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2015/16 TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 

 

A nyári szünet elteltével ismét egy új tanév 

küszöbére érkeztünk. A 2015/16. tanév 

ünnepélyes megnyitására augusztus 30-án 

délelőtt 10-órától került sor a templomban. 

Már jóval 10 óra előtt ünnepi öltözetben 

siető diákokat és szülőket lehetett látni 

mindenfelé. A templomban is lázas 

készülődés zajlott. Amikor mindenki 

elfoglalta a helyét elkezdődhetett az 

istentisztelet. A zászló, a presbiterek, a 

lelkészek és az iskolavezetés bevonulása 

után Orosz Béláné, Réka néni tartott 

igehirdetést, lelki munícióval ellátva 

mindenkit. Igehirdetése végén bejelentette a 

tanévnyitó ünnepség kezdetét. A Himnusz  

hangjai után Szecsődi Molli furulyázott, 

majd Veres Sándor mondott verset. Ezek 

után Hudák Péter trombitája harsant bele a 

templom csendjébe. A közel 60 leendő 

elsős kisgyermek a ruhája szélét 

morzsolgatva, izgulva mondta el 

iskolaköszöntő versét. A nagy izgalmak 

után László Vilmos Csongor igazgató bácsi 

évnyitó beszéde következett, melynek 

végén megnyitotta a tanévet. Elkezdődött 

hát ismét egy új év, fogadalmakkal, új 

lehetőségekkel, sok-sok munkával. A 

templomból kilépve mindenkinek 

tudomásul kellett venni, hogy gondtalan 

nyári pihenés után ismét elkezdődtek a 

munkás hétköznapok.  

 

 

Jakabné Bogáti Ildikó 
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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 

 

 

Ebben a tanévben öt éves iskolánk. Az elmúlt négy év során lépésről lépésre alakítottuk ki 

iskolánk belső életét, minden évben igyekeztünk javítani a működésünkön, a tanulók 

igényeinek és a modern világ elvárásainak figyelembevételével, gyermekbarát, tudásalapú, 

keresztyén értékrenden alapuló oktatási rendszert alakítottunk ki. Igyekeztünk kivívni 

helyünket a város és a térség iskolái között, és célunk, hogy a legjobb iskola legyünk. Ebben 

mindenkinek megvan a maga feladata, tanárnak, diáknak és a szülőknek egyaránt. Ettől az évtől 

indul a művészetoktatás gitár, néptánc, zongora, népi furulya, citera, népi ének, festészet 

területeken. Hosszas előkészítő munka és számos dokumentum, engedély előzte meg a 

szeptemberi indulást. Kedves gyerekek! Ne feledjétek, hogy mi tanárok, dolgozók az iskolában 

értetek dolgozunk, ti pedig magatokért tanultok! 

 

Számos fejlesztés van folyamatban iskolánkban. Elkészült az ÖKO udvar, amelyet 

szünetekben, délutánonként vehettek igénybe. Itt, a kerti bútorokkal felszerelt kis udvaron 

további fejlesztéseket tervezünk, hogy még barátságosabbá tehessük. Ehhez további ötleteket 

várunk tőletek. Minden tanterembe projektor kerül, a telepítésük már a tavalyi év végén 

megkezdődött és most október folyamán folytatódik. Az étkező feletti tetőtérben egy 

multifunkciós helyiség kialakítása van folyamatban. A novembert már mindenki úgy kezdheti, 

hogy saját, kulccsal zárható öltözőszekrénye lesz. Remélem ezzel is komfortosabbá tudjuk tenni 

a mindennapokat. 

 

A tanévet az iskolavezetés egy új struktúrában kezdte. Szatmári Lajosné igazgató-helyettes, 

Lakatosné Bungó Ibolya a reál munkaközösség vezetője, Vékonyné Nagy Judit a humán 

munkaközösség vezetője, Pappné Nagy Éva az egészség és sport munkaközösség vezetője, 

Borosné Rozgonyi Zsuzsa a művészeti munkaközösség vezetője lett. Számos iskolai 

rendezvény, program, verseny vár rátok ebben a tanévben is. Ezekről tanáraitoktól és ezen 

iskolaújságunkon keresztül kaphattok információkat. 

