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Szeptember
„Nézzétek csak, mit hoz a szél,
nem akármilyen falevél:
nem itten hull le a fáról,
gólya küldi Afrikából.”
A levélben mi is lehet?
Elmondom én figyeljetek!
„Megérkeztem Afrikába,
örök napsütés otthonába.
Mégis, mégis csak azt várom:
az idő tavaszra váljon,
kis falumba visszatérjek,
kemény tetőn rakjak fészket”
Erkel Ferenc: Levél (részlet)
ITT VAN AZ ŐSZ
Itt van az ősz. A végtelen nyár mégsem volt végtelen. A napsütést, kellemes
meleget és a strandlabdát a tarka falevelek, hűvös szelek és az iskolatáska
váltja fel. Igen, itt a szeptember és az iskola megnyitja kapuit. Itt lesz a
matek, nyelvtan, irodalom és angol. Szerintem mindenkinek van kedvenc
tantárgya, ami erőt ad neki minden reggel. Ehhez kívánok jó tanulást!
Nagy Norbert
ŐSZI HAGYOMÁNYOK
Szeptember 8.
Máris- vagy Kisasszony-napkor kezdték a dióverést. Sok helyen ekkor
láttak hozzá az őszi búza vetéséhez.
Szeptember 29.
A Mihály-nap igazi pásztorünnep. E napon terelték haza a legelőről téli
szálláshelyükre az állatokat. A pásztorok elszámoltak a jószággal, és
megkapták évi fizetségüket a gazdától. Országszerte vásárokat rendeztek, és
a napot mulatozással zárták le. Ma is élő hagyomány a Mihály-napi vásár.
JELES NAPOK VILÁGNAPOK
22. Európai autómentes nap
23. Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
30. A népmese napja
A hónap 2. vagy 3. hétvégéje: takarítási világnap.

ORSZÁGJÁRÓ TÁBOR
Kilenc éve, hogy minden nyáron iskolánk tanulói
Országjáró táborba indulnak, ahol egy csodás hetet
töltünk el együtt teli élményekkel, szórakozással és
vidámsággal.
Ide táborhelyünk a Békés megyei Gyula volt.
Július 8-án reggel indultunk iskolánk elől egy 16 fős
csapattal és 2 tanárnéni kíséretével. Első napunk
pihenéssel és a táborhely megismerésével telt.
Kipakolás
után
körbejártuk
szálláshelyünket,
felfedeztük, hogy sportolásra is nyílik lehetőségünk.
Délután röplabdáztunk tollasoztunk és filmet néztünk.
Takarodó 1000-kor volt, bár ezt az utolsó éjszakáig
nem tartottuk be. Elérkezett első reggelünk. Felkelés
után rendet raktunk. és 8030-kor indultunk reggelizni.
Reggeli után szobaellenőrzés és városnézés várt ránk.
Elsétáltunk
a
Százéves
Cukrászdába,
ahol
finomabbnál finomabb, fagyikat és sütiket
kóstolhattunk meg.
A héten még ellátogattunk a Gyulai várfürdőbe, ahol
az eső miatt kicsit csalódottan fürdőzésünket a benti
medencében folytattuk.
Megnéztük a Gyulai várat és a benne található
kiállítást. Végül megpihentünk a Gyulai Várszínház
nézőtermében. A bátrabbak fel is merészkedtek a
színpadra.
Délutánjainkat a szállásunk medencéjében töltöttük el.
Táboraink során szinte hagyománnyá vált a
szobaszépségverseny, és a csütörtök esti „ki mit tud”.
Erre az előadásra napokkal előtte készültünk, hogy
minél viccesebb és szórakoztatóbb műsorral
szolgáljunk Piroska néninek és Andi néninek. Végül
elérkezett az utolsó reggelünk a táborban.
Programunk a vár előtti tóhoz vezetett, ahol vízibicikliztünk.
Remek hetet töltöttünk el, felejthetetlen élményekkel
gazdagodtunk. Köszönjük Piroska néninek és Andi
néninek ezt a tábort.
Ardai Niki 8.o

NAPKÖZIS TÁBOR GYEREKSZEMMEL
Már nagyon vártam a napközis tábort nemhiába. A hét
folyamán ellátogattunk a Szőllősi pékségbe, ahol
megtudtuk hogyan készül mindennapi kenyerünk.
Józsi bácsi pogácsával várt minket, köszönjük neki.
Cupp Pali bácsihoz is ellátogattunk. Megtekintettük
azt a sok alkotást, amit ő készített. Köszönjük!
Polgáron az Archeoparkban is jártunk. Megtudtuk
hogy éltek az emberek, láttunk új kőkori házakat,
jurtákat és még egy csontvázat is. Kisújszálláson a
Kumánia fürdőben jól éreztük magunkat, rengeteget
csúszdáztunk és jól elfáradtunk. Poroszlón is jártunk

az Ökocentrumban, ahol láttuk a vidraetetést, ami
nagy élmény volt. A vízijátszótér mindenkit rabul
ejtett. Az utolsó nap a helyi strandon voltunk, ahol jól
kijátszottuk magunkat, majd pizzáztunk.
Köszönjük a szervező tanár néniknek a társaim
nevében is.
Szabó Lídia

