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GARABONCIÁS 
AA   PP ÉÉ CC SS II   RR EE FF OO RR MM ÁÁ TT UU SS   

KK OO LL LL ÉÉ GG II UU MM     

ÁÁ LL TT AA LL ÁÁ NN OO SS   II SS KK OO LL ÁÁ JJ ÁÁ NN AA KK   

LL AA PP JJ AA   

 

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! 
 

Képes Gyűjtemény 

az elmúlt időszak eseményeiből 

 

Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő,   

bokázik a máktörő. 

 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

A kávészem int neki, 

míg az őrlő pergeti.  

 

Heje-huja vigalom!  

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé. 
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Gondolkodj velünk! - Interjú Vincze Árpi bácsival – 3.oldal 

Tavaszköszöntés – 7. oldal 

Farsangi népszokások – 8. oldal 

Süssünk együtt! – 10. oldal 

Vicc Elek – 11. oldal 

Bemutatkozó – Interjú Fikó Andrea tanárnővel – 12. oldal 

Választott példaképeim – 13. oldal 

Szépíró oldalak – 14. oldal 

Az Én Március 15-ém – rajzok – 18. oldal 

Állati keresztrejtvény – 19. oldal 

Nyelvtörők – 19. oldal 

Hátsó oldal – 20. oldal 
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Fontosnak tartjuk, hogy minden számunkat egy olyan interjúval kezdjük, mely komoly és fontos is egyben. Most 

Vincze Árpi bácsival, iskolalelkészünkkel beszélgettünk. A diákok, azaz a TI szemszögetek, látásmódotok nagyon 

lényeges, ezért Balázs Petra és Stumpf Beatrice 5.b osztályos tanulókkal együtt gondolkodtunk el erről-arról. 

 

Beszéljünk egy kicsit korunk egyik fenyegető kérdéséről: a függőségekről! Node, még mielőtt továbbállnátok eme 

kulcsszó láttán, reméljük, hogy beszélgetésünk során sikerül rámutatnunk kiutakra, megoldásokra, illetve védekező 

stratégiákra. 

 

- Mit nevezhetünk függőségnek? Egyáltalán mitől függünk? Csak rossz függőségek 

vannak? Ezt talán nem hinnénk, hisz függünk gyermekként a szüleinktől, a 

dolgozók a munkahelyükön függenek a főnöküktől, sőt, mondjuk a meggyszem is 

függ a fán a szára által, melyen keresztül a táplálékot kapja.  

Hogy is van ez? 

 

- Árpi bácsi: - Ez a meggy függ a fán különösen is jó – és vicces – kép ahhoz, hogy a pozitívval 

kezdjem. Igen, a meggy a fán függ, nem is akármelyiken, a meggyfán, ami logikus és egyértelmű, 

és ez így van rendjén. Hála Istennek, sok ember élete elsődlegesen Istentől függ. Ez nem azt 

jelenti, hogy Isten pórázon vezet bennünket, mint amikor a kutyust levisszük sétálni, hanem jóval 

nagyobb bizalommal van irántunk, így mi szabadon „futkoshatunk”, cselekedhetünk. De nem 

mindegy, hogy Hogyan?! És ez a Hogyan?! lényeges kérdés! Ettől függ minden. Elfogadom, hogy 

Istentől függ az életem, és eszerint élek, vagy ha nem élek eszerint, akkor minek mondom, hogy 

elfogadom – ez utóbbi kettő ugyanis ellentétben áll egymással. Ha valaki olimpiai bajnok akar 

lenni, nem elég, ha ezt mondja, neki naponta kell edzenie, hanem kemény munkával készülnie. A 

hit megélésével sincs ez másként. Nem biztos, hogy mindig azt tenném, amit tennem kell, de ha 

nem edzem, nem leszek olimpiai bajnok, avagy az üdvösségemet teszem kockára röpke, 

pillanatnyi életörömért. Az meg már külön rossz, ha ehhez az életörömhöz alkoholra, ne adja 

Isten drogra van szükség… Milyen öröm az ilyen azon túl, hogy drága, átmeneti, és piszokul 

veszélyes?! 

 

- Diákjainknak feltettük a kérdést, hogy miként vélekednek az 

alkoholfogyasztásról. Egy „felnőtt” sokszor nem is gondolja, milyen bölcs 

válaszokat kaphat a nálánál sokkal fiatalabbaktól. Erre azt a nemesen egyszerű 

választ kaptuk elsőként, hogy „az alkohol nem tesz jót az egészségnek”.  No, 

igen.  

A következő, mely eszünkbe jutott, hogy rengeteg családot tesz tönkre 

világszerte az italozás. De a legjobban az tetszett, amikor valódi komolysággal 

egyik diákunk azt mondta: „Én szeretném, ha az én unokáim még ismernének engem, 

s nem vinne el fiatalon valami függőség okozta betegség.”  

 

- Árpi bácsitól szeretnénk megkérdezni, hogy ha a Bibliából szeretnénk 

válaszokat kapni a függőségek elkerülésére, mely részeket érdemes 

megjegyeznünk? 
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- Árpi bácsi: - A Példabeszédek és Prédikátor, valamint a Zsoltárok Könyvét sorolnám az 

Ószövetségből. Ezek a bibliai szakaszok versenként is nagy bölcsességeket hordoznak magukban, 

így nem különösebben megterhelő az olvasásuk. A zsoltárok pedig számos élethelyzetben egyéni 

imádságaink is lehetnek. Az Újszövetségből a Hegyi Beszéd – Jézus összefoglaló beszéde – nagyon 

tanulságos. Szintén alkalmas arra, hogy egy-egy kérdésnél segítséget adjon. 

