terülne el a mai konténer-étkező 
helyén és meghosszabbításában. Háromszintes lenne, melynek földszintjén a konyhánk 
és az étkezőnk bővülhetne ki, továbbá két új tanterem kaphatna helyet mellette. Az első 
emeleten újabb két nagy tanterem, egy vizesblokk csoport, valamint egy 
csoportbontásos terem is épülne, a folyosó végén tanárival. A második emeleten 5 
modern kollégiumi szobát tervezünk. A teljes komplexumot egy liftház kötné össze a 
régi épülettel. Ha kedvező elbírálásban részesül pályázatunk, 2011 szeptemberében 
talán elkezdhetnénk belakni az új épületrészt, amivel együtt a kollégium régi szárnya is 
felújításra kerülne. 
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Garabonciás: - Nagyon biztatóak a kilátásaink. Ha minden sikerül, akkor 2010-ben és 
2011-ben is igen ünnepélyes évnyitó elé nézünk. Van-e mégis olyan terület, amely fenyegető 
lehet a jövőre nézve? 
 Hoppál Péter: - Küzdelmeink a pénzügyek terén vannak, melyekről a diákok és 
tanárok sokszor nem is tudnak. Minden év novembere és decembere idegfeszültséggel 
terhes állapotot jelent az esperes úr, mint a fenntartónk képviselője, iskolánk gazdasági 
vezetője és jómagam számára. Az országgyűlés ilyenkor dolgozik a következő évi 
költségvetés elfogadásán. Az egyházi iskolák felelő vezetőinek ekkor igen komolyan kell 
küzdeniük azért, hogy intézményeiknek minél jobb feltételeket érhessenek el. Az idei 
kilátások brutális pénzelvonásokat mutatnak, ha csak az egyházi iskolák finanszírozását 
tekintjük, akkor azt 23%-kal tervezik csökkenteni, amely 50 millió forintos elvonást 
jelent iskolánk esetében. 
Garabonciás: - Reménykedni hitbéli kötelességünk. Mennyire bizakodhatunk abban, 
hogy a megszorítások mégsem lesznek ennyire fájóak? 

Hoppál Péter: - Én mindenképpen fontosnak tartom a reménykedést. Hisz mi 
éppen ezért vagyunk különbözőek, mások, mint a nem egyházi iskolák. Igenis, a 
bizakodásunkat, a reménységünket meg kell tartanunk az utolsó pillanatig. Én nem 
tartanám ördögtől valónak azt, ha az iskolai imakörökben, reggeli napkezdő 
imádságokban országunk vezetőinek bölcsességéért is imádkoznánk. Különösen nagy 
szükség van most erre. Szintén bevehetjük imatémáink közé az iskolánk jövő évi 
működéséért való imádkozást. Hiszen, azért vagyunk református keresztyén iskola, hogy 
példát adjunk abban, miként lehet elfogadni keserűségünk mellett örömeinket Isten 
kezéből, s adjunk érte úgy hálát, hogy tudjuk, mindezt Tőle kaptuk. Ilyen értelemben volt 
hálaadás az idei tanévnyitónk Istennek velünk közölt javaiért. De ugyanígy tudnunk kell 
elkérni Istentől azt is, hogy iskolánk működési körülményei zavartalanok lehessenek.  
Minden gond ellenére én bizakodó vagyok s végszóul választanám Pál apostol 
Rómabeliekhez írott levelének versét, mely minden osztályunk termének falain 
megtalálható: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm. 8:31) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Iskolánk címerét Csalódi András készítette rajz szakkörön.) 

„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
(Róm.8:31) 
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T A N É V K E Z D É S R E  
 

Ötödikes diákjainknak magyar irodalom órán az volt a feladata, hogy verseket fabrikáljanak. De nem 

akárhogy ám! Közösen kitaláltuk a sorok záró szavait, „rímeit” (ezeket dőlt betűvel szedtük), s házi 

feladatul a többi részt a tanulóknak kellett megírniuk. Élő bizonyítékát kaptuk annak is, hogy nincs két 

teljesen egyforma gondolkodású ember ezen a Földön! 

 

Nyári szünet 

 

Vége van a szünetnek, 

Minden olyan unalmas. 

Vége van a szüretnek 

Nincs már semmi rugalmas, 

Várnak már az iskolában 

Sorban áll a ceruza, 

Peti mondta kiskorában: 

„Az iskola nem színes medúza!” 

  (Szurdi Marcell, 5.b) 

--- 

 

Kovács Zsófia, 5.a: Évkezdésre 

 

Milyen szépek a könyvek! –  

döbbentek meg az okosak. 

Első nap hullottak a könnyek, 

a gyerekek már koszosak. 

 

Első hónap szeptember: 

több a szórakozás, mint a tanulás. 

Mit hoz az október? 

Sok tanulás lesz és bámulás. 

--- 

Gaibl Réka, 5.a: Évkezdésre 

 

Megérkeztek már a könyvek, 

potyognak a keserves könnyek. 

Ötödik osztályba mennek az okosak, 

füzetek s könyvek is koszosak. 

 

 

Elkezdődik a szeptember, 

utána meg jön az október. 

Kezdődik a tanulás, 

elillan a bámulás! 