HITTANOS TÁBOR
2013. augusztusában került megrendezésre Hittanos
táborunk.
Ennek a hétnek a jelmondata: „Építkezz okosan.”
Minden
reggel
8:45-kor
gyülekeztünk
a
templomkertben és a gyülekezeti terem előtt.
Délelőttjeink első részében történeteket tanultunk a
Bibliából. Első nap Zákeus történetével ismerkedtünk
meg. Utána énekeket tanultunk, és 5 csoportba
rendeződtünk. Hisz ezen a héten csapatversenyre is
került sor. Tízórai után a csapatok 5 állomásra
vonultak, ahol egy-egy feladat várt rájuk, amit 15
percen belül kellett teljesíteniük. Ezek a feladatok a
reggel tanult történetekkel, aranymondással voltak
kapcsolatban, de az ügyességi feladatok sem
maradhattak el. Végül a napot közös barkácsolással
zártuk. Az utolsó nap végén került sor az
eredményhirdetésre. Senki sem tért haza ajándék
nélkül. Idén is sikeresnek mondható ez a tábor, hisz
közel 70-en voltunk.
Hálaadással emlékszünk vissza a táborban eltöltött
napokra, köszönjük Kati néninek és Laci bácsinak,
hogy idén is megszervezték nekünk ezt a tábort.
Ardai Niki 8.o

VIII. REFIS NAPKÖZIS TÁBOR
2013. júl. 29-től aug. 2-ig tartott. Befizetni immár
3. éve 9000Ft-ot kellett, mert táborunkat ismét
50000FT-tal támogatta iskolánk. Köszönjük! Létszám:
50 gyerek, ami rekord volt! Büszkék vagyunk az évek
óta gyarapodó létszámra!
Szemelgessünk programjainkból!
-

-

-

-

-

-

Látogatás Cupp Pál népi iparművész
alkotóudvarában.
Vendégeskedés a Szőllősi pékségben.
Köszönjük a finom pogácsát és a kakaós
csigát!
Kedden Polgárra az Archeoparkba utaztunk,
ahol lávakövön sütött kenyérlángost ehettünk.
Rengeteg volt a látnivaló és jó volt a játék is!
Szerdán Poroszlóra az Ökocentrumba
látogattunk el, ahol kipróbáltuk a vizes
játszóteret és a szabadstrandot is. Vidraetetést
is láthattunk! Ebédet a tavirózsa vendéglőben
kaptunk, és fagyiztunk is.
Csütörtökön, Kisújszállásra a Kumánia
Élményfürdőbe utaztunk, ahol jó nagyokat
csobbantunk a korlátlan csúszdahasználattal.
Kürtöskalács volt a tízórai, és az ebéd a
Horváth-kertvendéglőben. Kenderesen egy
pillantást vethettünk a Horty
kastélyra
fagyizás közben.
Pénteken a helyi strandon időztünk, és itt
rengeteg dinnyét és óriási pereceket is ettünk.
Ebédre a Malom pizzáját fogyasztottuk.
Este bizony nehéz szívvel búcsúztunk el
egymástól, de jövőre is találkozunk.
Gyöngyi néni, Kati néni, Ica néni, Judit néni.
Kunné Pádár Gyöngyi

ÚSZÓTÁBOR

A nyári refis úszótábor mint minden évben az idén is
két hétig tartott. Az oktató Csománé Fehér Andrea
tanárnő volt. Közel 70 diák várta őt minden reggel.
Három csoportban vehettek részt a gyerekek a
délelőtti oktatáson. A nagyok, akik már évek óta
járnak a táborba és úszni is tudnak, a mély vízben
gyakorolhattak, és új úszásnemeket sajátíthattak el.
A középső csoportba azok tartoztak, akik már tavaly
ügyesen siklottak, tudtak víz alatt tempózni. Közülük
néhányan át is mehettek a nagyokhoz.
A legfiatalabbak először megszokták a vizet,
megtanultak siklani, játszottak a vízben. A tízórai
szünetben mindenki pihenhetett , focizhatott . Az
időjárás kicsit próbára tette a csapatot, hiszen az első
héten kánikula volt, a második héten viszont lehűlt a
levegő, jól esett a meleg vizű medencében ücsörögni.
Ettől függetlenül mindenki jól érezte megát. A
gyerekek nevében is köszönöm Csománé Fehér
Andrea tanár néninek az odaadó munkáját és a
felügyelő nevelők segítségét.
Nagyné Smányi Hedvig

INTERJÚ MOLNÁR KATI NÉNIVEL
én: Kati néninek mi volt az első benyomása az
iskoláról?
Kati néni: Az első benyomás néhány évvel ezelőtt ért,
hiszen kb. 4 éve a Csermely kórus tagja vagyok, és a
próbák helyszínéül a Refi szolgált. Ez egy nagyon
innovatív iskola, hiszen az elmúlt években rengeteg
pozitív változást tapasztaltam, ami a külsőségeket
illeti. Számtalan rendezvényen is megfordultam. Már
nem a Művházba kell menni, saját tornatermünkbe.
Továbbá feltűnt a rend, rendezettség. Az már
augusztus végén kiderült, hogy a vezetés átlátja az
évkezdéssel, tanügyi változásokkal járó káoszt, uralja
azt.