 

A Diószegi Krónika ettől a tanévtől kezdi meg működését. Terveink szerint kéthetente jelenik 

majd meg digitális formában. Célja az iskolai élet bemutatása diák és tanár szemmel egyaránt. 

Beszámol majd az iskolában történt főbb eseményekről, az osztályok programjairól, a tanulóink 

sikereiről. Teret biztosít majd alkotások bemutatásához, egyéni és csoportos produkciók 

megismertetéséhez. Az újság tartalmi elemeinek bővítéséhez várjuk további ötleteiteket, 

amelyekkel Bényeiné Bakator Csilla tanár nénit keressétek. 

 

Mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak sikerekben és jó eredményekben gazdag tanévet 

kívánok, munkájukra és iskolánkra Isten gazdag áldását kérem. 

 

 

 

 

László Vilmos Csongor 

igazgató 
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Interjú 

 

Ékesné Baranyai Enikő  

 

tanár nénivel 

 

 

Enikő néni ebben az évben, szeptemberben 

kezdett tanítani iskolánkban. A felső 

tagozatban magyar nyelv és irodalmat tanít. 

Daróczi Dóra és Dulka Anna interjúját 

olvashatjátok.  

 

Hol él Enikő néni? 

 

Szentpéterszegen élek. Szeretek ott élni, 

mert nagyon jó a közösségi élet. Sok civil 

szervezet működik, az ő munkájuk 

eredménye az a sok jó program, amivel a 

falu büszkélkedhet. Nagyon barátságos, 

összetartó emberek lakják a falut. Valamint 

nagyon jó az elhelyezkedése, közel van 

Berettyóújfaluhoz.  

 

Vannak-e Enikő néninek gyerekei? 

 

Igen vannak. Egy 10 éves és egy 15 éves fiú. 

A nagyobbik gyerekem az Arany János 

Gimnáziumba jár. Ő most tizedikes. A 

kisebbik gyerekem pedig ide jár iskolába.  

 

 

 

 

 

Miért akart Enikő néni tanár lenni? 

 

Már egészen kisgyerek koromban 

eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni.  

Volt előttem követni való példa, ugyanis 

anyukám is tanító.  

 

 

Miért választotta tanár néni a mi 

iskolánkat munkahelyének? 

 

Sok jót hallottam az iskoláról, a református 

értékrendről és a nevelési munkáról. 

Nagyon tetszik az iskola, nagyon aranyosak 

a gyerekek. Sok érdekes program van, jó a 

közösségi élet.  

 

Van- e hobbija Enikő néninek? 

 

Hobbim az olvasás. A kedvenceim a 

történelmi témájú könyvek. Ezenkívül 

nagyon szeretem a skandináv krimiket.  

 

Van e háziállata tanár néninek? 

 

Van kutya, macska, gekkó mivel kertes 

házban élek, van helye az állatoknak.
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Interjú iskolatársunkkal,  

 

 

Molnár Zsuzsival 

Zsuzsi most nyolcadikos, és Ő az iskola 

rekordere, ugyanis a tavalyi tanévben több 

mint harminc versenyen vett rész. 

Megkérdeztük Zsuzsit a nagyszerű 

versenyteljesítményeiről. 

 

Mesélj a versenyekről! 

Milyen versenyeken vettél részt? 

 

Matematika, magyar nyelv és irodalom, 

angol, biológia, történelem versenyeken 

vettem részt. A több mint harminc verseny 

között volt levelezős, írásbeli és szóbeli 

megmérettetés is. A legrosszabb 

helyezésem a hatodik helyezés volt, de 

többször értem el első, második, harmadik 

helyezést is. A legbüszkébb a 

Szivárványhíd irodalom országos 

versenyre vagyok, ahol országos második 

lettem. Ez egy levelezős verseny volt. 

Minden hónapban volt egy feladatsor, 

amelynek megoldásához rengeteg kutató 

munkát végeztem. A felkészülésben Livike 

néni segített.  

