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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Történelmi pillanat iskolánk életében az Alapfokú
Művészetoktatás indítása. Iskolánk 90 tanulója vett részt az
előző tanévben a művészeti oktatásban. Az első évet sikeresen
teljesítettük. Ez év szeptemberétől már 139-en kezdték meg
tanulmányaikat a művészeti oktatásban. Bővültünk, a citera,
népi furulya, népi ének, zongora, gitár, festészet, néptáncon
kívül már klarinét és furulya is választható.

Az általános iskolában, több kiváló új pedagógussal gyarapodott
mind az alsó, mind a felső tagozat. Jelentős hangsúlyt kap a
tehetséggondozás. Ezt elősegítendő a csoportbontások száma
iskolánkban a legnagyobb az egész régióban.

Iskolánk szeptembertől egy kisbusszal is gyarapodott, amely
nagy segítség a mindennapokban. Ezen kívül több millió
forintból ujjul meg a művészetoktatás helyszíne, ahol
fűtéskorszerűsítés és terembővítés is történt.

A volt Bank épület felét szeptembertől iskolánk szintén birtokba
vehette. Sikerült szépen berendezni és felszerelni a tantermeket.
Reméljük, hogy nemsokára a további két terem is az iskola
használatába kerül.

Iskolánk minden tanulójának sikeres tanévet kívánok.

László Vilmos Csongor

igazgató



Minden megkezdett út lezárul valahol. De ezzel párhuzamosan kinyílik

egy új ajtó, amely visz a következő útra. Kiváló kollegánk, Szántó

Ferencné, mindenki Marika nénije életében is lezárul egy hosszú

negyven éves szakasz. Pályáját a zsákai általános iskolában kezdte meg,

majd iskolánk pedagógusa lett. A 2015/2016-os tanévben kezdte meg a 40

éves pályafutásának utolsó évét. A tanév végén került sor

búcsúztatójára, ahol a kollégák mellett a gyerekek is köszöntötték

szeretett tanító nénijüktől. Köszönteni szeretném és nem búcsúzni. Több

okból is. Elsősorban mert remélem, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri

munkánkat. Másrészről pedig azért, mert a sok év alatt gyerekek százai

kaptak inspirációt, támogatást, nehéz helyzetekben segítséget, megértést,

néha egy „anyai” simogatást, néha egy „atyai” erős kezet. A gyerekek és

a kollégák mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Rengeteg szép

emléket és megannyi versenyeredményt köszönhetünk neki. Iskolánk

nevében kívánunk neki boldog, gyerekzsivajban gazdag nyugdíjas

éveket.

Készítette: Turzó Renáta 
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Marika néni köszöntője 



Október

Gárdonyi Géza: Október

(részlet)

Olyan most a mező reggelenkint, mintha gyémántos fátyolrongyokkal

volna behullatva. A kis mezei pókok hálói azok. A kis mezei pókok is

érzik már a kegyetlen hónapok közeledését: nincs hajlék, nincs kályha,

nincs éléstár!

A természetnek nyomorult kis mostohagyermekei érzik a közelgő telet:

fölmásznak a legmagasabb fűszálak hegyére, föl a napbanéző fű kék

virágaira, a bogáncs borzas fejére, a telegráfoszlopok hideg

porcelángombjaira, és ott dermedeznek, töprenkednek, hogyan lehetne

menekülni.
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Radnóti Miklós: Október

Hűvös arany szél lobog, 

leülnek a vándorok.

Kamra mélyén egér rág, 

aranylik fenn a faág.

Minden aranysárga itt,

csapzott sárga zászlait

eldobni még nem meri,

hát lengeti a tengeri.



Jeles napok októberben

Az október igazi őszi hónap, a szüret ideje. A fákról lehullanak a levelek,
a hónap végére az utolsó költöző madarak is elrepülnek. Az őszi
munkák folytatódnak a kertekben, a szántóföldeken, megkezdődik a
szüret.

Október 1. – Hedvig napja
Az őszi lombhullás kezdete. A szabadban tartott szarvasmarhákat ekkor
hajtják téli szálláshelyükre.

Október 4. – Assissi Szent Ferenc napja
Assissi Szent Ferenc a ferences rend megalapítója 1181-ben született, s az
evangéliumi szegénységet, alázatosságot hirdette. Egyes vidékeken úgy
tartja a hagyomány, hogy Ferenc hete a legalkalmasabb a búzavetésre;
ha Ferenc nap előtt vetik el a búzát, az gazos, gyomos lesz.

