
Mit üzen az erdő?

Víg ünnepre készülődünk,
esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa
teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban
puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál,
felfelcsillanó.
Itt is csillog, ott is ragyog,
mint a napsugár,
s csilingelő csöpp csengettyű

édes hangja száll,
akárcsak az erdőben a
dalos kis madár.
Csitt csak! Figyeld mit is suttog
szép fenyőfánk most neked?
– Halló itt az erdő beszél!
Sürgős fontos üzenet:
Kívánunk ma mindenkinek
szép fenyőfa ünnepet!

 B. Radó Lili 

Pille szálldos, ezer pille

Pille szálldos, ezer pille,
szárnya mindnek hófehér,
kavarognak, táncot járnak:
esik a hó, itt a tél!
Hulljatok csak, hópihécskék,
kicsiny fehér csillagok,
lombja vesztett kopár fára
díszes köntöst adjatok!
Pille szálldos, ezer pille,
nagy pelyhekben hull a hó...
Csengős szánon útnak indul
dérszakállú Télapó.
Hegyek között visz az útja,
fenyvesekbe is betér:
a sok hamvas fenyőfácska

szánkójába be se fér.
Pille szálldos, ezer pille,
minden fehér, csupa hó.
Ajándékkal megrakodva
jön már, itt van Télapó.
Csilingelő szánkójával
most áll meg a ház előtt,
s hozza már a csillagszórós,
fényben úszó zöld fenyőt.
Pille szálldos, ezer pille,
gyémántfényű lett a hó...
Örömtűz ég minden szemben,
sziporkázó, ragyogó.

 Szalai Borbála 

„Ne féljetek, mert ímé mondok néktek nagy örömöt...,
mert született néktek ma a Megtartó, az Úr Krisztus...”
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ŐSZI SZÖSZMÖTÖLŐ FOGLALKOZÁS

Iskolánkban hagyomány, hogy már
az őszi időszakban látogatásra
hívjuk a leendő első osztályos
gyerekeket és szüleiket.
Erre az alkalomra november 17e

délutánján került sor. Nagy
örömünkre sokan megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel. Magyar
György intézményvezető bemutatta
iskolánk mindennapjait, beszélt a
lehetőségekről. Majd közös sétára
indultunk az iskolában. A délután
hangulatát közvetlenebbé tette

tanítványaim rövid műsora, dallal,
verssel kedveskedtek a
vendégeknek. A kézműves
foglalkozás keretében az apró kezek
tobozból és gyurmából sünit
készítettek. A közös munkálkodást,
beszélgetést követően jól esett egy
kis csemegézés.
Kellemes, jó hangulatú délutánt

töltöttünk együtt.

Szabó Józsefné

tanító

OSZTÁLYTÁRSUNK,
KONCZ TÍMEA

Két éve, hogy ebbe az osztályba
került Timi.
Nagyon kedves és segítőkész

lány. Nagyon szeretjük, sokat
szoktunk beszélgetni vele. Kitűnő
tanuló, szeret tanulni. Az osztály
nagyon szurkol érte, hogy a
gerincműtétei jól sikerüljenek. Timi
már azóta mindkét műtétjén
átesett, és szerencsére a gyógyulás
útját járja. Az iskola lélekben vele
van, a templomban imát is
mondtunk érte.
Minden nap gondolunk rá, és

reméljük, hogy minél hamarabb
visszajöhet az iskolába.

Tornyi Barbara és

Varga Krisztina 6. o.

RÖPIS SIKER

2015.11.30án meghívást kaptunk a
nagyváradiaktól a sport iskolák
közötti versenyre. Kifejezetten jól
szerepeltünk, elhoztuk a 4.
helyezést.
Nagyon jól éreztük

magunkat. A fogadtatás
barátságos és szimpatikus
volt számunkra. A
nagyváradi sporttársakkal
való mérkőzés pedig jót tett
a csapatunk, képességeinek
fejlesztéséhez. Edzőnk, Bodó
István, aki benevezett
minket erre a versenyre, elégedetten
állapította meg, hogy alig egy éve
játszottuk a legelső meccsünket, és
azóta milyen sokat fejlődtünk. Mini
kategóriában mi voltunk a
legkisebbek, és mégis ilyen jó

helyezést tudtunk elérni. Nagyon jól
esett, hogy 11 évesen Romániában
játszhattunk.

Köszönjük szépen az Iskolának a
támogatást, hogy részt vehettünk
ezen a versenyen.

Nagy Lajos Dávid 5. o.
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SZERETETVENDÉGSÉG

A 6. osztály november 22én fogadta kedves vendégeit a
gyülekezeti teremben.
Ahogy Igazgató Úr a szeptemberi tanévnyitón mondta,

két évente szeretetvendégségen
találkozunk a gyülekezet, az iskola,
óvoda, és családunk tagjaival, hogy
ízelítőt adjunk közösségünk
életéből, tudásunkból. Igaz, kisebb
időbeli eltéréssel, havonta
mutatkozunk be, de munkánkból és
érzéseinkből év végére kikerekedik
majd egy közös kép
intézményünkről, vagyis a
szeretetvendégségek mégiscsak
összefognak minket. Az együtt
töltött délutánra a tanév eddigi
eseményeiről írt beszámolóval, a
Tékozló fiú című bibliai történetből kamaszok számára
összeállított jelenkori színdarabbal, hozzánk közel álló
sportos gondolatokkal, és énekléssel készültünk, majd
egy kis teadélután keretében süteménnyel és üdítővel

kínáltuk vendégeinket. Köszönettel tartozunk
szüleinknek a sok finomságért, melyeket készítettek.
Ízelítőként idézzük Simon Tibor, a Ferencváros egykori

labdarúgójának szavait az
elhangzott műsorból. Szerintünk
nem csak a sportra, hanem
mindennapi életünkre is igazak
ezek a szavak: „Lehet rosszul
játszani, de lélektelenül soha! Ha
rossz napod van és a pályán nem
jön össze semmi, de látják rajtad,
hogy megszakadsz a klubért és a
nézőkért, a vereség is meg van
bocsájtva. Ilyen egyszerű.”