--- 

Lettner Hanna, 5.a: Évkezdésre 
 

Kinyílnak a könyvek, 
csorognak a könnyek. 

Kezdődik az iskola, 
mert a portás kinyitja. 

 
Itt van a szeptember, 

mindjárt jön az október. 
Kezdődik a tanulás, 
s nem marad más, 

csak bámulás. 
--- 

 

 
 

Fischer András, 5.a: Évkezdésre 
 

Ötödikbe kerültem, előttem a könyvek. 
Ha idén is tanulok, nem hullnak majd 

könnyek. 
A használt füzetek vajasak, koszosak, 

de ha sokat lapozzuk, így leszünk 
okosak! 

 
Évnyitó hónapja ez a szép szeptember, 
felelés, dolgozat – az már az október. 

Ehhez bizony nem árt a komoly tanulás,  
nem csak a táblára üresen bámulás!    
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Interjú Sebők Zsolt tanár úrral 

  

Szép hagyomány a Garabonciás rovatai közt az újonnan érkező 

tanárokkal interjút készíteni. Ebben az évben több tanár is érkezett 

iskolánkba. Szép rendben megismerkedünk velük. Elsőként – s itt 

elnézést kérünk a hölgyektől – Sebők Zsolt tanár úrral készítettünk 

riportot. A beszélgetés kérdéseit összeállították Balázs Petra és Szurdi 

Marcell 5. b osztályos tanulók. 

 

- Elöljáróban  mondana  pár szót önmagáról?   

 - Nagyon örülök, hogy itt, „A Refi”-ben kezdhettem meg ezt a tanévet, jól érzem magam. Nem bántam 

meg, hogy váltottam, tehát otthagytam előző munkahelyemet azért, hogy ide jöhessek. Egyre inkább 

úgy gondolom, hogy az embernek időről időre meg kell újulnia, kellenek a kihívások, kell az újfajta 

környezet, egy másik (és ezért más) közeg. 

-  Melyik iskolában dolgozott, mielőtt hozzánk jött? 

- A Ciszterci Nevelési Központban, azon belül is a Szent Margit 

Általános Iskolában. 

- Miért választotta annak idején a matek-fizika szakot? 

S egyáltalán: Miért a tanári pálya? 

- Ha ez ennyire egyszerű lenne…! Negyedikes gimis koromban a(z 

akkori) Pollack Mihály Műszaki Főiskolára jelentkeztem, mivel 

építészmérnök szerettem volna lenni. Fel is vettek, ám nagyon rövid 

idő alatt kiderült, hogy rosszul választottam. Szerencsére újabb felvételi 

nélkül átvettek a Tanárképző matek-fizika szakára… és most itt 

vagyok. 

- Hány éve dolgozik tanárként? 
- 1991 óta… ez tehát a 19. tanévem. Illetve csak a 18., mert közben 1 

évet katona is voltam… 

- Mivel tölti a szabadidejét? 
- Sajnos nagyon kevés van belőle… Ha mégis jut, akkor olvasással, zenehallgatással, tévézéssel… 

- Mit gondol a mai diákokról? 
- Kicsit szomorú vagyok, mert úgy látom, hogy a mai gyerekeket a számítógép (s így az internet) és a 

kereskedelmi rádiók, televíziók igénytelen műsorai nevelik – nagyon rossz irányba. Természetesen én 

is használom az internetet, nagyon szeretek tévézni, de válogatni kell, kritikával szabad csak 

mindenhez „közelebb kerülni”. Sokkal többet kellene olvasniuk, mert ez az egyik legizgalmasabb és 

legpihentetőbb időtöltés. Az sem ártana, ha kicsit több lenne a – így szoktuk mondani – „józan paraszti 

eszük”… Persze a refis diákokra mindez nem igaz, ők kivételek…  

 

- Más vizekre evezve: Meséljen kicsit a családjáról! 

- Egyedül nevelem 10 éves kisfiamat. Bence most negyedikes a Szent Margitban. Imádok takarítani, 

mosni, vasalni, mosogatni, és egyébként mindenféle kimerítő házimunkát végezni. (Na jó, csak az első 

két mondat igaz… ) 
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- Van valamilyen háziállata? 
- Mivel egy építészeti műremekben, úgynevezett panel lakásban élünk, nincs. 

- Kérdeznénk egy kis ’személyeset’ is: mi a kedvenc étele? 
- Palacsinta. 

- Mi a kedvenc itala? 
- Víz, tea. Szeretem a száraz, villányi vörösbort. 
 
 

 

 

Receptajánló 

 

A GARABONCIÁS köszönettel a fenti interjúért szeretné meghívni Zsolt tanár urat 

egy kis palacsintázásra. Technikai korlátok miatt csupán az elkészítés módját tudjuk 

most közölni, de ígérjük, mihelyt alkalom adódik rá – talán egy DÖk-ös sütő-főző 

versenyen – magunk fogjuk elkészíteni! 

 Igazán egyszerű, gyors és rendkívül finom.   

 

 

 Almás palacsinta, avagy ’ALMACSINTA’ 

 

Első lépés: A szokott módon palacsintatésztát 

készítünk. 

