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Megemlékezés az aradi 

vértanukról 
 

A tanévben, nemzeti ünnepeink 

sorában, - október 6. az aradi 

vértanukra való emlékezés- az első. 

 

Idén a Diószegiben a 8. osztály készült 

néhány szép gondolattal. Az az osztály, 

amelynek tagjai közül mindig a 

legtöbben szerepelnek iskolai 

fellépéseken. Célunk volt, hogy 

történelmünk tragikus eseményét 

felidézve, ráirányítjuk a figyelmet arra, 

hogy a gyerekek legyenek büszkék 

magyarságukra. 

 

 

 

Tettük mindezt érthető, szép beszéddel, 

mély átéléssel előadott versekkel, 

érzelmekre ható zenével.  

 

Reméljük, sokan érzik úgy, hogy a 

történelmi eseményekhez méltó műsort 

tekinthettetek meg. Az osztály 

mindenesetre tudása legjavát adta. 

 

Szatmári Lajosné Katika néni
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HOBBI ROVAT 

 

Hogyan készítsünk hulladékból művészi 

alkotást…? 
 

A XXI. század nagy problémája a hulladék. 

Sok művész a hulladékból készült alkotásokon 

keresztül hívja fel a figyelmet fogyasztási 

szokásaink árnyoldalaira. A hulladék 

feldolgozásának ez egy érdekes sokszínű 

formája, ami által a haszontalan kacatok 

művészeti alkotásként öntenek újra formát. 

Egyrészt segít a környezettudatos élet 

megteremtésében, másrészről példát mutat, 

hogy nem minden szemét, ami a kukába 

kerül. Iskolánkban a Teremtés hete 

programjai között volt az ékszerkészítés 

hulladékból. A feladatot nagyon jól 

teljesítették a gyerekek. Sok ötletes, 

mondhatni fantasztikus alkotás készült. 

 
Az ékszerkészítő verseny díjazottjai, 

egyéb kategóriában: 

 

I. helyezett: 

 

MUZSNAI MÁTÉ  1. C 

 

II. helyezett: 

 

AMBRUS BALÁZS  3. A 

 

III. helyezett: 

 

TÓTH LÍGIA ADÉL 4. A 

 
 

 

 

 

 
Az ékszerkészítő verseny díjazottjai, 

ékszer kategóriában: 

 

I helyezett: 

 

TÖRÖK CSENGE  6. osztály 

 

II. helyezett: 

 

TÖRÖK NÓRA 3.A 

 

III. helyezett 

 

IMRE BARBARA  1.C 
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Interjú 

Bene Katalin tanár nénivel 

 

 

 

Hol él Kati tanár néni, mondana 

néhány szót a családjáról?  
 

Szentpéterszegen élek, immár 5 éve a 

családommal. Van két kisfiam, a 

nagyobbik ennek az általános iskolának az 

első osztályos tanulója, a kisebbikkel még 

jelenleg GYES-en vagyok, ő most volt két 

éves. 

 

Van-e Kati néninek hobbija? 
 

Hobbim van, az más kérdés, hogy sajnos 

nem sok időt tudok szakítani rá 

mostanában. Szeretek olvasni, kedvenceim 

a lelki témájú könyvek. Barátnőimmel 

dekupázsolni szoktunk, amikor közösen 

tudunk szakítani rá időt. Ez egy 

szalvétatechnika, amely során a kivágott 

formákkal tárgyakat díszítünk. 

Szabadidőmben még sokat megyek túrázni 

a kis családommal.  

 

 

 

 

 

 

Miért akart tanár lenni? 
 

Óvodás koromban óvónőnek készültem, de 

amikor iskolás lettem eldöntöttem, hogy 

tanár leszek. Szimpatikus volt ez a pálya. 

Édesanyám tanítónő volt, biztos onnan is 

örököltem. Azt, hogy angol szakra megyek 

akkor határoztam el, amikor Charles-nál 

elvégeztem a nyelvtanfolyamot.  

 

Hol tetszett korábban tanítani? 
 

Még képesítés nélkül kezdtem el tanítani 

Körösszegapátiban, majd miután meglett a 

diplomám Bojt, Nagykereki és 

Biharkeresztes körzetében láttam el az 

angol órák egy részét.  

 

Van-e kedvenc állata? 