 

- Azt szokták mondani, hogy kábítószer- vagy alkoholfüggőségek áldozatául 

általában gyenge emberek esnek. Nem túl erős ez a megfogalmazás?  Hisz oly 

sokszor érezhetjük gyengének magunkat.  

 

- Árpi bácsi: - Magam sem tudom, mondhatjuk-e azt, hogy gyenge. Nemrég egy tanulmányt 

kellett egy film kapcsán erről a kérdésről írnom. Nem biztos, hogy a gyengeség vezet elsősorban 

ahhoz, hogy bármitől is függővé legyünk. Sokkal inkább az emberi kapcsolatok felületessége, a 

családi viszonyok rendezetlensége áll a háttérben. Aztán persze bele lehet keveredni olyan „baráti 

körbe” is, ahol az ilyesmi a menő, de szerintem azok, akik ilyen dologra csábítanak, igazából nem 

barátok. Ahhoz sokszor valóban gyengék vagyunk, hogy nemet mondjunk, pedig tudjuk, hogy azt 

kellene. De ne higgyétek azt, hogy ettől jobban elfogadnak, ettől hirtelen felnőttek lesztek. A 

minap olvastam – és lám, ez nem drog, vagy alkohol – hogy egy vállalat főkönyvelője pókeren 

játszott el hatalmas összeget (30 millió Ft-ot Miskolcon), ami mellesleg nem is az övé volt, hanem 

a cégé, amelyiknél dolgozott. Ez is függőség. A neten csüngés, az állandó msn-ezés, iwiw-ezés is 

azzá lehet. A telefonról ne is beszéljünk… Mert ha elveszi a tanár, „mi lesz, ha anya éppen hív?”, 

vagy „bajom esik?”. Ez mind-mind mégsem gyengeség, inkább elgyengülés. Szülők és gyermekeik 

arányos gyöngülése. Ezek összhatása sajnos általános társadalmi jelenség, sokszor még bennünket 

is megfertőz. Hiszen a számítógép hasznos munkaeszköz, az internet nagyszerű információforrás – 

ha célszerűen használjuk, a póker egy logikai játék, ami mellesleg a következmények belátására és 

átgondolására is kényszeríti az embert, a drogok kis mértékben számos gyógyszerben fellelhetőek, 

az alkohol fertőtlenít. Az a kérdés, hogy célszerűen használom ezeket a dolgokat, avagy elkezdenek 

uralkodni rajtam. Azaz már nem a magam ura vagyok, hanem befolyásol a dolog.  

 

Tudjuk, hogy Árpi bácsi édesapa is egyben. Mit fog tenni, ha a kislánya 

azért nyúzza egy napon majd, hogy minél többet tölthessen a gép előtt játszva 

vagy a barátnőkkel csevegve?  

 

-  Árpi bácsi: - Nos, kezdő szülőként az ember persze követ el hibákat, de amikor november-

decemberben sokat kellett gép előtt ülnöm, a kislányom is sokat látott ott, és mászott volna ő is, és 

nézte volna… avagy a tévével is hasonlóan jártunk, mert mondtam a feleségemnek, hogy ugyan, a 

híradót igazán megnézhetjük, az még őt nem befolyásolja… Á, dehogynem! Év elejétől változtattunk 

ebbéli „szokásainkon”, és nem nézünk Réka előtt tévét, sőt, apát is alig látja a gép előtt. Mert ő még 

ugye nem érti, hogy az apja ott dolgozik. Így este nyolc előtt, nálunk sem a tévé sem a számítógép nincs 

bekapcsolva. Játszunk, eszünk, beszélgetünk, könyvből olvasunk fel. Réka is szenzációsan lapoz 

könyvet, újságot – sőt, a reklámújságok lapozását követő széttépésben professzionálisra fejlesztette 

képességeit. Hogy mi lesz, ha nagyobb lesz? Beszélgethet a barátnőivel, de élőben. Nem szeretném, ha 

a lányom egy monitorral társalogna. Persze ha felnő, és mondjuk Amerikába megy, majd skype-olunk, 

vagy ki tudja, hogy fogják azt akkor hívni. Mert a technika vívmányait természetesen használni fogjuk, 

de minek csevegjen drótpostán a gyerek, ha egyszer össze is jöhetnek. És az már sokkal izgalmasabb, 
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hiszen akkor lehet igazán fantáziadús játékot játszani, és az időt jól eltölteni. Erről ezt gondolom, ez szól 

a valós életről, a kézzelfogható és biztos dolgokról. 

 

- Diákjainkat is megkérdeztük, mit gondolnak a számítógépes játékokról, 

internetes kapcsolatteremtésről. Ismét tömör és magvas választ kaptunk: „Ha 

főként a neten keresünk barátokat, ott játsszuk estéről estére kedvenc 

játékunkat, nem ismerjük meg a valós világot. A szabadban társainkkal játszva 

például tapintunk, szaglunk, ízlelünk, egymás szemébe nézünk. Sőt, mivel Ricse 

és én is – mondta Petra - nagy állatbarátok vagyunk, elmondhatjuk, hogy például 

egy állatot megsimogatni számítógépen keresztül nem lehet. Csak virtuálisan. De 

mégis: az meg milyen dolog?!” Aki úgy gondolja, a valóság pótolható, próbáljon 

meg virtuálisan jóllakni. Az ember nem szakadhat ki a természetből! 