 

Zsuzsi, úgy tudjuk, hogy hatodikban 

iratkoztál át a mi iskolánkba. Miért 

szerettél volna ide járni? 

 

Úgy éreztem, hogy többre is képes vagyok 

annál, amit a régi iskolám adhat nekem. A 

Diószegiben van lehetőségem tehetségem 

kibontakoztatásához. 

 

Most nyolcadikos vagy. Biztos 

foglalkoztat a pályaválasztás. Melyik 

iskolában szeretnél továbbtanulni? 

 

Igen. Debrecenbe szeretnék továbbtanulni. 

A Péchy Mihály Építőipari 

Szakközépiskola építészeti szakára fogok 

jelentkezni. Apukám is abban az iskolában 

tanult és sokat mesélt róla.  

 

Mi a hobbid?  

 

Kedvenc hobbim az úszás. Valamint az 

olvasás. Legszívesebben krimiket olvasok.  

 

Az egész iskola nevében gratulálunk a 

nagyszerű teljesítményeidhez. Sok sikert 

kívánunk a továbbtanuláshoz. 

 

 

(Az interjút Daróczi Dóra és Dulka 

Anna készítette.) 
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Kalendárium, avagy jeles napok a naptárból  

 

            
 

Annakidején, ha valaki megbízható 

forrásból akart tájékozódni a várható 

időjárásról, a remélt termésről, vagy 

egyszerűen csak egy jót akart olvasni, 

elővette az egy évig féltve őrzött 

könyvecskét, és belelapozott. A 

kalendáriumok egész éves olvasmányul 

szolgáltak. Mára ez megváltozott. Pedig a 

ma is nagyon érdekes és fontos 

információkat tartalmaznak. Íme, néhány 

érdekesség a mai kor emberének is.  

 

Évszázadokon át sok házban ez volt az 

egyetlen könyv a Biblia mellett. Ezek a 

kalendáriumok tartalmazták az ünnepeket, 

jeles napokat, majd kiegészültek a 

legfontosabb elvégzendő munkákkal, a 

csillagok állásával, meteorológiai 

ismeretekkel, és népi időjárási jóslatokkal.  

 

 

Szeptember 

 

 

Szeptember az őszelő hava. Szeptember 

(Ősi magyar nevén, Földanya hava) az év 

kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 

30 napos. Eredetileg, a római naptárban az 

év hetedik hónapja volt. Innen ered a neve 

is: a latin septem szóból melynek jelentése 

hét. A népi kalendárium Szent Mihály 

havának nevezi. 

 

 

 

Néhány jeles nap a naptárból 

 

Szeptember 8. Kisasszony napja.  

 

Ősi pogány őszkezdő nap. „Fecskehajtó 

kisasszonynak”is nevezik, e naptól kezdve 

indulnak útra a fecskék és a 

vándormadarak.  

 

 
Szeptember 21. Máté napja. 

 

“Ha Máté napján tiszta idő vagyon, a 

bornak esztendőre nagy bőségét várják.” 

 

 
 

Sok vidéken ez a nap jelezte az őszi búza 

vetésének kezdetét. Csillagászatilag ezen a 

napon van az őszi napéjegyenlőség. 
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Szeptember 29. Mihály napja 

 

Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, 

közmondás ismeretes Szent Mihály-napra 

vonatkozóan, például: 

 

„Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, 

attól nem kell tanácsot kérni;” 

 

Vagyis aki Szent Mihály nap után is úgy 

öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet 

okos ember.  

 

Szeptember 29. után már nem nő a fű, 

mondják is:  

 

„Szent Mihály nap után harapófogóval sem 

lehetne kihúzni a füvet.” 

 

 
 

 

Mihály napja az őszre és a télre is mutat. 

 

„Ha dörög az ég szép leend az ősz, de nagy 

tél következik.” 

 

 

 
 

„Szent Mihálykor keleti szél, nagyon 

kemény telet ígér.” 

 

Időjárását tekintve igen változatos arcot 

mutat hazánkban ez a hónap, hiszen jelentős 

lehűlések és esőzések rendszerint 

előfordulnak a hónap elején, de (elsősorban 

a hónap második felében) megérkezik az 

ún. indián-nyár vagy vénasszonyok-nyara.  