 

Kedvenc állatom nincs, nagyon szeretem 

viszont őket. Háziállataim a két kutyám és 

két macskám. Szívügyemnek tekintem az 

állatvédelmet, s ezért mindig csak kóbor 

állataim vannak.  
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Teremtés hete, képekben 
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Akikre büszkék vagyunk 
 

 

 

 

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár által a népmese napja 

alkalmából szervezett 

„Száll a mese szájról szájra” c. mesemondó versenyen 

 

Erős Zoltán Csongor  

 

különdíjban 

 

részesült 

 

 

Felkészítő: Fábiánné Kis Gabriella  

 
 

 

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár által a népmese napja 

alkalmából szervezett 

„Száll a mese szájról szájra” c. mesemondó versenyen 

 

Csarkó Sára 

 

különdíjban 

 

részesült 

 

Felkészítő: Czirjákné Hajzer Ilona 

 

 

 

 

 

2015. november 4. 17.00 

 

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulóinak ünnepi műsora a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

nagytermében lesz.  
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Bihari síkos vetélkedő 
 

 

 
 

 

Péntek reggel nagy izgalommal indultunk útnak Földesre, a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet 

megismerésére hirdetett versenyre. Kilenc órakor megérkeztünk a helyszínre, ott pogácsával 

és frissítő teával fogadtak bennünket. A bemutatkozás után kezdetét vette a rendezvény. A 

bemutatkozás után kezdetét vette a rendezvény.  

 

Elsőként csapatnevet választottunk, ez mindenkinek tökéletesre sikerült. Ezután egyelőre 

összeállított feladatlapot töltöttünk ki. Amíg a zsűri ezeket javította, addig mi egy solymász 

előadást hallgattunk meg. Majd következtek a terepi feladatok, sajnos a rossz idő miatt ez 

bent valósult meg, de mi ezt így is nagyon élveztük. Helyszínekről, helyszínekre vándorolva 

ismertük meg a tájvédelmi körzet csodáit. Barangolásunk közben az állomásokkal kapcsolatos 

feladatlapokat is kitöltöttük. Majd egy rövid szünet következett, a szünetben egy helyi 

solymászhoz látogattunk és megtekintettük az állatait. Sokat nevettünk, és barátságot 

kötöttünk versenytársainkkal. Ezt követte az ebéd, melyet jó ízűen fogyasztottunk el. Ebéd 

után az eredményhirdetés következett. Nagy izgalommal vártuk az eredményeket. 

Teljesítményünk a harmadik helyhez volt elegendő. 

 Ezen a napon sok barátra tettünk szert, akiket soha nem felejtünk el, és közben nagyon jól 

éreztük magunkat. Köszönjük ezt a csodás napot az iskolánk összes tanárának, Kati néninek 

és Sándor bácsinak hogy segítettek a felkészülésben, valamint a verseny szervezőinek.  

 

Kovács Adél, Molnár Zsuzsanna és Gróza Ferenc 
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„Barátaink az állatok” című rajzpályázat eredményei 

 

1. osztály 

 

I.helyezett: Berecki Zsófia 1/c 

II.helyezett: Matkó Dóra 1/a 

III. helyezett: Erős Ágnes 1/c 

Különdíj: Bondár Donát 1/b 

 

2. osztály 

I. helyezett: Szilágyi Laura 2/b 

II.helyezett: Kasza Blanka 2/a 

III.helyezett: Varga Kristóf 2/a 

Különdíj: Geönczy Kincső 2/b 

 

3.-4. osztály 

 

I. helyezett: Tóth Hanna 4/a 

II. helyezett: Bíró Eszter 4/a 

III. helyezett: Krisztik Orsolya 4/a 

Különdíj: Szecsődi Molli 3/b 

 

Felső tagozat 

 

I. helyezett: Nagy Réka – Gál Regina 8.o. 

I. helyezett: Berek Nóra 5.o. 

III. helyezett: Kun Gabriella 6.o. 

Különdíj: Szigeti István 6. o. 
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KÖNYVAJÁNLÓ  
 

 

Páskándi Géza: Tündérek 

szakácskönyve 
 

Mindenféle gyermeknek: kisebbnek, 

nagyobbnak, jónak is, rossznak is – 

ki-ki megleli benne a magáét, 

képekkel, kép nélkül, kinek ahogy 

tetszik – hol versekben, hol rím 

nélkül – kisütötte – főzte írta egy régi 

kisgyerek: Páskándi Géza 
 

 

 

Részlet A kis Ősz, a lusta postás c. 

meséből: 

 

- Mi jót hoztál, mi hót hoztál, mi 

havat? – kérdezte 

Nem hót, nem havat, hanem sárga 

levelet… - mondta egy szuszra a kis 

Ősz, és kiszórta leveleit a Tél elé, a 

hóra.  

- Nohát, ezt most hozod? Ezeknek 

rég hó alatt kellene lenniük, hogy 

eljussanak Tavasz kisasszonyhoz! – 

és visszaadta a leveleket. Erre aztán 

olyan mérges lett a kis Ősz, hogy 

mérgében újra lefeküdt aludni, ám, 

hogy meg ne fázzék, egy barlangba 

bújt, a mackó mellé, aki éppen téli 

álmát aludta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fszek.hu/gyerekeknek 

 

http://www.libri.hu/konyv/tunderek-szakacskonyve.html
http://www.fszek.hu/gyerekeknek
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Kalendárium, avagy jeles napok a naptárból 

  

 

Osvát Erzsébet: Jött őszanyó hideg széllel 

Jött őszanyó 

hideg széllel, 

aranysárga 

vízfestékkel, 

sárgák lettek  

a levelek, 

fújtak, fújtak 

őszi szelek.  

