DIÓSZEGI
KRÓNIKA
2. évfolyam 1. szám

2016. január

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

2
Kedves Gyerekek!

Eljött a 2016. esztendő és vele együtt a tanév második
féléve is. Munkátok, szorgalmatok gyümölcse bekerült
a tájékoztató füzeteitekbe. Biztos vagyok benne, hogy
szüleitek is örültek a jó jegyeiteknek, ahol pedig
javítani való akad, ott még mindenki időben
nekiláthat a jobb osztályzat megszerzéséhez.
Minden tanteremben felszerelésre és beüzemelésre
került a rég várt interaktív tábla. A legtöbb helyen
már használjátok is. Remélem, hogy az órák
színesebbek,
élvezetesebbek
lettek
ezeknek
az
eszközöknek a használatával.
Ebben az évben is rengeteg fejlesztés előtt állunk. Folynak az előkészületei az
iskola energetikai pályázatának, amely segítségével megújul iskolánk.
Terveink között szerepel még ebben a tanévben az ÖKO-udvar
továbbfejlesztése, három új tanterem kialakítása, technika szaktanterem,
konditerem, a leány WC felújítása és még számos kisebb fejlesztés.
A novemberi regionális angol verseny után márciusban országos rajzversenyt
és regionális énekversenyt szervezünk. Február végére az emeleti nyelvi
laborba a legmodernebb angol oktatószoftver-csomag kerül feltelepítésre.
Ezzel is tovább szeretnénk erősíteni az iskolánkban folyó angol nyelvoktatást.
Arra kérlek és bíztatlak benneteket, hogy szüleiteket tisztelve és szeretve,
iskolatársaitokat segítve, tanáraitok tanácsait és útmutatásait megfogadva
hittel és sok munkával, tanulással bizonyítsátok, hogy Ti vagytok a legjobbak,
hogy Ti Diószegisek vagytok!
László Vilmos Csongor
igazgató
Egyszerű Gondolat
/Orosz Franciska részlet/
Hosszú, téli esték, elmereng az ember.
Rossz és jó tetteit sorra veszi csendben.
Háborgó világunk rémisztő tettei
Sajgó szívét s lelkét imára késztetik.

Sok gyötrő probléma hozza a megoldást,
Minden körülményben szeretni kell
egymást.
Jóleső érzés árad szét a testen,
A felismerés ténye - szeretet és jótett.

Mert hit nélkül az ember csak egy
árva madár,
Keresi a helyét, de nyugtot nem talál.
Sodródik egymaga az élet tengerébe,
Békét és nyugalmat áhítozik lelke.

Új céloktól hajtva, mint robogó vonat,
Hisz tudja a megoldást, s ez roppant erőt
ad.
Megújult erővel, s megnyugodott szívvel
Eredményes a munka, eljön a siker.

Bemutatkoztak művésztanáraink
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„A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem.
Az embert emberebbé azonban igen.”

Egy olyan hideg esős napon – mint
amilyen az idei év január közepe is
volt -, semmi sem melegítheti fel
jobban az ember szívét, mint a
ropogó tűz és egy bögre forró tea.
Ám, Berettyóújfalu egy szerény
zenekedvelő közössége a hétköznapok
lezárását
nem
így,
hanem
zenehallgatással képzelte el. Bátran
állíthatom, hogy a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
bemutatója
még
jobban
felforrósította
a
hallgatóságot,
mintha otthon ücsörgött volna.
2016. január 15-én 17 órától a Fráter
László
díszterem
adott
otthont
intézményünk zenés műsorának. A
rendezvény
célja
a
2015/16-os
tanévben induló alapfokú művészeti
oktatás keretében tanító tanárok és
az iskola bemutatkozása volt.
Az estét igazgatónk, László Vilmos
Csongor köszöntő beszéde nyitotta,
majd népi motívumok, a népdalok,
hagyományőrző hangszerek és tánc
követte.
Puskás László néptánc oktató két
táncát, a kalotaszegi legényest és a
magyarózdi
pontozót
Balázs
Amarilla tanárnő előadása foglalta
keretbe. Hallhattunk tőle moldvai