 

- Volna még egy nagyon fontos kérdésünk Árpi bácsihoz. Szeretnénk, ha 

elmondaná véleményét a diákbűnözésről.   

 

-  Árpi bácsi: - Ez egy nagyon összetett kérdés, és én ebben nem is igazán vagyok tájékozott. 

Tudom, és hallom, hogy vannak esetek, kiemelkedőek is. Itt például a (brutális) verekedésekre 

gondolok. De a lopás és a hazugság szintén súlyos dolog. Volt egy időszak a történelemben, amikor 

a lopáson ért ember kezét levágták (pl. Hammurápi babiloni uralkodó törvényei szerint – nézz 

utána a neten!), de az Ószövetségben is találkozunk azzal az elvvel, hogy „szemet szemért”. Ebben 

van mértékletesség is, mert ugye a másiknak is csak a szemét lehetett venni, és nem az életét, míg 

ma bármilyen kis dolog esetén is felüvölt az ember, hogy „megöllek”! Mindenesetre akkor, amikor 

pl. a lopásról beszélünk, egy diák nem csak a másikat rövidíti meg, hanem szüleit is nagyon rossz 

fényben mutatja be. A múltkor hittanon mesélte valaki, hogy kiskorában ellopott valamit az oviból, 

de visszavitte, mert furdalta a lelkiismerete. Majd amikor megkérdezte az óvónénit, hogy haza 

vihetné-e a kiszemelt állatot, természetesen igen volt a válasz. Sok esetben talán a lopás is így van. 

Olyat veszünk el erőszakosan, amit különben amúgy is megkaphatnánk. Bár igaz, a mai drága 

mobiltelefonok esetében talán ez a kijelentésem könnyednek tűnik, de ezzel kapcsolatban egy 

nagyon régimódinak tűnő javaslattal élnék: nem kell a gyereknek drága telefon. Ha tényleg azért 

van mobilja, hogy a kedves szülei elérjék, ha gond van, ahhoz minek olyan kütyü, ami sok pénzt ér. 

Ehhez elég a legegyszerűbb készülék is. Már az is többet tud az egyszerű hívásnál, vagy sms-

küldésnél. Addig, amíg az egyik oldalon ekkora a kísértés, a másik oldalon meg olyan gyenge az 

akarat, hogy a csábításnak nem tud ellenállni, sajnos mindig és minden iskolában előfordulnak a 

lopások. Hammurápi szerint azonban mégsem járhatunk el. Persze a kicsapás mindent megoldana, 

de ahhoz be kellene kamerázni az egész iskolát, vagy alkalmazhatnánk Sherlock Holmest. (Ha nem 

tudod, ki ő, keresd meg a neten, és olvass el egy-egy róla szóló regényt!) 

 

- Még mielőtt nagyon megijednék a bennünket fenyegető veszélyektől, vegyük 

sorra, melyek lehetnének azok a dolgok, amiket ha betartunk, jó eséllyel 

védhetjük meg magunkat! 

 

-  Árpi bácsi: - Kezdem azzal, amit már elmondtam: nem kell kirívó dolgokkal, ultramodern 

mobiltelefonokkal vagy egyéb értékes tárgyakkal iskolába jönni. Ezeket bátran otthon lehet 

hagyni. Ne higgyétek el, hogy ettől több is igazabb barátotok lesz. Aki ezek miatt barátkozik 

veled, az nem igazi barátod, sőt, csak addig barátod, amíg érdeke fűződik hozzá, amíg ki tud 

használni. De itt tovább mennék, mert ezt nem elég nektek elmondani, ez a szüleiteknek is szól, 

hiszen nyilvánvalóan ők veszik meg ezeket az értékes dolgokat. Ehelyett tessék inkább minél 
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többet kirándulni, sétálni, közösen eltölteni az időt. Megoldani azt, hogy naponta legalább egyszer 

együtt étkezik a család. Elmesélni a nap eseményeit, értékeket keresni abban, ahogy a másik rád 

mosolygott, hozzád szólt. Meglátni azt, hogy a körülötted lévő emberek és a környezeted értékes, 

és hogy te is értéket képviselsz ebben a világban. Húsvétra készülve ne feledjük, hogy Krisztus 

értünk adta az életét! Számára olyannyira fontos az életünk, hogy önmagát áldozta fel azért, hogy 

nekünk örök életet szerezzen. Akkor járunk el jól, ha ezt tudatosítjuk magunkban. Akkor fogadjuk 

el Krisztus megváltását személyes megváltásként, ha tudatosítjuk, hogy ő ezt az egész világot, 

minden körülöttem lévő embert, köztük engem is megváltó kegyelmébe fogad, és így formál és 

alkot közösséget. Keressétek azt a közösséget, ahol Isten meghatározó jelenléte formál és alakít, 

ahol nem kell függőségtől és bűntől félni és félteni. Mi is védelmezhetjük magunkat, de igazi 

menedék Istennél van, Őt hívjuk segítségül! 