30 dkg liszt, 4 egész tojás, 4 dl tej, 1 evőkanál 

porcukor, só, néhány csepp olaj, szódavíz (de csupán 

annyi, hogy a massza tejszín sűrűségű legyen) 

(Fontos! A folyadékot csak apránként adagoljuk, hogy ne legyen csomós a tészta!) 

 

Második lépés: Almát meghámozunk, majd négybe vágjuk s a kapott almacikkeket 2-3 

mm-es szeletekre szeljük.  

 

Harmadik lépés: Serpenyőben olajat futtatunk, majd egy maréknyi almaszeletet 

beleszórunk. Kicsit hagyjuk megsülni a szeletkéket. Ezután nyakon öntjük őket a 

palacsintatésztával.  

 

Negyedik lépés: A megsült palacsintát megszórjuk fahéjas porcukorral, vagy vanília 

pudingot töltünk bele. Négybe hajtjuk és forrón fogyasztjuk. 

 

Mennyei finom!!!       

 

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
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Csalódi András: 

Borostyánok lengedeznek 
 

1. 

Szélben, délben, 

Nyári fényben, 

Lengedező levelecskék, 

Mik befűzik épületek 

Tornyocskáját, telepecskét. 

 

2. 

Épül a templom, 

Szélben, télben, 

Havas dombok rejtekében, 

S egyre szépül, 

Munkásoknak örömére. 

 

  3. 

Épül a templom, 

 

Csakis szépül, 

Halld kalapácsom, 

Csattog, csattog, 

Rozsdabarna őszi szélben. 

 

4. 

Borostyánok lengedeznek, 

Tavasz virrad, eső cseppen, 

    Felépült a szerény templom, 

                                                Munkásoknak, lakosoknak, 

                                                       Az Úristen örömére! 
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1. 
Hol torony omlik le, 

Megrezdülök én, 
Ki tehette ezt? 

Soh’se tudom én. 
 

2. 
Hol fény alszik el, 

Hunyorgok én, 
Ki tehette ezt? 

Csak sejthetem én. 

 
3. 

Hol megnyílik a föld, 
Közeleg a vég 

S ott állunk ketten, 
Az ördög meg én 

 
4. 

Ő nyújtja a kezét, 
De nemet mondok én, 

S a halálba ugrok, 
Elemészt a mély! 

 
5. 
 

Majd fényességet érzek, 
Az Úristenét, 

A Mennyben vagyok immár, 
A hívőkkel én. 

 (Csalódi András verse) 

 

 

Fischer András: Egy nyakkendő története 
 

Dédapám Szekszárdon orr- fül-gége szakorvos volt. Ő soha nem politizált, hanem 
a betegeket gyógyította. Híresen jó sebész volt és nagyon jószívű, ezért messzi vidékről 
is felkeresték a betegek. 
Mesélték, hogy volt olyan eset, mikor egy szegény asszony vitte a rendelőbe az unokáját, 
mert mindig begyulladt a kisfiú torka. Dédapám a műtétet javasolta, de a szegény 
családnak nem volt pénze az operációra. ,,Kértem maguktól pénzt?" - kérdezte dédapám, 
és megműtötte a kisfiút, sőt még az útiköltségüket is ő fizette. 

Nem csoda, hogy mindenki szerette, és mikor megüresedett a kórházban a 
főorvosi állás ő is megpályázta. S ekkor Budapestről egy pártembert, ,,K. elvtársat" 
küldték, hogy felmérje a jelentkező politikai beállítottságát. Tudott dolog volt, mit jelzett 
abban az időben a nyitott ing a férfiaknál. 
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Dédapám szépen felöltözve, sötét ruhában, fehér ingben, nyakkendővel ment a 
megbeszélésre. „Jó napot kívánok, K. úr! - köszönt dédapám - a meghallgatásra jöttem.” 
„ - Miért húzott az elvtárs nyakkendőt?” 
„ -  Mert nem vagyok elvtárs, uram!” - válaszolt dédapám.  
„- Akkor gyorsan lépjen be a Pártba, és vesse le azt az átkozott nyakkendőt! Holnapra 
várom válaszát!” 
Dédapám elment Sz. barátjához, aki a Kisgazda Párt elnöke volt.  
„ - Miska barátom, belépnék a pártba! Elkéstél, - így az elnök - ugyanis most oszlunk fel 
éppen!”  
„ - Nem baj, tölts ki egy pártkönyvet, az is elég lesz nekem!” - válaszolt dédapám. 
Ezután telefonon felhívta a pártvezért:  
„ - K. úr, jelentem, beléptem a pártba.”  
„- No ez okos volt öntől! Ígérem, megkapja a főorvosi állást!” 
„ - Bocsánat uram, de én a Kisgazdákhoz léptem be!”  
Mint mesélték, K. elkékült, elzöldült és kijelentette:  
„ - Amíg én élek, ez a nyakkendős pasas sosem lesz főorvos Szekszárdon!” 
Egyébként K-t a jugoszlávai Tito-ügy kapcsán kivégezték. Így a főorvosi állást tán később 
megkaphatta volna dédapám, de a 4 gyermekével inkább Pécsre költöztek az egyetemi 
taníttatás miatt. 
Tanulságként csak annyi: volt ,,Ember", aki zsíros állásért sem adta fel meggyőződését! 
        (Fischer András, 5. a) 
 

1. 