/Poszler György/

dalcsokrot,
népi
furulyán
csíkjenőfalvai dalokat és
citerán
szlavóniai
magyar
dallamokat
ő
és
tanítványa,
Marczin Mihály tolmácsolásában.
Az est első felét Siteri Róbert
munkái,
a
magyar
gyökerekig
visszanyúló motívumok és grafikai
művek bemutatása zárta.
Ezt
követően
az
iskolai
művészetoktatás
manapság
elmaradhatatlan,
klasszikusabb
irányvonalát képviselő hangszerek a
gitár és a zongora szólalt meg. Tóth
Bertalan gitártanár előadásában
Abel
Carlevaro,
Torroba
és
Fernando Sor darabokat, majd pedig
zárásként
Thurzó
Zoltán
zongoraművésztől
Liszt,
Chopin,
Bartók
zongoraműveket
hallgathattunk meg.
Úgy
gondolom,
a
rendezvény
sikerességét jelzi a pozitív visszhang,
és
bízunk
benne,
hogy
a
hagyományőrző jelleggel indított
rendezvény a későbbiekben még
nagyobb célközönséget fog vonzani.

Borosné Rozgonyi Zsuzsanna
művészeti munkaközösség-vezető
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A DiószegiRefi színjátszó
csoportja

A Diószegi Refi első drámás
csoportja
vagyunk.
2015
novemberében
alakultunk.
A
csoportot
harmadik
és
ötödik
osztályos
lányok
alkotják.
Kezdésképpen mondhatom, örülök a
létszámnak, hiszen 14-en vagyunk.
A 3-ik osztályból Kogyila Petra,
Gondoly Réka, Dienes Antónia,
Németh Dorina, Gonda Boglárka,
Rózsás Judit. Az 5-ik osztályból
Dienes Viktória, Gugyela Lilla, Titi
Ametiszt, Fejes Szabina, Berek
Nóra, Nagy Vivien. A színjátszó
szakkör órái hétfőnként a 7. órában
szoktak lenni, amire mindig lelkesen
jönnek kis tanítványaim. A csoport
folyamatosan
bővül,
minden
érdeklődőt
szívesen
várok
a
csoportba!

Biztatom a fiúkat is, hogy ne
riadjanak
vissza
a
színpadi
fellépések
szépségeitől!
Jelentkezzetek bátran!
Első fellépésünk egy Betlehemes
játék
volt,
melyet
iskolánk
karácsonyi ünnepségén adtunk elő,
majd még aznap este december 18án a Bihari Múzeumban. Ezt
követte a december 24-i fellépés, a
Református
Templomban,
amit
külön
köszönök
azoknak
a
színjátszósoknak,
akik
külön
eljöttek,
erre
a
különleges
alkalomra.
Kezdő
drámapedagógusként
nagyon
büszke vagyok, hogy ilyen ügyes,
lelkes csoporttal dolgozhatok.
Nemes- Bányai Helga
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Tudod-e?
Január 1. Újév napja
Újév napja, mint évkezdet minden népnél
szerencsevarázsló és gonoszűző nap. A
napot
vidámság,
evés-ivás
jellemzi,
elmaradhatatlanok
az
újesztendei
jókívánságok.

Újév
napjához
rengeteg
időjóslás
kapcsolódik:
például
ha
nincs
fagy
januárban, meghozza azt március és
április.

Január 6. Vízkereszt
Vízkereszt, vagy a karácsonyi háromkirályok
napja tulajdonképpen a karácsonyi ünnepek
zárónapja. Ezen a napon szokás utoljára
meggyújtani a gyertyákat a karácsonyfán,
ekkor bontják le a fát.
Vízkereszttel kezdődik a farsang, ami a fiatalok
és az idősek számára egyaránt a vidám
összejövetelek, tréfás játékok időszaka.

Január 13. Veronika napja
Azt
tartják
az
évtizedes
tapasztalatok alapján, hogy ez az év
leghidegebb napja.

Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik a
mondás: "Ha Piroska napján
fagy, negyven napig el nem
hagy"
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Január 21. Ágnes napja
Időjárásjósló nap, a régiek
megfigyelése szerint, ha ezen a
napon derült az idő, akkor jó
termés lesz az évben.

Január 22. Vince napja

A
szőlősgazdák
egyik
védőszentjének napja. Népi
megfigyelések
szerint
olvadás esetén jó bortermésre
lehet számítani, ezt egy
mondás is kifejezi:
„ Ha csöpög Vince,
Megtelik a pince,”
A gazdák szerint ezen a
napon sok bort kell inni, hogy
bő legyen a termés.