.
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Október 15. – Szent Teréz napja

Teréz napja sokfelé dologtiltó napot jelentett az asszonyoknak: nem 

moshattak, kenyeret sem süthettek. Sok vidéken szüretkezdő napot 

jelentett. E nap környékén szokott beköszönteni hazánkban a 

vénasszonyok nyara: ilyentájt a hűvös, de nem fagyos éjszakákat 

langymeleg, napos, kellemes nappalok követik. Ez a kellemes időszak igen 

kedvező a szüretelőknek és a lakodalmasoknak



Október 16. – Gál napja
A halászat befejező napjának tartották. Ekkor vetették ki utoljára a
hálójukat a halászok, mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák
magukat, halat fogni már nem lehet. Gál napja a makk érésének kezdete
is.

Október 18. – Lukács napja
A gesztenyeszüret ideje. Pécsváradon e napon leányvásárt is tartottak.
Itt választották ki a legények leendő párjukat, ezért figyelték a lányok
járását, viselkedését.

Október 20. – Vendel napja
Szent Vendel a magyar néphagyomány szerint a pásztorok, a juhászok
és a jószágtartó gazdák védőszentje. E napon nem fogták be az állatokat,
és nem hajtották vásárra sem.

Október 21. – Orsolya napja
Dunántúlon, a Somló-hegy környékén szüretkezdő nap. A káposzta, a
kerti vetemények betakarításának napja is. Időjárásjósló nap, azt
tartották, ha szép az idő, karácsonyig enyhe marad.

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő
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Kedves Tanárok! Kedves 
Diákok!

Nagy örömmel kezdtem meg a
munkát ebben az iskolában.
Nagyon jó azt látni és naponta
tapasztalni, hogy a gyerekek és
a felnőttek is tisztelettel és
szeretettel bánnak és beszélnek
egymással és örülök, hogy az
elmúlt egy hónap alatt szinte
csak jó élményekben volt
részem. Abban az iskolában,
ahol eddig tanítottam, 240
gyerek járt, így ott egy kicsit
más volt a mindennapi élet.
Nem voltunk ilyen sokan az
iskola épületében, az ebédlőben,
az udvaron, tartozott az
iskolához egy jó nagy füves
terület, ahol jókat lehetett
játszani és focizni. A gyerekek
ott is aranyosak és szeretetre
méltóak voltak, érdeklődtek,
kérdeztek, szerettek beszélgetni
(az órán is!) , szívesen részt
vettek a nekik szervezett
programokon, versenyeken.
Örülök, hogy úgy látom, ez itt is
így van. Azok a gyerekek,
akiknek én tanítom a hittant és
az egyházi éneket, szépen lassan
megszokják, hogy ezekből a
tantárgyakból is kell egy kicsit
tanulni, folyamatosan készülni,
és szerintem ez senkinek nem

jelenthet nehézséget. Arra
biztatlak benneteket, hogy
rendszeresen készüljetek az
órákra, mert nincs annál
rosszabb, mint amikor sok
tanulnivaló gyűlik össze és a
végén egy dolgozat vagy felelet
előtt kell mindent egyszerre
megtanulni. Azt se felejtsétek el,
hogy egy nagyon jó református
iskola diákjai vagytok, akiket
szeretettel várunk itt
Berettyóújfaluban is és a
szülőfalutokban, a
lakóhelyeteken is a templomba.
Brigitta nénivel azt kérjük
tőletek, hogy illesszétek be a
szokásaitok közé az
istentiszteletekre való járást,
hiszen ez mindenkinek javára
válik és ezzel is
megmutathatjátok, hogy
komolyan és büszkén
vállaljátok, hogy a Diószegi
Református Iskola tanulói
vagytok! Erre az új tanévre
mindenkinek nagyon jó munkát,
jó tanulást, sok sikert kívánok.
Sok szép pillanatot töltsünk el
együtt! Isten áldjon meg
mindannyiunkat! Áldás,
békesség, Istennek dicsőség!

Kozma Mihályné Gyöngyi néni

Bemutatkozik  új lelkészünk



Október 6.

2016. október 6-án az aradi vértanúk emléknapja alkalmából
városunkban is megemlékezést tartottak, a Nadányi Zoltán
Művelődési Házban. A Diószegi Kis István Református Általános
Iskola diákjainak „Tűzmadár” – című műsora után gyertyagyújtással
emlékeztünk a 13 aradi vértanúra.