Térdig ért a jég, 

De szívem a fagynál, 

Jóval többet ég, 

Bementem a várnál, 

De leszakadt az ég, 

Beszakadt a várnál, 

Pokol kénes várnál, 

De szívem a tűznél, 

Pokol kénes tűznél, 

Mégis többet ég, 

A démonok királyát, 

Utolérve én, 

Önmagamat adva: 

Imádkoztam én, 

Üvöltött mint bajnok, 

De bajnoknak én, 

Senki más nem lehet, 

Csakis én, Csak én! 

Pokol kénes várnál,   

Leszakadt az ég, 

A lábam a hóban, 

Csakis térdig ért, 

Úristennek erejében, 

Vigaszt leltem én, 

A démonok királyát, 

Visszaküldtem én! 

 (A verset írta: Csalódi András, 8.a) 
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A következő történet a 4. a osztályba járó Nagy Ákos tollából való: 

 
Szőr Uszony kalandjai 

 
 
 

• Ki Szőr uszony? 
Ő egy kardhal. 

Ki kezdene ki e hallal, 
Kinek orra ékes karddal? 

 
• A homokvárban, ahol élt, 

az élet csendesen mendegélt. 
Homokból volt minden szem, 
a bástyáján állt két őrszem. 

 
• Egyszer egy sötét éjjel 
megjelent egy fekete jel. 

A váron átsuhant az iszony: 
kié lehet e fekete uszony? 

 

 

 
• Az uszony gazdája 

Csikó Szilárd mamája. 
Miért volt ő oly magason? 

Mert a fia elosont. 
 

• Csikó Szilárd előbújt 
szepegve-szipogva, 

mert kis csikónak nem lehet, 
amit Nagy Hal megtehet. 

 
• Lehetsz te még dalia, 
csak nem éhes paripa! 

Kicsi vagy még Szilárdka, 
menj a puha homokágyba! 

 
• Szilárd belenyugodott, 

többet nem lovagiaskodott. 
Mostmár arról álmodozik, 

Táltos lesz ő, ha víz alatt havazik. 

 

Ahhoz, hogy jobban megértsd Szőr Uszony álmait, vágyait, fontos, hogy minden 

szót pontosan érts! Gondolkodj el a következő szavak jelentésén!  

 
iszony  dalia  Táltos 

 
(Segít kutató munkádban a Magyar Értelmező Kéziszótár vagy a sulikönyvtár.) 

 

Czimber Vera és Kiss Vincze Bianka is küldött már egy történetet 

újságunknak. Ők egy kellemesen eltöltött délutánról írtak közösen egy 

történetet Neked, kedves Olvasó. Nézd csak, miként lehet jó példája e gyerekek 

napja arra, hogy egy jó kis játékos délután is lehet Isten ajándéka! 
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A nagy csapat   

 

Összegyűltek a környékbeliek. Barátok, testvérek egyaránt. Kitaláltuk, hogy 

rendezünk egy bicikli versenyt. Volt olyan, amin csak a fiúk versenyeztek. Egész 

délután bringáztunk. Estére Barnabás, Péter, Ádám már nagyon elfáradtak. A 

fáradtság ellenére a fiúk még kint akartak maradni. A kimerültségtől már 

nagyon kényesek lettek és szinte mindenkinek neki mentek, annyira fáradtak 

voltak. Hideg volt, mi lányok már majdnem megfagytunk, de a fiúk nem fáztak, 

melegítette őket a játék heve. Persze vacsira hazaértünk. Farkas étvággyal ettünk. 

Lefekvés előtt imádkoztunk és az imában megköszöntük, hogy a mai nap is jól 

telt el: közösen, együtt játszva.  (Czimber Vera és Kiss Vincze Bianka, 5.b) 
 

      !!! Ugye, nem felejted el a biztonságos biciklizés érdekében, hogy:  

→ nagy forgalmú autóutak közelébe ne menj biciklizni!!! 

→ húzz bukósisakot, mert megmentheti életed!!! 

→ a KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) előírja ’láthatósági 

mellény’   viselését – ez az a rikító zöld ruhadarab, amely már messziről 

látható, így az autósok jobban tudnak vigyázni rád!!! 

--- 

 

Milyen lenne a világ, ha mindenki betartaná a Tízparancsolatot? 

 

„Senki nem hibázna. Mindenki mindenkivel kedves lenne, senki sem csalná meg a párját. 

Mindenki templomba járna és hívőként is viselkedne, nem csak annak mondaná magát.  