--- 

 

Köszönjük, ha velünk együtt gondolkodtatok és végigolvastátok párbeszédünket. Ha van saját véleményetek, 

megjegyzésetek, természetesen szívesen várjuk ezeket! Akár szívesen meg is osztanánk a Garabonciás következő 

számában az értékesnek bizonyuló hozzászólásokat, melyeket elküldhettek újságunk elektronikus postacímére. 

Különösen várnánk azoknak a 7. és 8. osztályosoknak a gondolatait, akik az iskolánkban márciusban megrendezésre 

kerülő drogprevenciós előadásokon részt vesznek!!! 

 
 

 
 
 
Czimber Vera és 

Kiss-Vincze 
Bianka készítette 
ezt az igés rajzot, 

mely 
kapcsolódhat a 
fenti interjúhoz.  
 
„A ti hitetek 
mellé ragasztok 
jó cselekedetet, 
a jó cselekedet 

mellé 
tudományt, a 
tudomány mellé 

pedig 
mértékletessége
t.” (2Pét 1:5) 
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Elsőként két kedves verssel szeretnénk 

köszönteni a közeledő új évszakot, a 

TAVASZT. Az első vers Falu Tamás tollából 

való. Az 1881-től 1977-ig élt költő verseit nagy 

szeretettel ajánlotta diákjaink figyelmébe a 

GARABONCIÁS-nak küldött levelében 

Kertész Józsefné, az 5.b osztályos Kertész 

Bálint nagymamája  – idézve a Magvető Kiadó 

méltató szavait: „Falu Tamás megérdemli a 

figyelmet, apró költeményeinek bája, 

egyszerűségében is finom hangulata magával 

ragadja az olvasót.” 

 

 

Falu Tamás 

 PARASZTKALENDÁRIUM 

 

Levegőben tavasz-íz, 

Az árokban fut a víz, 

A napfény még nem meleg, 

De kicsit már hízeleg. 

A hideg már nem harap, 

Elmúlott Zsuzsanna-nap. 

Mátyás törte a jeget, 

Többet ő már nem tehet. 

Sándor, József, Benedek 

Zsákkal hoznak meleget. 

 

Vár a munka, küzdelem, 

Lesz siker, ha nekilátsz, 

Csak fagy nélkül, múljon el 

Pongrác, Szervác, Bonifác! 

 

 

A második vers egy kedves kislány írása, aki 4.b 

osztályos tanulónk. Kedves és tündéri ez a vers. 

Nagy szeretettel várunk tőle még hasonló 

költeményeket, írásokat. 

 

FARKAS ZSÓFIA ANNA 

 

 EGY HANGYA ÁLMA 

 

Egy kis hangya a fűszálon 

gondolkodik a világon: 

Miért ragyognak a csillagok, 

és a morzsák miért oly nagyok? 

És mi is a hangya dolga, 

Miért oly jó a kenyérmorzsa? 

Miért fújnak az esti szelek, 

s kik is azok az emberek? 

Mit ér egy kis hangya álma, 

ha nincsen neki hangyapárja. 

Rágondolt egy hangyalányra, 

Talán egy órája látta. 

Lerakta a hangyaterhet, 

Átugrott vagy három vermet. 

Rátalált a hangyalányra, 

csókot adott az arcára. 

Vígan élnek ők azóta, 

Odalent a hangyabolyban. 

S szemükre ha nem jön álom, 

Hintázgatnak egy fűszálon, 

Hintáznak egy szalmaszálon, 

S gondolkodnak a világon.
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"Adja Isten, így szól, többször is, másszor is, 
Hogy így megviduljon köztünk a komor is; 
Más egészségéért, a magunk hasznára, 
Eresszük ezt a bort a többek útjára: 
Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét: 
Éltesse vármegyénk új vejét és menyét: 
Éljen a barátság köztünk s a szerelem; 
Aki engem szeret, igyék egyet velem!"  
A vendégek erre éljent kiáltanak, 
A muzsikák pedig öröm-tust rántanak;  
Tajtékzó poharát Carnevál kiissza, 
S az urak prositot kiáltanak vissza...” 
/ Csokonai : Dorottya/ 

Farsang (Vízkereszt – Hamvazószerda*) 
A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes-álarcos 

alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női 

ruhacseréről, álarcviselésről, az állatalakoskodások különböző 

formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak 

hazánkban. A XVI. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a Böjti 

Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét is. 

Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó 

délszlávok csoportos busójárása. Az farsangi alakoskodók általában kis 

párbeszédes jeleneteket is előadnak, ilyenkor kerül színre a tréfás 

halottasjáték vagy lakodalom is. A farsangi lakodalmas játékok közül 

leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött 

mókaházasság. A kidöntött fát húzták végig az úton a leányokból, 

legényekből álló párok. A menet közben bohókás esküvő játszódott le. A 

rönkhúzást olyankor rendezték meg, mikor a községben abban az évben nem 

volt lakodalom. Régebben az ország sok részén szokás volt húshagyókedden 

a pártában maradt leányokkal tuskót húzatni. 

Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása 

is. 

A farsang gondolatköre elsősorban a házasság témája körül forgott. 

Azokat a lányokat, akik pártában maradtak, farsang végén szokás volt 

kicsúfolni. Szatmárban pl. kongóztak: húshagyókedden a pártában maradt 

lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütögettek a fiúk. 

