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HANGZAVAR 
 

 

IX.évfolyam                                               Tél 2013 

Hó- 

pihe  

huppan,  

rezdül a levél, 

roppan a szára, elrágja  

a tél. 

Fagykarú szél kél,  

belekap az ágba, árva levél ring,  

havas avar várja. Füstöl a kémény, kályha  

duruzsol, 

nyolc pata koppan,  

csöndet sarabol. Fényköpenyében  

didereg a lámpa, álmosan pislog a hópihe táncra.  

Csendül  

a csengő, érkezik 

a szán, krampuszok futnak,  

szarvas oldalán. Nyitva a puttony,  

telik a sok csizma, Télapó indul, hosszú még a lista. 

Kipp-kopp, 

kipp-kopp, 

el ne áruld 

 ezt a titkot! 

 

 

Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola 

ROZSNYÓ 

Népszokások és hagyományok 
A téli időszak gazdag a népszokások és a hagyományok terén. Ilyen az Advent, 

a Mikulás, Luca napja, a böjt, a szenteste, a vízkereszt... Ismerősek? 

 

Iskolánkat sem kerülte el 
december 6.-án a Mikulás, aki 
krampuszok és angyalok 
kíséretében látogatott el kicsikhez 
és nagyokhoz, akiknek érdem 
szerint osztogatott ajándékokat. 

 

Mentovics Éva: Szék, aminek hatalma van 
 

  Luca, Luca, lucaszék…   olyat láthatsz, sose hinnéd, 
  minden ember tudja rég,   nem kell semmi, csak egy kisszék. 
  nem mese, és nem monda…   Kisszék, kisszék, no, de milyen? 
  szentmisén, a templomba’   Nem sámli, és hokedli sem, 
 

nem karosszék, vagy kartalan, 
olyan, minek hatalma van. 

Valót mondok, nem koholmányt, 
megmutatja a boszorkányt. 

 
  Ha titkon lett kifaragva,    Ha a boszi, boszorka 
  s minden egyes, kis darabja    ott lapul a sorokba’, 
  szabály szerint áll a helyén,    lehet egy, vagy akárhány, 
  csodát lát a bátor legény.    felfedi e találmány. 
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FRISS HÍREK 
Barátságos futballmérkőzés 

December 9.-én került sor 

a bajnokságra a gimnázium tornatermében. 

Először a gimnázium futballistái játszottak 

Szádalmás csapatával. Utánuk mi 

következtünk. Ellenfelünk a gimnázium 

focicsapata volt. Ezek után még három 

mérkőzést játszottunk. Utolsó meccsünk 

a Református Egyházközségi Alapiskola 

ellen volt, amelynek a vége 0:0 lett. Bár a 

meccs döntetlen volt, nagyon örültünk, hogy részt vehettünk 

benne.              (Körtvély István, VIII.B) 

 

SZUPERVÍZORI PEER PROGRAM 

A 2013/2014 tanév decemberében újraindult a drogellenes 

program, amelyben már a múlt évben is részt vettünk. A tavalyi 

évet sikeresen abszolváltuk, és ezen az éven „Szupervízori Peer 

program“ néven folytatódik. Ez első találkozás 2013. december 2.-án 

valósult meg. Az első óra csendesen telt el, senki sem volt hajlandó 

beszélni, csak egymás között suttogtunk. 

Körülbelül egy óra elteltével a hangulat 

oldódni kezdett. A nap témája a Reklámok 

voltak, valamint megbeszéltük, hogy 

a következő találkozón mit szeretnénk 

csinálni. Annak érdekében, hogy oldódjon a hangulat 

a csoportvezetők újságot hoztak be, és két percünk volt arra, hogy 

minél több papírgolyót (hógolyót) készítsünk. Aztán kezdődött 

a hógolyózás papírral.  

Nagyon jól telt a napunk, és várjuk már a következő találkozót, 

amelyre januárban kerül sor.  

              (Fazekas Monika, Grieger Monika, Vanyo Gabriella, VIII.B.) 

 

Matek verseny 

Mi, a VIII.B osztály tanulói matek 

versenybe kapcsolódtunk bele. Hármas – 

hármas csoportokat alkottunk, amely fiúkból 

és lányokból álltak. Idáig egy forduló zajlott le, 

és nemrég kaptuk meg a második forduló 

feladatait. Az első fordulón sikeresen helyt 

álltunk, csupán egy feladatban tévedtünk. 