A családok szeretnék egymást és megbízna mindenki mindenkiben. A rendőrökre nem 

lenne többé szükség, mert mindenki tudná, hogy viselkedjenek: ne lopjanak, ne 

okozzanak karambolt. Az emberek elfelejtenék a 

hazugságokat és a tiszteletlenséget. Minden nap vagy 

vasárnap a családok templomban lennének. Nem csak falun 

köszönnének egymásnak az emberek, hanem az óriás 

városokban is. A szülők elengedhetnék gyermeküket bulizni, 

anélkül, hogy eszükbe jutna az, hogy valaki elrabolhatja őket 

vagy drogot adhat nekik. Talán még unalmas is lenne az élet 

egy idő után. A boltok nem versenyeznének, ki adja 

drágábban ugyanazt a minőséget és nem lenne, aki lopjon a boltokból. Nem rabolnának 

bankokat sem. Az élet szinte teljesen tökéletes lenne. Csakhogy nem elég betartani a 

Tízparancsolatot. Istennek látnia kell azt, hogy, aki igazán hisz és az Úr mellett akar 

maradni, oda tudja adni mindenét és tényleg mindenét a szegényeknek, rászorulóknak, 

lelkét pedig felajánlja Istennek. Ha mindenki így tenne és így tett volna a múltban is, 

talán még mind halhatatlanok lennénk. Szerintem ilyen lenne a világ, ha betartaná 

mindenki a Tízparancsolatot.”      (Brigovácz Renáta) 
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advent és karácsony 
 

Újságunk eme száma összevont szám, így az adventi várakozási és a karácsonyi ünneplő időszak 
témája is helyet kap benne. Elsőként hadd idézzük a gyermekkarácsonyi istentisztelet alkalmából 
Vincze Árpádtól, iskolalelkészünktől elhangzott értékes gondolatokat.  
 

Az Adventnek rendelt ideje van 

A Prédikátor szava ma 
 

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje mindennek az adventben az ég alatt. 

Megvan az ideje a nagy vásárlásoknak, és megvan az ideje a tömegtől való tartózkodásnak. 

Megvan az ideje a hétköznapi zajnak, és megvan az ideje az elvonulás csendjének. 

Megvan az ideje a titoknak, és megvan az ideje az elrejtett tárgyak leleplezésének. 

Megvan az ideje az e-mailek elküldésének, és megvan az ideje a számítógéptől való 

tartózkodásnak. 

Megvan az ideje az ajándékok becsomagolásának, és megvan az ideje a csomagolópapír 

letépésének. 

Megvan az ideje a takarításnak, és megvan az ideje a rend élvezésének. 

Megvan az ideje a karácsonyi zenék megkeresésének, és megvan a kórus fellépésének. 

Megvan az ideje az adományok gyűjtésének és megvan az ideje a segélyek szétosztásának. 

Megvan az ideje az édességek megsütésének, és megvan az ideje a sütik kínálásnak. 

Megvan az ideje a képeslapok megírásának, és megvan az ideje az elküldésüknek. 

Megvan az ideje a karácsonyfa díszítésének, és megvan az ideje a fa kidobásának. 

Megvan az ideje a csillagszórók meggyújtásnak, és megvan az ideje a gyertyák elfújásának. 

Megvan az ideje a finom ételek elkészítésének, és megvan az ideje az ételek elfogyasztásának. 

Megvan az ideje a fájdalmas emlékezésnek, és megvan az ideje a jelen örömteli megélésnek. 

Megvan az ideje az istentiszteletnek a gyülekezetben, és mindig ideje van Isten 

magasztalásának! 

 

A www.parokia.hu/kozosseg/  oldalon további értékes gondolatokat tartalmazó cikkeket 

olvashatsz, melyek „jól jöhetnek” bármikor. Ízelítőül közlünk néhány címet: ’Hogyan fordulhat 

jóra egy elrontott születésnap?’, ’Imádkozzunk Kálvinnal’, ’Megrepedt nád’,’Remény a 

reménytelenségben’, ’Család’, ’Rendben van-e az életed?’, ’Mi tesz téged különbbé? Mid van, amit 

nem kaptál?’ 

http://www.parokia.hu/kozosseg/
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Egy gyermek üzenete a szüleihez: Anyukám! Apukám! 
 

Első kívánság 
Add nekem az idődet! 

Második kívánság 
Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha 

magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz.  
Harmadik kívánság 

Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Jó 
érezni a szeretetedet akkor is, ha például tudom, nem tetszik neked a 

viselkedésem. 
Negyedik kívánság 

Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, 
hogy mindig van lehetőség, hogy újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a 

tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt 
ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts engem másokhoz, különösen a 

testvéreimhez, a barátaimhoz ne mérj. 
Ötödik kívánság 

Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál. És 
ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam. Néha 

csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ.  
Hatodik kívánság 

Kérdezd meg, úgy igazából, hogy mi történt az iskolában. 
És figyelj arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit 
gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat. Vitasd meg 

velem a terveimet. Bátoríts a választásaimban. És dicsérj bátran, ha 
megérdemlem. Ha meg tévedtem, terelj a jó útra. 

Hetedik kívánság 
Büntess meg, ha rosszat teszek! Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és 

rossz között. A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd el, ha jót 
cselekszem Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés az 

összetartozásunkat erősíti. 
Nyolcadik kívánság 

Bánj velem úgy, mint a legjobb barátaiddal. Figyelj rám, ha szeretnék 
megbeszélni veled valamit. Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak 

gondjaim és aggodalmaim. Kérlek, vedd figyelembe a bánatomat és a 
fájdalmamat. 

Kilencedik kívánság 
Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi történjen is. Hogy a részed 

vagyok, valami különös érzelem, a szerelem teremtett. 
Tizedik kívánság 

Taníts meg engem is a szeretet képességére! Adj hitet és nevelj belém 
bizalmat az emberek iránt. Hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és 

a hazámban otthon érezhessem magam. 
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’A Hit Mindenhez Elvezet, 
De Csak Úgy Lelheted Meg Az Utat, 
Ha A Lelked Tiszta!’ 
 