 

 

 

Balázsjárás, Gergelyjárás (február 3, március 12) 
Balázs-napi szokás a balázsolás (Balázs püspök ünnepe): a torokfájósokat 

parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, 
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betegséget okozó gonoszt elűzzék. 

Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt 

az iskolások ünnepe. Ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen 

vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat 

toboroztak. 

Virágvasárnap* 
A Biblia elmondja, hogy Jézust utolsó útja Jeruzsálembe vezette. A nép 

örömujjongása közt vonult be a városba, pálmaágakat, virágokat hintettek 

a lába elé. Innen a virágvasárnap elnevezés. (A kép Fecske Orsolya 

festőművésznő Virágvasárnap c. alkotása.) 

 

 

Hazánkban virágvasárnapi szokás volt a kiszehajtás. Néhány palóc faluban 

még az 1950-es években élt a szokás. Lényege: egy női ruhába öltöztetett 

szalmabábut körülhordtak, majd elpusztították, vízbe dobták, vagy 

elégették. Szomszédaink ezt a bábut egyaránt tekinthették a halál vagy a 

tél megszemélyesítésének. Hazánkban szintén mágikus rítusnak tartották a 

kiszehajtást, a hozzá fűződő ének azonban inkább tréfás jellegű, s arra 

utal, hogy vége a böjtnek, kiviszik a böjti ételeket, és behozzák újra a 

zsíros ételeket, a sonkát: "Haj, ki kisze, haj! Jöjj be, sódar, jöjj!". 

A Nyitra-vidéki magyar falvakban a kisze hajtása után következett a 

villőzés. A leányok feldíszített fűzfaágakkal jártak házról házra, itt 

tehát a szokás közvetetten a tél kivitelére, a tavasz behozatalára is 

utalt. 

* hamvazószerda – a virágvasárnap előtti 40. nap 

* virágvasárnap – a húsvét előtti vasárnap 

Forrás: farsang.wyw.hu/Farsangi_Nepszokasok/ 
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Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi tizenketted zárónapja 

Január 22. Vince napja - termésjósló nap: "Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince". 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - egyházi ünnep, az emberek azonban időjósló napnak 

is tartották. 

Február 3. Balázs-nap: gyertyát és almát szenteltek, s ezeket a gyermekek torokfájásának gyógyítására 

használták. A balázsolás ma is élő hagyomány. 

Március 12. Gergely-nap: az iskola téli időszakának befejező napja, amikor a tanulók adományokat 

gyűjtöttek a tanítónak és az iskolának: 

 

 

 

 

Elkészítési idő: kb. 180 perc  

Hozzávalók 6 személyre: 50 dkg liszt, 5 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 0,5 l tej, 

3 dkg élesztő, 3 cl rum, egy csipetnyi só. 

Elkészítése: Az élesztőt belemorzsoljuk 3 dl langyos tejbe, hozzáadunk 1 kanál 

porcukrot és 3 kanál lisztet. Jól elkeverjük, és meleg helyen, letakarva 

felfuttatjuk. A maradék porcukrot a tojássárgájával 

elkeverjük, és a felfuttatott élesztős tejhez adjuk. Hozzákeverjük a 

langyos vajat, a lisztet, és annyi sós tejet, hogy lágy tésztát kapjunk.  

Húsz percig dagasztjuk, majd a tetejét liszttel megszórjuk, és meleg helyen, 

letakarva megkelesztjük. A tésztának mésfél - kétszeresére kell 

dagadnia. A megkelt tésztát lisztezett gyúródeszkára 

borítjuk, és kezünkkel ujjnyi vastagságúra szétnyomkodjuk. 

Fánkszaggatóval, vagy egy vizes pohárral kiszúrjuk a tésztát, és kifelé 

körkörösen megnyújtjuk, hogy a fánkok közepe kissé elvékonyodjon. Ezután 

letakarjuk s még fél órát pihentetjük. 

A pihenő idő elteltével közepesen forró, bőséges olajban sütjük ki, 

mégpedig úgy, hogy először a fánkokat tetejükkel lefelé fordítva helyezzük az olajba, és lefedjük az edény tetejét. 

Amikor a fánkokat átfordítjuk, már fedő nélkül fejezzük be a sütést. Ha jól dolgoztunk, fánkjaink oldalán ujjnyi széles 

világos sáv keletkezik. 
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Elkészítési idő: 50 perc 

Hozzávalók 6 személyre: 

15 dkg liszt, 15 dkg sonka  

10 dkg vaj, 4 tojás, só 

2 dl tej, 3dkg reszelt sajt, a sütéshez olaj. 
 

  

A vajat beleaprítjuk a tejbe, és felforraljuk. Hozzákeverjük a  

lisztet, és állandó keverés közben addig főzzük, amíg a massza 

elválik az edény falától. Langyosra hűtjük, majd egyenként  

beledolgozzuk a tojásokat. Nagyon kevés sót adunk hozzá, és 

beledolgozzuk a ledarált sonkát meg a reszelt sajtot. Egy nagyobb 

serpenyőben felhevítjük az olajat, majd olajba mártott kiskanállal 

beleszaggatjuk a tésztát. Szép aranyszínűre sütjük a fánkocskákat, 

majd szalvétára szedjük, és mindegyikbe fogpálcikát szúrunk. 

Forrón kínáljuk!         (Czimber Veronika, 5.b) 
 

         
 

 Mi az abszolút pech? 