én: Hogyan érzi köztünk magát?
Kati néni: egyszóval jól. A kollégák nagy részét már
ismertem, ezért nyugodtan merek kérdezni, és
mindenki nagyon készséges.
én:Angolból milyen eredményeket várnak a
csoportbontástól?
Kati néni: Talán Felső Andi nénit is meg lehetne
kérdezni ezzel kapcsolatban. Azt mindenképpen
kihangsúlyoznám, hogy minden egyes tanulóra több
időt, energiát akarunk és fogunk száni. Sikeres
felvételiket , versenyeken való sikeres részvételt várok
diákjaimtól. A cél az lenne ,hogy egy-két éven belül
néhányan sikeres alapfokú nyelvvizsgát tegyenek.
én: Mit gondol, milyenek a diákok?
Kati néni: A diákok mindegyike jólelkű. Nem tudom,
hogy az iskola lelkiségének köszönhető-e, de a
gyerekek jámborak, remélem ez így is marad.
Megértőek és végtelenül segítőkészek voltak abban,
hogy beilleszkedjek az osztályközösségekbe.
én: Mit tetszene tudni még a csoportbontásról
mondani?
Kati néni: Az ötödik és a hatodik osztályban az a
csoport az enyém ahol a a tanulóknak sokkal többet
kell tanulniuk, mint az Andi nénihez járóknak. Pozitív
dolognak tartom , hogy a tanórán velem vannak,
szakköre Andi nénihez járnak, így több forrásból is
töltekezhetnek. A hetedik A és B osztályban azt a
csoportot vezetem, ahol sokkal több időt szánunk a
gyakorlásra, lassabban haladunk, mint a másik
csoportban.
Mind a négy osztályban, amit előbb említettem heti
négy angol órám van.
Ratkai Georgina 8.o

-

-

KÖRKÉRDÉS
Mit vennél, ha nyernél a lottón?
Pádár Judit: Odaadnám a szegényeknek.
Lukács Pál: Vennék belőle sok ennivalót, és
befizetném a csekkeket.
Gy Molnár Gréta: Megvenném az iskolát.
Gönczi János: Spórolnék
Szász Fruzsina Gyöngyvirág: Én, hát
elkölteném, szép ruhákat, cipőt, házat, Ferrarit,
boltot vennék.
Csoma Bence: Jótékonykodnék, vennék
magamnak egy szállodát, yachtot, építettnék
egy stadiont, megvenném Neymart, vennék
egy magánrepülőt, mint Csányi Sándor. Adnék
a családomnak, rokonaimnak pénzt.
Kolozsvári Fanni: Elmennék Dubai-ba, vennék
egy BMW-t, ami pénz megmarad a beteg
gyerekeknek adnám.
Kerék Viktória: Elkölteném ruhákra.
Mága Sándor: Vennék hat darab autót és egy
autószervizet.
Maróti Kristóf: Vennék belőle rengeteg
laptopot.
Ratkai Georgina 8.o

FILMAJÁNLÓ
NARNIA- az oroszlán, a boszorkány és a
ruhásszekrény
A II. világháború idején a Peveusie-gyerekeket vidékre
küldik a németek bombázta Londonból. Peter Susan,
Edmund és Lucy a hóbortos Digory Kivka
professzornál talál menedéket. Egyik nap Lucy, játék
közben elbújik a hatalmas szekrényben, és váratlanul
Narnia havas területén találja magát. A csodálatos
országot törpök, kntaurok és más különféle mesebeli
lények népesítik be. Békés földük azonban az örök tél,
a jég és a fagy fogságában vergődik ugyanis a gonosz
fehér boszorkány elátkozta őket. A legenda szerint
négy gyerek hozza majd el a szabadulást számukra.

Somogyi Gréta 7.o
VICC
-

A Hold olyan nagy, hogy sok millió ember tudna
rajta élni- mondja a tanár.
Nándi nevetni kezd.
Most mit nevetsz?
Eszembe jutott, hogy milyen tülekedés lenne
félhold idején..

Pistike mondd meg, mi a hajlékony ellentéte!
Hajléktalan.

A tanárnő biológia órán kérdezi Danit:
Mije van a Libának?
Szeme
És még mije van?
Másik szeme.
Dani, mivel takaróztok otthon, ha hideg van?
Újságpapírral
És ha nagyon hideg van?
Dupla újságpapírra.l
És a királyok mivel takaróztak?
Dunyhával
És mi van a dunyhában?
Toll.
Na, Dani mije van a libának?
Szeme….