Hobbi rovat - ügyeskedjünk

Hozzávalók:

Töltött kifli recept

1 óriáskifli
10 dkg párizsi vagy sonka
10 dkg reszelt ementáli sajt
1 evőkanál mustár
2 evőkanál tejföl
1 kemény tojás
só, bors, szerecsendió
Elkészítés: A megdarált párizsit keverd össze a reszelt sajttal, add
hozzá a mustárt és a tejfölt, valamint a kockára vágott főtt tojást. Ha
simára keverted, ízlésed szerint fűszerezd. Az óriáskifli két csücskét
vágd le, a maradékot szeleteld 5 cm-es rudakra. Fakanállal told ki a
belét, és helyére töltsd be a tölteléket. Forró sütőben 6-8 percig süsd!
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Könyvajánló
Bemutatom
gyerekkorom
kedvenc olvasmányát, melyet
felnőttként
ugyanolyan
élvezettel olvasok ma is. Egy

vékony könyvecske, régen bordó
fedelű
volt,
mostanában
rózsaszín. Jó szívvel ajánlom
minden alsó tagozatos lánynak.

Frances Hodgson Burnett
A padlásszoba kis hercegnője
A romantikus regény hőse Sara,
egy kedves, szeretetreméltó és
dús
fantáziával
megáldott
kislány,
aki
egy
angol
nevelőintézetben
tanul.
Édesanyja
után
váratlanul
elveszíti édesapját is, s az
addigi jómódból belecsöppen a
teljes szegénységbe: ahol addig a
tanulók
dísze
volt,
ott
szolgasorba
kerül,
kegyelemkenyéren élhet tovább.
A kislányt belső gazdagsága, a
mások iránti szerető részvéte,
valamint
különleges
képzelőereje
segíti
át
a

megaláztatások
során:
Hercegnőnek hiszi magát, s úgy
gondolja, hogy egy hercegnőnek
béketűrőnek,
jószívűnek
kell
lennie, s így is él. Új, különleges
barátokra tesz szert, és csodás,
varázslatos eseményeket él át,
amelyek később, a regény vége
felé
életének
gyökeres
megváltozását eredményezik

Nyika Jánosné
Rita néni
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Berecki Zsófi Lora
Győri Kristóf
Hudák Botond
Hudák Lora Hanna
Karácson Réka
Kecskeméti Imre
Krafcsik Kristóf
Sáfrány Lilla
Sándor Kitti

1.C
1.A
1.C
1.C
1.A
1.C
1.A
1.B
1.B

Geönczy Kincső
Kun-Bózsó Roland
Oláh Csaba Krisztián
Szabó Réka

2.B
2.A
2.B
2.A

Brumár Tibor József
Gondoly Réka
Kogyila Petra Viktória

3.A
3.B
3.B

Krisztik Kolos Csaba 4.A
Krisztik Orsolya
4.A
Jenei Levente Gergő 4.A

Balogh Mátyás Károly
5 osztály.
Juhász Mátyás Attila
5.osztály

Ajtai Nikoletta
Botos Bence
Pap Diána
Tóth Vivien

7.osztály
7.osztály
7.osztály
7.osztály

Kovács Ilona
Mező István
Nagy Éva
Viski Csaba

Köszöntjük szülinaposainkat!

6 osztály
8.osztály
8.osztály
8.osztály

Rejtvényes oldal kicsiknek, nagyoknak
Keresd a különbséget!
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Kitől származnak?
Se pénz, se posztó.
"Jelszavaink valának: haza
és haladás."
"Semmi mást nem
ígérhetek, csak vért és
gyötrelmet, könnyeket és
verejtéket."

A könyvet mindig ketten
alkotják: az író, aki írta,
és az olvasó, aki olvassa.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.

Aranyköpések dolgozatokból
Ady Endre szülei: Góg és Magóg.
A költők csak akkor tudtak verseket írni, ha homlokon csókolta őket
egy mázsa.
A távíró feltalálása után már csak az lehetett távírász, aki
megtanulta a Morzsa ábécét.
Egész Európa rettegett a magyarok nyulaitól.
Gararin volt az első földönkívüli.
A lelkészek a parókán laktak.

Dzsúdóvizsga

10

K
é
p
k
a
v
a
l
k
á
d

11
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