 

 
 

A Kárpát-medence legkorábbi havazásait is 

szeptember 17. és október 23. között 

jegyezték fel. Az átlagos legelső havazás 

november közepére esik. 
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KISOKOS  

 

ALSÓSOKNAK 

 
Mondd egy szóval a következő 

meghatározásokat! 
 

Hajlított, finom péksütemény. 

 

Az iskolai szünet neve. 

 

Meleget és világosságot adó fény.  

 

 

 

 

Számold ki! 

 

 

 

 

Dani 15 szem cukrot vásárolt a büfében. 

Délelőtt megevett belőle 4-et. Hazafelé 

betért a boltba és vett még 2 szem cukrot. 

Hány cukorral tért haza?  

 

 

 

(Megfejtéseiteket a nevelői szoba előtt 

kihelyezett dobozba várom, október 14-ig.) 

 

 

 

FELSŐSŐKNEK 

 
Kösd össze, ha tudod! 

Rajzold le az alábbi ábrát egy papírra, majd 

próbált meg összekötni A-t A-val, B-t B-

vel, C-t C-vel, három folytonos vonallal 

úgy, hogy a vonalak ne keresztezzék 

egymást, és ne menjenek le a papírról! 

 

 
 

Találd ki! 

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy 

kell elosztani öt ember között, hogy 

mindenki kapjon egy almát és a kosárban 

is maradjon egy. Az almákat nem lehet 

elvágni. Hogyan csinálnád? 
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Szuper könyvek, érdekes olvasmányok  

 

Jósa Judit: Trükkös  

tükrös 

 
 
Megjelent Jósa Judit: Trükkös 

tükrös című, állatmeséket 

tartalmazó könyve. Amely a 

következő érdekes témákat 

boncolgatja. Az első és az 

utolsó történet beszéli el, 

miként teljesítette az angyal egy 

százéves anyóka kívánságait, 

aki szeretett volna belehallgatni 

a madarak csivitelésébe, a 

kutyák ugatásába, a macskák 

nyávogásába. És mi van akkor, 

ha egy rosszcsont kisfiú 

varázslat nélkül iszik tejet? 

Vagy, ki a legszebb és 

legokosabb a kecskeóvodában? 

Miért nem öltözött Hermina 

soha bundába? Húsz mese közül 

többnek a szereplői között, 

felbukkannak a szerző 

családtagjai, ismerősei. Például 

a szerző lánya kiskorában félt a 

pókoktól, így született a Boróka 

meséje, amiben a pók nem 

bántja, hanem gyógyítja a 

kislányt. És Csahos is a család 

komondorja volt. A mesékhez 

csodálatosan szép rajzok 

készültek. 

 

(forrás:www. waol.hu.) 

Néhány tipp ahhoz, hogy 

a gyermekünkkel 

megszerettessük az 

olvasást  

 
Sok szülőt foglalkoztat az a 

kérdés, hogyan szerettessük 

meg gyerekeinkkel az olvasást. 

Íme néhány tipp, hogyan váljon 

a gyerekünkből jó olvasó. 

 

1. Ne csak tankönyv 

legyen! 
Ha csak tankönyvet adunk a 

gyerek kezébe az olvasást 

kötelező feladattal azonosítja, 

amellyel hosszú időre 

elvehetjük a kedvét az 

olvasástól. Válogassunk 

otthonra olyan könyveket, 

melyekben a szövegek és a 

képek aránya segít a gyerek 

aktuális olvasási szintjén a 

gyakorlásban, miközben a 

könyv története az irodalmat 

szeretteti meg vele. 

 

2.Cselezzük ki a 

kötelezőket! 

 
Érdemes pár évre előre átnézni 

a kötelezők listáját, hátha van 

olyan könyv, amit esetleg egy-

két évvel előre szívesen 

elolvasnánk a gyerkőccel 

együtt. Ilyen lehet például a 

Misi Mókus vagy a Tündér 

Lala. Hát nem jobban 

hangzanak ezek esti mesének, 

mint kötelezőnek? :) 

 

3.Fogadjuk el, ha egy 

könyv nem tetszik! 