 
Út az Értelemhez, az Élethez, Istenhez! 

(Refi változat) 
 

 
50 éve próbálok rátalálni az Értelem titkos városára. A teljes nevem nem is 

fontos, hívjatok csak Ray-nek (Réjnek). 

Most újra elindultam, hogy megtaláljam a várost és a titkait. Hisz’ mesés kincsekről 

beszélnek a mátriárkák, ami a világ mindenével felér! Utazásomra szeretnélek 

meghívni mert a kincsből, öreg barátom, neked is szeretnék adni. 

 A harmadik nap elértük a rengeteg erdőt, ahol a szörnyetegek éjjel 

előbukkantak, és magukkal vitték a szívtelen és gyenge lelkű embereket, hogy a pokol 

mélyén a tűzbe vessék őket, hogy megtisztuljanak.  

Az erdőn át elértük a mennykövet, amiből  az örök világosság terjedt, és minden fény 

ebből jött, ami megvilágította az emberek lelkét és széttépte, porrá zúzta azokat, 

akiket érdektelen, izgága és gyáva embernek talált.  

Tovább haladtunk.  

Elértük a hetedik nap a sziklás vermeket. A verem alján a hétfejű kígyószörny 

leselkedett, és a fölényes és nagyképű embereket elnyelte és széttépte mind a hét 

szájával. 

Ötven nap mentünk keresztül a hegyeken, amikor már nagyon elfáradtunk és 

összekulcsoltuk a kezönket.  

Hirtelen hallottunk egy hangot a fejünkben, és láttunk egy fényességet, 

melynek tisztasága fölülmúlt mindent. 

Isten volt az! Hangja megnyugtató, kedves, ám komoly és céltudatos volt.                                                                                                                                                       

Azt mondta: Az élet értelme a fejlődés… Ám a mohó, kapzsi emberek nem mást 

értenek, mint az épületek, gyárak, városok fejlődését! Pedig a lényege, hogy az ember 

lelke fejlődjék. Minden nappal évekkel legyen bölcsebb, jobb és tiszteletre méltó, mert 

az ilyen emberek nyugodtak a halálos ágyuknál és életük közben is. Hisz’ az ember 

jónak teremtetett! Ezt soha se felejtsd, drága olvasó! Isten fénye beragyogja a világot, 

a szívedet, a lelkedet és meghatározza utad a világban. 

Tartsd a tested tisztán! Lelked tisztán! Világod tisztán! Ámen! 

Így találta meg Ray a várost, a mennyországot és a kincset, melyet a szeretet 

rejt. Ne feledd: neked is meg kell járnod a nehezebb, keskeny ösvényt, hogy tisztább, 

szebb életet élhess! 

\Saját gondolatai alapján írta Csalódi András\ 
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„Kiskarácsony, nagykarácsony ... „ 

A dalt bizonyára mindenki ismeri, és valószínűleg a karácsony 

becézéseként értelmezi. Valójában két különböző téli ünnepet rejt az ének 

kezdősora.  

  

A karácsonyi ünnepkör ádventtől vízkeresztig tart, ebben az időszakban 

az ünnepek rendkívül sűrűn követik egymást. Ennek oka, hogy a 

hagyományos társadalmakban a mezőgazdasági és a háztáji munka az 

évszak adottságainak megfelelően kevesebb volt. Az ünnepkör két 

kiemelkedő jeles napja a nagykarácsony és a kiskarácsony. 

  

Nagykarácsony - december 25. 
Az ünnep tulajdonképpen karácsony első napja, a nyugati kereszténységben a 4. század óta 

Krisztus születésének napja. Az ünnepet hagyományosan böjtölés előzi meg. A betlehemezés 

magyar népszokás, szintén karácsonyhoz kötődik. A 19. század végétől egyre inkább a 

karácsonyfa-állítás és az ajándékozás vette át a néphagyományok szerepét.  

Kiskarácsony - január 1. 
Az ünnepnek számos elnevezése alakult ki: kiskarácsony, karácsony nyolcada, Jézus 

névadása, Jézus körülmetélésének napja, újabban pedig a polgári újév napja. Krisztust a zsidó 

hagyományoknak megfelelően a világrajövetele utáni nyolcadik napon körülmetélték, 

valamint a névadásra is ekkor került sor. A rítus az Istenhez való tartozást fejezi ki, a gyermek 

ezzel válik a közösség tagjává, tulajdonképpen a keresztelés zsidó megfelelője.  

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó további jeles napok: 
ádvent, Borbála napja (december 4.), Miklós napja (december 6.), Luca napja (december 13.), 

Szenteste/Ádám-Éva napja (december 24.), karácsony másnapja/István napja (december 26.), , 

szilveszter (december 31.), újév (január 1.), vízkereszt (január 6.) 

 

 

’TOP 10’ KERESZTNEVEK A REFIBEN 

 

A mi kedves titkár nénink, Lilla néni, végzett egy felmérést refis diákok 

keresztneveinek gyakoriságát illetően. Ezt a listát szeretettel elküldte a 

GARABONCIÁSnak is. Több holtversenyes helyezés is született. Lássuk az 

eredményeket! (Csupán az első keresztnevek számítanak.) 