6. osztály és

Felső Andrea osztályfőnök

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

A jótékonysági bálunk immár 13.
alkalommal került megrendezésre
2015. november 13án.
Az est egyházi védnöke Dr.

Bölcskei Gusztáv a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem
rektora, világi védnöke Kovács
Sándor a Jász NagykunSzolnok
Megyei Közgyűlés elnöke voltak. A
színvonalas műsort elballagott és
jelenlegi refis diákjaink adták.
Ezután a vacsora következett. A
menü: malacságok/sertéspörkölt,
sültek/ forgatott burgonyával és
savanyúsággal; töltött káposzta;
desszert volt. A báli tánchoz a zenét
Tatai Tibor szolgáltatta. Az est
folyamán nagysikerű borárverést
tartottunk és persze nem
maradhatott el a mindig népszerű
tombola. A bevételből iskolánk a
nyári táborokat és tanulóink
tanulmányi és sportversenyekre
való eljutását támogatja.
Köszönjük minden támogatónak

a felajánlását!

Hadnagyné Csomor Andrea

ÚJRA ELJÖTT A MIKULÁS

A hagyományok szerint a
tornateremben vártuk a dérszakállú
Télapót.
Énekszóval bíztattuk, hogy üljön

le közénk. A kisebb diákok verssel,
dallal, kedveskedtek, majd az egyik
krampusz szórakoztatott bennünket.

Az ajándékot mindenki személyesen
vehette át a Mikulástól. Boldog
perceket tölthettük együtt ezen a
szép téli délelőttön. Köszönjük!

Gonda Katinka 5. o.

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG

A karácsonyváró
ünnepségen ismét
átélhettünk néhány
meghitt pillanatot.
A vetítés, az

énekszó, a versek, a
tánc és minden
műsorszám
boldogságot okozott
mindannyiunknak.
Meghatódva
figyeltük a
nyolcadikosok gyertyagyújtását,
nekik ez volt az utolsó karácsony a
Refiben. Az ajándékba kapott
szaloncukorral még mindig
várakozva indultunk hazafelé,

reménykedve abban, hogy otthon
szintén boldog napok várnak majd
ránk az ünnepek alatt.

Takács Dzsesszika 8. o.

Csengőszó2015. december 3



EGYÜTT A TEMPLOMBAN

December 24én délután 3 órakor
ünnepelni gyűltünk össze a
templomban.
Soksok diák eljött a szüleivel,

rokonaival, hogy megemlékezzen
e jeles napról, Jézus születéséről.
Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr
ünnepi szavai ráhangoltak
bennünket a szentestére. A két
harmadik osztály tanulói
karácsonyi műsorukkal
kápráztatták el a megjelenteket.

Az ajándékozás sem maradt el,
az Egyházközség minden
gyereknek kis csomaggal
kedveskedett. Az ünnepség
végén az ügyes kezű tanulók
vehették át jutalmukat a
Nőszövetség Képzőművészeti
Pályázatára elkészített
műveikért. Köszönjük!

Nagyné Smányi Hedvig

A NŐSZÖVETSÉG KARÁCSONYI KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATÁNAK
HELYEZÉSEI

KÉPESLAP KATEGÓRIA

Alsó tagozat:
1. Rézsó Róbert 3. b.
2. Borbély Balázs 1. b.
3. Horváth Hanna 1. b.
3. Horváth Kata 1. b.

Felső tagozat:
1. Lukács Orsolya 8. o.
2. Rézsó Nóra 5. o.
2. Baranyai Boglárka 6. o.
3. Apostol Anna 5. o.

Különdíj:
Kiss Attila 5. o.

KÉP KATEGÓRIA

Óvodások:
1. Dudás Viktória
2. Molnár Lili
3. Apostol Lisa

Alsó tagozat:
1. Gonda Viktória 3. a.
1. Barta Hella 4. o.
2. Czinka Elemér 4. o.
3. Szentpéteri Hunor 2. o.

Felső tagozat:
1. Bodnár Fruzsina 8. o.
2. Villás Eszter 6. o.
3. Geszti Sándor 7. o.

DÍSZ ÉS AJÁNDÉKTÁRGY KATEGÓRIA

Alsó tagozat:
1. Gonda Viktória 3. o.
2. Dienes Attila 1. b.
2. Molnár Zoé 1. b.
2. Kabai Nóra 1. b.
3. Budai Bella 2. o.
3. Böjtös Larina 1. b.

Különdíj:
Kolláth Marianna 1. b.
Kolláth Imre 1. b.
Faragó Erik 2. o.

Felső tagozat:
1. Apostol Inez 5. o.
1. Fehér Vivien 6. o.
2. Szabó Lídia 7. o.
3. Dienes Petra 5. o.

Gratulálunk mindenkinek!
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