 

Ha a megkezdett könyv nem 

tetszik a gyereknek, ne 

erőltessük! Lehet, hogy még 

korából kifolyólag nem tetszik 

neki a történet, és egy-két év 

múlva örömmel olvassa majd. 

De az is előfordulhat, hogy soha 

többé nem venné a kezébe. Nem 

baj! Hagyjuk, hogy kialakuljon 

saját irodalmi ízlése, élvezettel 

próbálgasson, mazsolázgasson 

a korának megfelelő könyvek 

között. 

 

(www. egigerokonyvek. 

hu/neveljunk olvasokat/) 

 

 
 

Az élet nagy kérdései 

keresztény szemmel 

sorozat 

 

 

A Bencés Kiadónál megjelent 

Az élet nagy kérdései 

keresztény szemmel sorozat 

három kötete, valamint a Mit 

mond Jézus? – Ebben a 

könyvben, tíz evangéliumi 

történet van, gyereknyelven. 

Kiváló illusztrációkat tartalmaz, 

és egyben a vallási témákat is 

új, friss szemlélettel tárja fel.  
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 HOBBI ROVAT  

 

 

Avagy a diók utóélete 

 

Szeptemberi hobbi rovatunkban festett 

dióhéjakat keltünk életre.  

 

A dió lehet gömbölyű vagy tojás alakú, 

dudoros, barázdált vagy éppen sima hátú, 

kemény vagy papírhéjú, színe és külleme 

könnyen beindíthatja fantáziánkat. Ha 

sikerül úgy feltörni egy-egy diót, hogy a 

csonthéjak épek maradjanak, remek játékot 

ígér átváltoztatásuk. 

 

Első lépésként fessük le a dióhéjat, majd ha 

megszáradt, vékonyabb ecsettel, esetleg 

lakkfilctollal mintázzuk a bogár 

karakterének megfelelően. 

 
A béka és a teknős lábait, illetve fejét festés 

előtt ragasztóval (esetleg 

ragasztópisztollyal) kell rögzítenünk. A 

festék így teljesen eltakarja a 

ragasztópöttyöket. 

 

 Ha megvan az alapszín, megfesthetjük az 

ettől eltérő részleteket, foltokat és arcokat. 

 

Lelakkozva még a kertben is elhelyezhetjük 

őket. 

 

Kavicsfestés 

 

 
 

Ha megtetszenek a kövek, de mi magunk 

szeretnénk elkészíteni, nem kell más, mint 

szép formájú és megfelelő nagyságú kövek 

és festék. Ha a lakásba szeretnénk 

díszítésként használni őket, bármilyen 

hobby vagy akril festék megteszi, de ha 

sokáig szeretnénk gyönyörködni bennük, 

mindenképp lakkozzuk le őket! 

 

Egy kis jó tanács a végére: 

 

A kavicsfestés azért is egyszerű, mert a 

kavicsok felülete általában lapos, ezért 

bármilyen előre elkészített sablon rátehető. 

De ezeket is mindenképp lakkozzuk a 

végén! 

 

 

(forrás:www.nlcafe.hu) 
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 KÖSZÖNTJÜK  

SZÜLINAPOSAINKAT 

 

„Áldjon meg téged az 

Úr, és őrizzen meg 

téged!” 

 

4 Mózes 6,24 

 

Lisztes Patrik   2. A 

Nagy Amina Emerencia 2. A 

Nagy Barbara   2. A 

Nagy Patrícia   2. A 

Nagy Zoltán   2. A 

 

Erőss Zoltán Csongor  3. A 

Gál Klaudia   3. B 

Katona Norman  3. A 

Zsiga Dávid János  3. B 

 

 

Gurzó Panna   4. B 

Kiss Milán   4. A 

Kovács Dávid Zoltán  4. A. 