 

Az első négy név jelentésének utánanéztünk. Ezt te is megteheted! Mi a 

http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm#e című oldalon keresgéltünk. 
 
BÁLINT – latin eredetű szó; jelentése: erős, egészséges. 
 
ANDRÁS – görög eredetű név; jelentése: férfi, férfias. 
 
DÁNIEL – héber eredetű; jelentése: Isten az én bírám. 

 
ESZTER – 1. héber eredetű; jelentése: mirtusz 2. perzsa eredetű; jelentése: csillag, 
bájos fiatal lány  

http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/dvent-az-egyhazi-ev-kezdete.html
http://www.unnep.eu/nepi-unnepek/mikulas-vagy-telapo.html
http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/szent-istvan-diakonus.html
http://www.unnep.eu/nepi-unnepek/szilveszter-es-ujev-hagyomanyai.html
http://www.unnep.eu/nepi-unnepek/szilveszter-es-ujev-hagyomanyai.html
http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/vizkereszt.html
http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm#e
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A leggyakoribb nevek táblázatos listája 

HELYEZÉS KERESZTNEVEK HÁNYAN VISELIK E NEVET 

A REFIBEN? 

1. BÁLINT 19-EN 

2. ANDRÁS 17-EN 

3. DÁNIEL 16-AN 

4. ESZTER 14-EN 

5. PÉTER 

MÁTÉ 

DÁVID 

13-AN 

 

6. DÓRA 12-EN 

7. NIKOLETTA 11-EN 

8. BIANKA 

BENCE 

BALÁZS 

10-EN 

 

9. ZSÓFIA 

MÁRTON 

GÁBOR 

9-EN 

10. VIKTÓRIA 

REBEKA 

HANNA 

8-AN 

 

 

A többi, „helyezést” elért név listája 

 

név fő név fő 

Márk 7 Gergely 6 

Zoltán 6 Fanni 6 

Virág 6 Dorottya 6 

Viktor 6 Barbara 6 

Tímea 6 Anna 6 

Tamás 6 Réka 5 

Marcell 6 Patrik 5 

Krisztina 6 Nóra 5 

Katinka 6 Lilla 5 

 

 

Továbbá 5-5 van a következő nevekből: Kamilla, Gergő, Benjámin, Barnabás, 
Alexandra és Adrienn neveket. 

 
4 található: Zsolt, Vivien, Szabolcs, Petra, Melinda, Luca, Krisztián, Johanna, Edina, 

Dorina, Dominik, Csaba, Cintia, Bernadett, Anita, Ágnes és Ádám nevekből. 
 
(A többi személynévből 3, 2 vagy 1 fordul elő iskolánkban.)
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Eléggé tudsz angolul?  

 
The motral shipwreck 

Last month we went on a  voyage 
on the atlantic ocean. The water 

was very calm,but suddenly a  big 
strom came. It took us to an island. 

We were there for five days. Some 
people tried to swam to another 

island, but a shark ate them. On 
Sunday we saw a ship. Some 

people made a big fire. They saw it 
on the ship and saved us. There 

were twenty people when the trip  
started and only  six people 

survived it. 
I never went on a ship again. 
  

Questions: 
When day did we see a ship? 

How many people survived it? 
Will we go voyage again? 

 
Leutsch Liza, 8.b – Gradwohl 

Eszter, 8.a 
 

 

 

 

New animal found 
Experts found a new animal in 

Hungary. 
Experts found a new animal in 

Hungary. A family found an animal 
like a normal dog, and they took it 

in. A few days later they saw, that 
the „dog” behaves like a cat! They 

brought the dog to the experts, who 
said it isn’t dog… That animal is 

from a dog and cat. Thay called it 
Cag. The Cag is half meter tall, and 

one meter long with her tail. It’s 
about half year old. Her fur is 3 
centimeters long. The family 

wanted to breed the Cag.  Now you 
can see a Cag family in the Zoo of 

Pécs, and about one year later you 
will can buy Cags in the pet shops. 

 
1. What kind of animal did you read 

in this text? 
2. How can you describe this 

animal? 
3.  Where can you meet this animal 

in our days? 
Ambrusics Petra – Pataki Bianka, 

8.b 
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SÜSSÜNK EGYÜTT! ! 

 

Egy őszi-téli recept Kovács Zsófiától (5.a) Szintén egyszerű, gyors, 

finom és könnyen elkészíthető.  

  

                                                                     

Mákos-diós kevert  
 1 pohár liszt 

1 pohár cukor  

1 pohár mák vagy dió 

1 pohár tej 

1 teás kanál szódapor 

2 tojás 

1 csipet só 

3 kanál olvasztott zsír 

Ezt összekeverjük 175C fokon tűpróbáig sütjük. 

 

Tudod, hogy miért egészséges? 

Mák:  

Egy-egy mákkal dúsított ételből alkalmanként nem nagy mennyiséget eszünk, ennek ellenére 

értékes tápanyagtartalmú élelmiszer. 

