
MEGÚJULT AZ ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÖR CSAPATA

Tornyi Barbara: „Ez az első
évem, amit az újságíró szakkörben
tölthetek, nagyon várom a testhez
álló feladatokat.”
Varga Krisztina: „Örülök, hogy

az újságíró szakkör tagjai között
lehetek.”
Gonda Katinka: „Azért

jelentkeztem az újságírók közé,
hogy meséimmel színesítsem a
Csengőszó havonta megjelenő
számait.”
Takács Dzsesszika: „5. éve

vagyok az újságíró szakkör oszlopos
tagja. Remélem, hogy írásaimmal
ebben a tanévben is gazdagítani

fogom a Csengőszó számait.”
Nagy Lajos Dávid: „Én fiúként

erősítem az újságírósok csapatát, a
sportrovatba fogok cikkeket írni.”
Barna Mirella: „Szeretem az

újságokat, szeretek fogalmazni,
ezért gondoltam, hogy
megpróbálom segíteni az
újságírósok munkáját.”
Szabó Lídia: „Az előző tanévben

még csak szerényen
tevékenykedtem, de idén annál
hatékonyabban szeretnék dolgozni
az újságíró szakkörben."

Nagyné Smányi Hedvig

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes
békében, mert Benned bízik."
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Szeptember végén ellátogattunk az 1.a és az 1.b
osztályba. Megkérdeztünk néhány kisdiákot, hogy miért
szeretik az iskolát, mi a kedvenc tantárgyuk.
Az 1.a osztályban:
Peti ezt válaszolta: „Szeretem az iskolát és a tanárokat,

a rajzóra a kedvencem.”
Félix válasza ez volt: „Szeretek tanulni, főleg írni és

olvasni. Az olvasásóra a kedvencem.”
1.b osztályban:
Zsolti így válaszolt: „Szeretek tanulni és együtt lenni

az osztálytársaimmal. A tornaórát azért szeretem, mert
nekem nagyon fontos a mozgás.”

Zalán: „Az iskolában okos leszek. A matekórát imádom,
mert szeretek számolni.”

Tornyi Barbara és Varga Krisztina 6.o

INTERJÚ AZ ELSŐSÖKKEL

Büszkeséggel töltött el az a tudat, hogy nyolcadikosok
lettünk. Nyolcadikosnak lenni igazi kihívás, hiszen
pályaválasztás előtt állunk. Nem igazán fogjuk fel, de
bizony ez az utolsó évünk ebben az iskolában. Lehettek
bármilyen szigorúak is velünk a tanárok, ez az iskola
életünk egy nagyon fontos részévé vált. Akármilyen
hihetetlen, de próbálunk a kicsiknek is példát
mutatni…kisebb  nagyobb sikerrel. Hiszen mi magunk
is tudjuk, hogy

összetartás nélkül nem megy semmi, ha mi is olyan
ellenszenvesek lettünk volna, akkor hogy kötődhetett
ennyi nagyszerű barátság?!
Egy biztos! Menni kell és csinálni! Nyolcadikosnak

lenni igenis nagy dicsőség és mi lassan felnövünk ehhez
a feladathoz!

Takács Dzsesszika 8.o

NYOLCADIKOSOK LETTÜNK

Csengőszó 2015. október2



A Refi harmadik osztályainak számára jól kezdődött a
tanév. Na nem a tanulás, az szeptember első heteiben
nekik is nehezükre esett, sokkal inkább ami a szabadidős
programokat illeti.
Szeptember második hetében azzal a kéréssel

fordultunk Oláh Lajos helytörténeti gyűjtőhöz, hogy
tegye lehetővé számunkra a régmúlt idők iskolás
emlékeinek, eszközeiknek a megtekintését.
Kérésünk azonnal meghallgatásra talált. Így vehettük

hát birtokunkba néhány órára a garázst, s a
lakást. Kicsik és nagyok szájtátva hallgattuk a
„mesét”, fogtuk a palatáblát, a fémhegyű
mártós tollat, a kalamárist. Belelapoztunk a
régi irkákba, bizonyítványokba,
tankönyvekbe, s rátaláltunk olyan időtlen
olvasmányokra is, mint például a Kis
Bicebóca. Belekukkanthattunk egy régi
iskolatáskába, saját szemünkkel győződve meg
arról, hogy az valóban papírból készült.
De kaptunk ennél többet is. Láttunk

agyagból készült használati tárgyakat, a régi
lakberendezés néhány bútordarabját,
különleges mintázatú legénybotok egész sorát,
fegyvereket, emlékképeket 1848ból.
Utazóládákat, egy öreg nyomdagép
megmentett alkatrészeit, kolompokat, káposztanyomó
követ, s tovább sorolni is nehéz lenne , hogy mi mindent

még.
Köszönjük a lehetőséget, a türelmet, s hogy

elképzelhetővé, kézzelfoghatóvá tette számunkra a
múltat, amiről emlékül már csak könyvekből
tanulhatnánk.
Egy héttel később, kihasználva az ősz utolsó meleg

napjait, „lóra”, azaz kerékpárra kaptunk, s szülők és
gyerekek majd negyven fővel kikerekeztünk a nemrég
felújított kápolnához. Megnéztük kívül, belül, kicsit

beültünk a
padokba,
meghallgattuk
a kápolna
építésének
rövid
történetét, s
refis diákkánt
magunk is
elmondtunk
egy rövid imát.
Szétnéztünk

a földeken,
meghallgattuk
a „kisgazdák”
véleményét,

hogy áll a betakarítás, milyen földmunkák lettek már
elvégezve, és mik vannak még hátra.

Majd ismét kerékpárra ülve, leküzdve a
göröngyös utat, a szembeszelet, az öt
kilométernyi távolságot, uzsonnára épp haza
is értünk.
Jól esett a túra, mindenki büszke volt

magára, hogy azt a tíz kilométert zokszó
nélkül végigbiciklizte. Mi meg büszkék
voltunk az EGY SZEM APUKÁNKRA, aki
nélkül ez a kirándulás nem jöhetett volna
létre. Talán még ma is ott ülnénk az
árokparton, ha nem lett volna velünk, nem
rakta volna fel újra és újra a leeső biciklik
láncát, s végül feladva minden reményt,
nem cipelte volna a vállán hazáig az egyik
tanuló folyton elromló, javíthatatlan
kerékpárját.

Tárnokné Szilágyi Beáta

Tóthné Danisovszki Ágnes

tanító nénik

SZEPTEMBERI PROGRAMOK A HARMADIKBAN
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AZ ÉN MESÉMET ADOM NEKED
Jött egy levél..., majd 2015.09.19én

kora reggel vonattal utaztunk

Budapestre, ahol az unokatesóm várt

bennünket.

A hosszú út után a Károlyi 
kertben pihentünk. Innen 11
órára a Petőfi Irodalmi
Múzeumba siettünk, ahol a
díjazottakat regisztrálták.
Majd kezdetét vette a
műsor. Az előző évek
gyakorlatától eltérően most
senki sem lett 1.,2.,3.

helyezett. Mindenki a díjazott címet
kapta. Én is. Az elismeréseket Búzás
Kálmán (szerkesztő), Nagy Krisztina
(szerkesztő) Schanda Tamás János
(ifjúság politikáért esélyteremtésért

felelős helyettes államtitkár) és a
múzeum vezetője adta át.
ui.: Mesémet a húgom illusztrálta.

Gonda Katinka 5.o
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