Turi Fanni   4. B 

Valuch Veronika  4. B 

Nagy Vivien  5. osztály 

Pajor János  5. osztály 

Titi Ametiszt  5. osztály 

Budár Dávid Zoltán 6. osztály 

Cucin Jenő Imre 6. osztály 

Karácsony Etienne Wence 6. osztály 

Nagy Márk 6. osztály 

 

Fodor Dániel 8. osztály 

Kövér Gergő 8. osztály 

Mezei Mercédesz 8. osztály 

Szijjártó Márió 8. osztály 

 

 

 

 

 

Bagdi Boglárka   1. C 

Balogh Dominik   1. B 

Bouity Voubou Anthony William 1. A 

Cucin Gergő    1. C 

Kovács Levente   1. A 

Muzsnai Máté József   1. C 

Németh Regina Szabina  1. B 

Vígh József    1. A 

 

http://www.google.hu/url?url=http://www.partydecor.hu/202-28-cm-es-latex-gumi-lufik-szulinapra&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCMQwW4wB2oVChMIhPOE75-eyAIVCRMsCh0JXAJl&usg=AFQjCNHApX-MAKHnGfNIs-
http://www.google.hu/url?url=http://www.partydecor.hu/202-28-cm-es-latex-gumi-lufik-szulinapra&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCMQwW4wB2oVChMIhPOE75-eyAIVCRMsCh0JXAJl&usg=AFQjCNHApX-MAKHnGfNIs-
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Iskolával kapcsolatos hírek, aktualitások szeptember 

hónapban 

 

 

 

Szeptember 16-án került megrendezésre a 

Népi játékok olimpiája. Hat alsós és hat 

felsős osztály vett részt a szerda délutáni 

programon. 

 

Szeptember 18.-án pénteken a Bihari 

Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 

„Rómer Flóris nyomában” címmel 

kerékpártúrát szervezett a 

Csonkatoronyhoz. Iskolánkat 6 fő 

képviselte.  

 

Szeptember 19.-én szombaton az 

Őszköszöntő Fesztiválon, Váncsodon 

léptek fel a Tarkalepkék és a Borbolya 

néptánc csoport tagjai. 

Valamint fellépett még a Diószegi 

Angyalok, iskolánk zumba csoportja: Rock 

and Roll produkciójukkal.  

 

Szeptember 23-án a 3, 4, 5, 6, 7 osztályos 

tanulók kirándulások vettek részt. A 

poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban jártak.  

 

Szeptember 28. és október 4. között a 

TEREMTÉS HETÉT ünnepeltük 

iskolánkban.  

 

Ebben az évben is minden hónapban lesz 

mozi látogatás.  

Megkezdődött az úszásoktatás is. A 2.a,  

 

 

2.b, és az 5. osztályosok részvételével.  

 

 

Szeptember vége a levelezőversenyek 

jelentkezésének határideje. Az alsó 

tagozatban a SULI-HÓD levelezős 

versenyre jelentkeztünk, magyar 

matematika és környezetismeret 

témakörben. A felső tagozatban pedig a 

BENDEGÚZ levelezőversenyre, magyar és 

angol nyelv témakörben. Valamint a Hebe 

Kft. levelezős versenyre, történelem 

témakörben.  

 

A Református Pedagógiai Szakszolgálat 

EGYMI közreműködésével a felső 

tagozatban, tanulásmódszertani rendkívüli 

osztályfőnöki órák lesznek. 

 

Október végéig iskolánkban (intelligencia, 

tehetség, motiváltság és kreativitás 

témakörben) mérések zajlanak. A mérésben 

részt vesznek a 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8 osztályos 

tanulók. 

 

Iskolánk rajzpályázatot hirdet az Állatok 

Világnapja alkalmából  

„Barátaink az állatok” címmel! 
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Gyerekszáj 

 

 
 

 

Ebben a rovatban tőletek – Diószegis tanulóktól- vettünk kölcsön 

néhány gyöngyszemet! 

 

 

Milyen tudományok születtek az ókorban? 

Öntözéses építészet. 

 

 

II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt. 

 

 

Az éhen halt sereg elmenekült az országból. 

 

 

A végvári vitézek nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.  

 

 

Kolombusz háromszor indult útnak, és a második útján meghalt.  

 

 

Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.  

 

 

Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.  
 