Reméljük, hogy a következőkben is jól vesszük az akadályokat.  

                (Cseh Gábor, VIII.B) 
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KÖNYVAJÁNLÓ ♦ KÖNYVAJÁNLÓ ♦ KÖNYVAJÁNLÓ 

Ezeket a könyveket ajánlom azoknak, akik szeretik a horrort.  

Darren Shan: Démonvilág:,Démonmester, Démontolvaj, Vérfüred, Áldozat, 

Fenevad, Végitélet, Árny, Farkassziget, Suttogás,  

 

A pokol hősei 

„A kislány fura tekintettel mered rám. Fiatalabb, mint amilyennek először 

hittem,a kezében egy játék mackót szorongat. 

-Te vagy a mumus? 

- Igen - felelem, majd véráztatta kezemmel összeroppantom a fejét.” 

(A pokol hősei ) 

 

Ezeket pedig azoknak, akik a vámpír történeteket kedvelik:  

A rémségek cirkusza   A sötétség vadászai 

A vámpír inasa   Az éjszaka szövetségesei 

A vérszipoly    A hajnal gyilkosai 

A vámpírok hegye   A lelkek tava 

A halál próbái    Az árnyak ura  

A vámpír herceg   A végzet fiai 

 

„Itt nem maradhatok, mert megégek. 

Vissza nem fordulhatok, mert megégek. 

Oldalt sem térhetek ki, mert megégek. 

Menjek előre, és törjek át a vastag lángfalon?  

Úgy is megégek, de egy próbát megér. 

Arcomhoz teszem a kezem majd sírva átrohanok a tűzfalon.” 

 (A vámpírok hegye) 

 

Jó olvasást mindenkinek! 

Vasík Áron Máté 

 

Nyitott nap 

 

Már megszokhattátok, hogy minden évben kinyitjuk iskolánk kapuit a nyílt napok 

keretén belül. Ezzel szeretnénk betekintést nyújtani a kilencedikes tanulók számára, akik 

tanulmányaikat a mi iskolánkban szeretnék folytatni. Az idei nyílt napokra november 19.-

én került sor. Ezen a – számunkra jelentős – napon a fő szerepet a középiskolás diákok 

játszották.  

A fodrászok a szalonban művészkedtek, szebbnél-szebb 

frizurákat készítettek bemutatóba egymásnak. A vendégek közül is 

sokan szerettek volna kipróbálni valamilyen 

divatos frizurát, és ezért ők is beültek a 

fodrászszékbe.  

 

A vendéglátósok a konyhában serénykedtek. Szendvicsekkel, frissítővel kínálták az 

érdeklődőket. Bemutatták egy ünnepi asztal terítésének a 

szabályait. Vetélkedőre 

buzdították a résztvevőket, 

melynek célja az „asztal gyors 

leszedése” volt. A játék lényege 

abban állt, hogy ki tudja a terítőt kihúzni a tányérok alól úgy, 

hogy azok az asztalon maradjanak.  Ez mindenkinek „bejött”. 
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Nem szabad megfeledkeznünk a 2013/2014 – es 

tanévben indított szakunkról sem. E szak az építőmester, amely 

magába foglalja a kőműves, épületszigetelő, festő szakmák 

alapjait. Látva az építészet iránt egyre fokozódó társadalmi 

igényt, az új szak bevezetésével tisztességes megélhetést, biztos 

egzisztenciát kínálunk diákjaink számára. 

 

 
eköszöntött a tél. Az állatok többsége az ember segítségére szorul 

ebben az edőszakban. Ne feledkezzünk meg az 

énekesmadarainkról, akik a hó lehullása után nem találnak 

élelmet.  

Ha tehetitek, készítsetek madáretetőt és naponta tegyetek bele megfelelő 

táplálékot. Hálájuk az egészséges gyümölcsökben tapasztalható meg. 

 
Orgoványi  Anikó: Kökény 
 

Ázik, fázik a kökény, 
didereg a lába, 
kékpettyes ruhácskáját 
a szél is cibálja. 

Csalogatja a rigót: 
Gyere csipegetni, 
dércsípte bogyóimmal 
jól is tudnál lakni! 

Jönnek ám a madarak, 
vígan vacsorára, 
nem fázik már a kökény, 
van tollas kabátja! 

 
Boldog, békés, szeretetben gazdag, 

kellemes karácsonyt kívánunk 
Mindenkinek! 