100 g mákban 537 kcal, 20,5 g fehérje, 38,2 g zsír és 23,9 g szénhidrát van. A vitaminok 

közül értékes B1-, B6-, B2-, niacinforrás. Az ásványi anyagok közül pedig nagyobb 

mennyiségben kálciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat, foszfort, káliumot és magnéziumot 

tartalmaz. 

A görög és római birodalomban mézzel keverve fogyasztották a mákot. Számos étel 

készíthető belőle, így például magyar különlegesség a beigli (mákos tekercs), vagy a mákos 

guba. 

 
Dió:  
100g dióbél energia- és tápanyagtartalma (Bíró Gy. - Lindner K. Tápanyagtáblázat) alapján. 

Energia: 654 kcal (2747 kJ), 8,5g fehérje, 57,0g lipid (olaj), 11,7g szénhidrát. A vitaminok 

közül E-,B1-,B2-,B6-vitaminokat, illetve folsavat tartalmaz. Ásványi anyag tartalma is magas: 

nátrium, kálcium, kálium, foszfor, magnézium, vas, réz és cink is bőven megtalálható ebben 

a pici magocskában. 
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 Két rendőr beszélget. Azt mondja az 

egyik: - Képzeld, mennyit változott a 

világ! Eddig tilos volt a vallásról beszélni, 

ma meg a meteorológus a vatikáni 

időjárásról beszélt. 

-  Ezt meg, hogy érted? – kérdi 
a másik. 

- Úgy, hogy azt mondta, ma Pápa felett 

tiszta lesz az ég. 

 

 Esti imája után Móricka megkérdezi 

édesanyját, mit jelent az ima szó. 

Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a 

Jóistennek. 

- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért 
küldjük el este, mert akkor olcsóbb? 

 

 Tízparancsolat 

Hittanórán így szól a tanár: 
- Pistike, sorold fel tetszés szerinti 

sorrendben a Tízparancsolatot! 

Pistike: 

- Lássuk csak... Hatodik, ötödik, 
kilencedik, első, harmadik, második, 

nyolcadik, negyedik, hetedik, tizedik... 

 
Jónás 

  

  

 
Gyerekek személyes üzenetei Istenhez: 

„Kedves Istenem! 

Az állatok is Téged használnak, vagy van nekik valaki 

más?” 

 

„Kedves Istenem! 

Ki rajzolja a határokat az országok köré?” 

 

„Kedves Istenem! 

Ilyennek tervezted a zsiráfot vagy csak véletlenül 

alakult így?” 

„Kedves Istenem! 

A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj?” 

„Kedves Istenem! 

Te tudsz a dolgokról, mielőtt feltalálják őket?” 
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„Kedves Istenem! 

Kérlek, tegyél még egy ünnepet karácsony és húsvét 
közé.” 

„Kedves Isten úr! 

Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan 
könnyen. Rajtam három öltés van és kaptam 

injekciót is.” 
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Ezek vagyunk mi 
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HÁTSÓ OLDAL 
A közeljövő fontos eseményei 

DECEMBER  

11. péntek Jelentkezési határidő a központi írásbelire 

19. szombat Munkanap – iskolai karácsonyi hangverseny 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

dec. 20 – jan. 3.  Téli szünet 

JANUÁR  

4. hétfő Első tanítási nap a téli szünet után 

7., 14., 21. Felvételi előkészítők 14.30-16.30 óráig 

14-15. Osztályozó értekezletek 

20. szerda Iskolanyitogató 16.30-tól 

22. péntek Félévi bizonyítványok kiadásának határideje 

23. szombat, 10 óra Egységes írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak 

 

E szám szerzői, ill. a cikkek írói 

Ambrusics Petra, 8.b 

Balázs Petra, 5.b 

Brigovácz Renáta, 8.a 

Czimber Veronika, 5.b 

Csalódi András, 8.a 

Fischer András, 5.a 

Gaibl Réka, 5.a 

Gradwohl Eszter, 8.a 

Kiss-Vincze Bianka,5. b 

Kovács Zsófia, 5.a 

Lettner Hanna, 5.a 

Leutsch Liza, 8.b 

Nagy Ákos, 4.a 

Pataki Bianka, 8.b 

Szurdi Marcell, 5.b 

Felelős szerkesztő: Simon Erzsébet (Liza 

tanárnő) 

 
Szeretettel mondunk köszönetet segítségükért és közreműködésükért Dr. Hoppál 

Péternek, Pavlovicsné Erényi Zsuzsa tanárnőnek, Sebők Zsoltnak, Varga Jenőné Lotti 

néninek, Vincze Árpádnak, Wágner Árpádné Lilla néninek. (Ha valakit 

figyelmetlenségünk miatt kihagytunk volna, szíves elnézését kérjük!) 

 

Ugye tudod, hogy te is lehetsz a GARABONCIÁS szépírója, újságírója? Nem 

kötelező ehhez feltétlen „járnod” az újságíró szakkörre. Lehet, hogy szeretnél 

jönni, de nem tudsz más elfoglaltságod, vagy szakköröd, különórád miatt. Semmi 

gond! Írd meg saját cikked, versed, vagy bármely más nyilvánosságnak szánt 

szöveged és küldd el iskolaújságunk elektronikus postacímére: 

garaboncias.refi@gmail.com vagy liza.tanarno@gmail.com 
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