- Ha valaki zuhanó repülőről süllyedő hajóra esik.  

 

 Mi az abszolút kitolás? 

- A struccot a beton fölött megijeszteni.  

 

 Mi az abszolút semmi? 

- Léggömb meghámozva.  

 

 Mi az abszolút fejtörő? 

- A buzogány.  

 

 Mi az abszolút technikai zavar? 

- Mikor a lépcső elromlik és lifttel kell menni.  
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Ebben a számunkban Fikó Andrea tanárnővel készítettünk interjút. 

Sokan ismerhetik őt németórákról, hiszen a német nyelvet tanítja 

Általános Iskolánkban. Most - reményeink szerint - inkább mint 

magánembert szeretnénk őt bemutatni. Könnyű őt megismerni a folyosókon is, mert nagyon kedves és mosolygós.   

A kérdéseket Balázs Petra és Szurdi Marcell, 5. b osztályos tanulók állították össze. Néhol azonban Liza tanárnő is 

közbe-közbekérdezett… 

 

- Kedves tanárnő! Köszönjük, hogy időt szánt ránk. Elsőként talán induljunk ki az iskolával kapcsolatos 

feladataiból! Mely osztályokban tanít német nyelvet? 

A Református Általános Iskolában második évfolyamtól kezdve egészen a nyolcadikig bezárólag 

tanítok német nyelvet. Nyolcadikban Almássyné Ferenci Ildikóval az óraszámokat megosztva 

tanítunk (Ildikó néni heti 2, én pedig heti 3-ban). Mivel németből évfolyamonként egy csoport 

indul, így egyaránt tanítok a és b osztályokban is. 

- Szaktanárok esetében mindig érdekes a kérdés, hogy miért pont a német szakot választotta az 

egyetemen? 

Már általános iskolában is emelt óraszámban (harmadik osztálytól kezdve heti 5óra) 

tanulhattam német nyelvet, ez akkoriban még újdonságnak számított. Általános iskolában 

és gimnáziumban is szigorú, de nagyon jó nyelvtanáraim voltak. A német ennek 

köszönhetően mindig is könnyen ment, innen jött az ötlet, hogy német nyelvvel szeretnék a 

továbbiakban is foglalkozni. 

- Petra és Marci angol nyelvet tanulnak első idegen nyelvként, tehát őket nem tanítod. Sokan azt 

gondolják, hogy a német nyelv nagyon-nagyon nehéz, ezért inkább az angolt tanulják elsőként. Te hogyan 

vélekedsz erről a kérdésről? 

Nagyon-nagyon nehéz? Azt azért nem mondanám.  Az viszont igaz, hogy több mindenre 

oda kell figyelni a nyelv elsajátítatása során, sokkal kötöttebb, mint az angol.  Véleményem 

szerint viszont éppen ezért érdemes a német nyelv tanulásával kezdeni, hiszen ha valaki 

ezek után felsőben második nyelvként angolt kezd tanulni, sokkal könnyebben és 

gyorsabban tud haladni. Ezt személyes tapasztalataim is alátámasztják. 

 - Szoktuk látni a tanárnőt iskolai alkalmainkon fotózni. Komolyabban is foglalkozik fényképezéssel? 

 Szeretek ellesni pillanatokat és megörökíteni azokat, de komolyabban nem foglalkozom 

fényképezéssel. 

 - Legyen szíves, meséljen nekünk arról, hogy mit csinál legszívesebben a szabadidejében! 

Szeretem aktívan eltölteni a szabadidőmet. A jóidő beköszöntével szeretek minél több időt 

barátaimmal a szabadban tölteni, sokat kirándulunk.  A téli hidegben inkább olvasni, zenét 

hallgatni, jó filmeket nézni szoktam.  

- Mivel farsang ideje van, ezért azt találtuk, ki, hogy megkérdezzük, ha tehetné és egy napra valaki másnak a 

bőrébe bújhatna, kit választana? (mesehős, regényhős, rajzfigura stb.) 

Szundit a Hófehérke és a hét törpéből. Jó lenne egy napot átaludni.  
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 - Végezetül néhány rövid kérdés: - Mi a kedvenc étele? Van kedvenc színe? Melyik a világnak az a része, 

amelyet legszívesebben meglátogatna? 

Köszönjük, hogy a Garabonciás rendelkezésére állt! 

Kedvenc étel: palacsinta. Szín: kék. Bármilyen meleg, tengerparttal rendelkező helyre szívesen 

ellátogatnék.              

 

 

 

 

 

A következő rövid írás Molnár Mónika tanárnő hittanóráján született. Úgy gondoltuk, 

számotokra is jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy körülnézzetek és elgondolkodjatok azon, kire, 

kikre is nézhetnétek fel valóban. 

„Példaképeimnek a szüleimet választottam, mert minden tekintetben felnézek rájuk.  