Fújtak, fújtak 

őszi szelek, 

lehullottak  

a levelek. 

Ott vannak  

a fák alatt. 

Látod a sok  

aranyat? 

 

 

Október 
 

A népi kalendárium októbert Mindszent 

havának nevezi. Míg a szeptembert 

nyárutóként emlegetik, az októbert már 

Ősz havának. Az ősz legszínesebb hónapja. 

Gyönyörűek a fények a fák a növények. 

Magyarország, szőlőtermő tájai változatos 

színekben pompáznak Ez a hónap a szüret 

fő időszaka. 

 

 
 

Október hónaphoz is sok népi megfigyelés 

köthető. Például, ha ökörnyál száll a 

levegőben, vagy a fák másodszor 

virágzanak, hosszú, szép ősz lesz. 

 

Zivatar esetén hideg, szeles télre számítottak 

a szőlősgazdák. 

Ha hónap elején sok csillag esik, úgy szép 

idő lesz.  

 

Ha meleg október hónapja, hideg lesz a 

február.  

 

 

 

 

 
 

Ha októberben fagy és szél van úgy január 

hónapja enyhe lesz.  

 

 

 

 

http://www.operencia.com/versek/oeszi-versek/142-osvat-erzsebet-joett-szanyo-hideg-szellel
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Jeles napok a naptárból
 

 

 
 

Október 2. Petra napja: az első lombhullató 

nap. 

 

 
Október 9. Dénes napja. 

 

A szüret időszaka. A régi szüreti 

szokásaink a magyar közösségi élet 

legkiemelkedőbb ünnepei 

voltak.Valamikor a szüret időszakára még 

a törvénykezés is szünetelt, és a diákok is 

vakációt kaptak. A gazdát a szüret végén 

díszes szőlőkoszorúval köszöntötték, amire  

természetesen a birkagulyásos lakoma, 

meg a bál következett. 

 

 
 

Véletlen-e, vagy nem, ám tény és való, 

hogy október havára, történetesen 

kilencedikére esik a Dénesek neve napja. 

Szófejtő nyelvészeink megállapították, 

hogy a közkedvelt és elmagyarosodott 

utónév tulajdonképpen görög eredetű, sőt 

mi több: a bor és a mámor istenének, 

Dionüszosznak a nevét rejti. 
 

 

Október 15. Teréz napja. 

 

E nap környékén szokott hazánkban 

beköszönteni az úgynevezett vénasszonyok 

nyara. A vénasszonyok nyara azt az őszi 

időjárási jelenséget jelöli, amikor az 

októberi kezdeti lehűlés után derült, napos 

időszak köszönt be nyolc-tíz napra. 

 

 

 

 
 

Ilyentájt a hűvös, de nem fagyos éjszakákat 

langymeleg, napos, kellemes nappalok 

követik. Ez a kellemes időszak igen 

kedvező a szüretelőknek és a 

lakodalmasoknak. 

 

http://www.google.hu/url?url=http://netfolk.blog.hu/2012/10/11/erik_a_szolo_hajlik_a_vesszo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDEQwW4wDmoVChMI9cDdzrnGyAIVy78UCh2hKgNn&usg=AFQjCNE7-23G7tnh3-aySWhVTy3YKM4ExA
http://www.google.hu/url?url=http://netfolk.blog.hu/2012/10/11/erik_a_szolo_hajlik_a_vesszo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDEQwW4wDmoVChMI9cDdzrnGyAIVy78UCh2hKgNn&usg=AFQjCNE7-23G7tnh3-aySWhVTy3YKM4ExA
http://www.hatterkepek.hu/download.php?img=125632
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„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!” 
 

4 Mózes 6,24 

KÖSZÖNTJÜK SZÜLINAPOSAINKAT 
 

 

Bacsa Bence  1.B 
Brumár Anna Nóra 1.C 
Gyöngyösi Zsombor 1.A 
Tirpák Regő  1.B 
Tirpák Zalán  1.B 

 
 

 

Csontos Csanád  2.A 

Furka Tamara 2. B 

Szántó Szilárd 2. B 

 

 
Bacsó Blanka Judit  3.A 

Magyari Csaba   3.A 

Török Nóra   3.A 

 

 

Bojtor Nándor  4.B 
Kecskeméti Eszter 4.B 
Kocsis Norbert  4.B 
Matkó László Péter 4.A 
Viski Adrián  4.B 
Kövesdi Nóra  4.A 

 
Bor Kata  5.osztály 
Molnár Boglárka 5.osztály 
 

Gál Áron Bendegúz 6.osztály 
Gondoly Eszter 6.osztály 

Lakatos Péter Gyula 8.osztály 
 
 

 

 