 Nagyon büszke vagyok arra, hogy amink van, az a szüleim kétkezi 

munkájának köszönhető. Nem volt senki, aki a fenekük alá toljon egy autót vagy 

akármit. Emellett ott van még a munkához és tanuláshoz való hozzáállásuk is. Nekem 

mindig azt mondják, hogy teljesen mindegy, milyen állást választok magamnak 

felnőtt koromban, csak az a lényeg, hogy maximálisan csináljam azt. Most, hogy itt 

van a továbbtanulás a küszöbön és dönteni kell, hogyan tovább, nem jelentették ki, hogy 

hova kell kötelezően mennem. Azt mondták, válasszak én, hiszen nekem kell majd 

abba az iskolába járnom. Ezért én nekik rendkívül hálás vagyok. Apukámnak és 

anyukámnak is rengeteg gyerekkori ismerőse, barátja van, akikre mindig lehet 

számítani minden téren. Ez szerintem nagyon jó dolog.  

 Mindezekért és még ezer más tulajdonságukért választottam a szüleimet a 

példaképemnek.”  
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- így írunk mi -  

 

Csalódi András 

 

Pokol 
 

1. 

Ó az Sátán, sötét erdőt 

Vegilliusz mutasd hát 

Veszedelmes, vész mezőt 

Vezess hát a poklon át! 

 

2. 

Ó az Sátán, folyik sok vér, 

Vér van a fegyveren, 

Halott katona, haza nem tér, 

Nyílik a bús nagy verem! 

 

3. 

Ó az Sátán, tüzes pokol, 

Kárhozott a sok lélek, 

Tüzes tőrök, füst és korom, 

Nem mondják ki: Élek, élek! 

 

4. 

Ó az Sátán, Mínosz király 

 Nagy bírói székbül kiált 

Gyermeke a sok-sok viszály 

Megtörik ki elötte járt! 

 

 

 

 

5. 

Ó az Sátán, Sztüx folyó 

Véres, rémes átkokat 

Nyögdel a sok folyó 

Mi füllel nem hallható 

 

6. 

Ó az Sátán, véres nyomor, 

Komor s sötét halott torony, 

Düledező, sötét orom, 

Véres a sok kínzó szurony! 

 

7. 

Ó az Sátán, véres ármány 

Ki itt bolyong csak úgy árván 

Kénes felhő, tüzes kátrány 

Kiált a sok vétkes gyáván! 

 

 

8. 

Ó az Sátán, tüzes sírba 

Hull belé a hazug király 

Belefagynak sötét sárba 

Mivel nekik mindez kijár! 

 

9. 

Ó az Sátán, halott úr vagy 

Ne hidd hogy minden ember 

Gyáva, gyilkos, álnok avagy 

Az Úristenér' halni nem mer! 
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H e l l  
There stood the Dark Tower 

Who run from every hour 

There was pain wherever eye sees 

Boiling blood and deep freeze 

There was laught from mouth of evil 

With Lucifer the traitor 

Oh the God hater! 

And gates of Hell 

Oh a Mighty well! 

Where the damned souls pass away 

And Charon shouts make way! 

There was lust 

Dance of dust 

There is Gluttony 

Great and fat barony 

There was greed 

Without heed 

There was Anger 

Lots avenger 

There was violence 

Lucifers audience 

Oh Lucifers audience! 

A Hellish audience. 
 

 András Csalódi 

 
Victoire 
 
Óriás ajtó ki e tájat uralja. Közelébe menni végzet. De ha távol állasz 
érzed! Mí’ nagy hatalma van. Sötétsége eltakar. Befed. 
Már-már megfulladsz! Tüskék állnak ki belőle. Óriás tüskék, véres 
tüskék. Mindet megölte ki megpróbálta őt kinyitni. Vasrácsai mind 
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kormosak. De nem a fának maradványa hanem ember hamuja ez mi 
beteríti. S az őrtorony védi. Nagy torony, mely járni képes. S támadót 
éget hét tűz köpéssel, támadót öldös hét kardjával, támadót roppant 
hét tükrével. Támadója mindig reszket! Ahogy hallja gördülését. Ahogy 
érzi rezdülését. Katonáknak ezre hullik! Pedig még csak pirkadat van. 
Széllel száll a madár-jajszó! 

- Menekülj! Menekülj! De mi értelme? 
 
De egyszer csak. Hamar! Hamar! Fehér lovon lovag vágtat! 
Emberek szíve reménnyel töltve. Király jött el! 
 
-Ez maj’ megment! Úgyis megment! 
-Meg én biza! Hatalmam ma kiterjesztem!  
 
Azzal vágtat kőtoronyhoz! Rácsap hetet arany karddal. 
Hét darabra törött penge vérben ázva koronája! 
 
Nem növeli az birtokát ki mohón él s íly’ kapzsin ülné trónját! 
 
De egyszer csak. Hamar! Hamar! Barna lovon lovag vágtat! 
Emberek szíve reménnyel töltve. Hóhér jött el! 
 
-Ez maj’ megment! Biztos megment! 
-Meg én bizony! Fejek hullnak holnap porba! 
 
Azzal vágtat kőtoronyhoz! Rácsap hetet ezüst karddal. Hét porrá égett 
penge hamvas csonkok földbe bökve! 
 
Nem él tovább a szívtelen többet ki mások kínját így szívleli! 
 
De egyszer csak. Hamar! Hamar! Fekete lovon lovag vágtat! 
Emberek szíve találgatással teli. Zsarnok jött el! 
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-Ez maj’ megment! Bízzunk benne! 
-Biza én! Földetek is már az enyém! Aranyatok is már 
enyém! Világotok csak az enyém!Életetek csakis enyém! 
 
Azzal vágtat kőtoronyhoz! Rácsap hetet nagy vas karddal. 
Hét darabra törik kardja s porát a szél tova fújja! 
 
Az ördög földön gazdag de mennyben lelke nem nyugodhat! 
 
De egyszer csak. Lassan. Lassan. Öszvérrel jön egy vándor. 
Emberek szíve csak félelem. Csak egy koldus vánszorgott el. 
 
-Ez nem ment meg! Végünk! Végünk! Fussunk! Fussunk! 
 
Azzal lépdel kőtoronyhoz. Rácsap hetet kőkardjával! 
Reped ropog föld alatta. Sötét tornya töve reszket! 
Lángok csapnak ablakából! Porladozik hét nagy tükre! 
Levágva mind hét keze!  
 
És a kőtorony megtört! Eldőlt! 
S lehullott az sátán poklába! S a tűzben, örök tűzben ömlött vére mint 
piros patak. Véres hadak haldokoltak most a végzet így elérte. 
Összetörve! Összetépve! 
 
Megtört a kapu is lám. Szétnyílott a nagy vas kapu. De midőn kinyílott 
össze is tört ízzé-porrá. Nem hal ember többé oktalan. Nem járja 
rettegés a földeket, mert egy hős koldus érkezett. A szürke puszta 
kivirágzik. Erdőiből madárdal jő. A szörny hatalma megtört, megtört. S 
örökké az Úristen uralja majd ezt a helyet. Segítenek neki a hű emberek 
kik egy kolostort az ő tiszteletére építenek.  
 
Lápos patak közepébe. Nagy kolostort emeltettek, hol kalapácsát féltve 
őrzik ama bátor hős koldusnak. Féltve. Félve. Hátha megint tüzes patak 
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közepébül fölépüljön a kőtorony s vége legyen hirtelen mindnek! 
Bezáródjon a nagy vaskapu. Mert a vas kapu szemünk függönye s 
sokszor be vagyon zárva. Ezért nem látjuk Istenünket, aki minket 
mindig szeret.        (Csalódi András) 

 

 

 
A rajzokat Kovács Zsófia, Müller Anita, Németh Balázs, Szurdi Marcell és Wászner Viktor 5.b osztályos 

tanulók készítették. 
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Az alábbi egyszerű feladvány egy állatnevet rejt.   

 

 
1. Mászik mint a … 

2. Valakire mondjuk,  

  hogy utánozós … 

3. Les, mint a … 

4. Ilyen szemű az,  

  akinek éles a látása. 

5. Az ember legjobb barátja. 

6. Ne bízd rá a káposztát! 

7. Dr. Bubó barátja is ő. 

8. Bambi fajtája. 

9. Büdös, mint a … 

10. Fürge, mint az … 

11. Maci más néven. 

12. Mint a … fenn a fán. 

13. Hinta… 

14. Biztonsági … 

15. Falánk, mint a … 

Kakukktojás, amely nem állat:____ 

A rejtvényt összeállította Balázs Petra. 

 

Fejed után törd a nyelved! – Czimber Vera gyűjtése 

 

Moszkvics slusszkulcs, luxus-Moszkvics slusszkulcs, Moszkvics kisbusz-slusszkulcs, luxus-
Moszkvics kisbusz-slusszkulcs 

Egy picike pocakú picike pocok pocakon pöckölt egy picike pocakú picike pockot, mire a pocakon pöckölt,  

picike pocakú pocok pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő, picike pocakú pockot. 

 

Hir Bálint mekegve szerzett remeket a honfoglalásról: 

 Egyszer régen emberek megértették: Nem lehetnek telhetetlenek. Ezért népek egy 

helyre mentek és egységesen mentek meredek hegyek felé. Egy keskeny helyen meneteltek el 

eme meredek hegyek mellett. Eme egységes népek vezére elvett egy szép feleséget. Népek 

vezérének és feleségének gyermeke lett. Eme gyerek felcseperedett és eme egységes 

népeknek fergeteges vezérévé tették. Bevezette eme egységes népeket egy szép terepre. 

Letelepedtek. 

1.           
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Szerencsés lehetsz, mert eme szép terepre telepedtek le, mert eme helyen leszel te 

nevezetes ember. De eme egységesség elveszett. Lehettek még egységesek. Kerekedjetek 

fel, menjetek egy helyre és beszélgessetek!  

Ezzel vége e remeknek.  

HÁTSÓ OLDAL 

 

!!! Cikkváró a következő számunkba !!! 

 

Központi téma: • Húsvét utáni gondolatok – írás, történet, mese 

 

• Német és angol nyelvű keresztrejtvények, viccek, nyelvtörők 

 

• Képrejtvények 

 

• Beszámolók jeles eseményekről (versenyek pl.) 

 

• Képek, rajzok, versek, mesék tőletek 

 

• Bármely új ötlet, kezdeményezés 

 

 

 

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 

 

Március 27., szombat Tanítási nap – csütörtöki órarend 

Március 31., szerda Magyar Nyelvi Nap 

Április 1., csütörtök Tanulói csendesnap 

Április 2-11. Tavaszi szünet 

Április 12-13., hétfő-kedd Ebédbefizetés 

Április 19., hétfő Pótbefizetés 

Április 21., szerda Reál-nap 

Április 26., hétfő Fogadóóra a felső tagozaton 17 órától 

mailto:garaboncias.refi@gmail.com
mailto:liza.tanarno@gmail.com