A műsort összeállította Szatmári Lajosné Katika néni. Betanította a

humán munkaközösség.
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Iskolánk 1. a osztályos tanulói

Bakcsi Zalán

Baranyai Katalin

Bartha Csaba

Dobrik Sáron

Dulka Balázs

Elek Jáhel

Frank Debóra

Hercze Csaba Bence

Incze Gábor József

Kiss Gréta Virág

Kövesdi Áron

Lampugnani Michele Bence

Mavranyi Bálint Bence

Meliska-Tóth Levente

Mező Ramóna Gyöngyi

Nagy István

Papp Ákos

Papp Debóra

Péterszegi Patrik

Szűcs Erika Virág

Técsi Karolina

Tiszai Ádám
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Iskolánk 1. b osztályos tanulói 

Bacsa Boglárka

Bányai László

Barta Gréta

Boka Balázs

Boros Gábor

Bouity Voubou Anthony 
William

Geönczy Levente

Juhász Zsófia

Kardos Lili

Kecskeméti Krisztina

Kiss-Balogh Eszter

Köszörűs Dorina

Kövér Levente

Lakatos Patrik

Lencsés Vivien

Nyika Jázmin

Szántó István

Tipanucz Kende János

Turzó Balázs József

Ujpál Kira

Varga Levente Tibor

Varsányi Zsombor Attila



Ezzel az idézettel kezdődött a
2016/2017. tanév az iskola
hitéletében, hit-és erkölcstan és
egyházi ének tekintetében is.

2016. augusztus 28-án, vasárnap
délután 3 órakor nyitottuk meg az
új tanévet a berettyóújfalui
református templomban,
nagytiszteletű Kozma Mihályné
lelkészi szolgálatával. „Kérjetek, és
adatik nektek…, Amit szeretnétek,
hogy az emberek tegyenek veletek,
mindenben ugyanúgy tegyetek ti is
velük…” László Vilmos Csongor
igazgató úr beszédét követen,
versekkel mutatkoztak be az
óvodából érkező elsősök. Az iskola
felsőbb évfolyamos diákjai is műsort
adtak.

2016. szeptember 1-jén, az első
tanítási napon csendesnap
keretében a Prédikátor könyvéből
hallgattuk az Igét: „Mindennek
megszabott ideje van…,akik Istent
szeretik, azoknak minden javukra
szolgál.” Egy ifjúsági éneket
tanultunk: Találkozni jöttem veled,
Istenem. Tóth Bertalan, gitár tanár
hangszerrel kísérte.

Az 1. óra előtt 7.50-8.00 óráig,
mindennap minden osztályban, az
1. órát tartó tanár olvassa fel a
napkezdő áhítatot a gyermekeknek.

Szeptember 26-30-ig, hétfőtől
péntekig a Teremtés hetében a
teremtett világot ünnepeltük
iskolánkban, föld, víz, levegő,
szelektív hulladékgyűjtés
témakörében. Hétfőtől szerdáig az
1-2. osztályosok színezőket, a 3-8.
osztályosok csapatonként
feladatlapokat kaptak, amit

tanórákon kívül oldottak meg. A
feladatlapokat értékeltük,
osztályonként a legjobb eredményt
elérőket jutalmaztuk. Szeptember
30-án, pénteken a Teremtés hetének
zárásaként, 14.15-től áhítat volt a
templomban. Valamint a
Berettyószentmártoni Református
Egyházközség felhívása alapján,
újra felhasználható anyagokból
készítettek a gyermekek maketteket
(a Hegyi Beszéd újrahasznosítva),
melynek eredményhirdetése október
1-jén 14.15-től a fent említett
egyházközségben volt.

Október 28-án kerül megrendezésre
a Református Iskolák Országos
Tanulmányi Versenye
Debrecenben, a Kölcsey Ferenc
Gyakorló Iskolában.
Bibliaismeretből tanulóink részt
vesznek ezen. 3-4. osztályosok
versenyén Kis Anna, 3. b és
Gondoly Réka, 4. b osztályos
tanulók mérettetik meg magukat,
Kozma Mihályné felkészítésével.
Az 5-6. osztályosok versenyén pedig
Balogh Mátyás és Boros Máté, 6.
osztályos tanuló, Matkóné Cseh
Brigitta felkészítésével.

Az egyházi év ünnepei közül
október 31-én a reformációt, a
református egyház születésnapját
ünnepeljük. Az iskolában október
utolsó hetében emlékezünk meg
róla, előre tekintve a következő
évre, a reformáció 500. évére.

Mindenkinek áldásokban gazdag új
tanévet kívánunk.

Matkóné Cseh Brigitta 

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a 
megismerése ad értelmet.”
Példabeszédek könyve 9,10
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Akikre büszkék vagyunk

Erőss Zoltán Csongor 

Városi Mesemondó Verseny 

II. Helyezés.

2016. Október 9. Megyei 

Mesemondó Verseny, 

Debrecen

I. Helyezés

Csongi a vándorkupa 

tulajdonosa 1 éven 

keresztül.

Rajzpályázat eredményei

„Református iskolába járok”

A legszebb 6 rajz készítője:

Bocsa Vivien 3. b

Rózsa Szabolcs 3. b

Juhász Erik 3. b

Papp Hanna 3. b

Bene Johanna 3.b

Szilágyi Laura 3. b



Berettyószentmárton „teremtés 

hete” alkalmából hirdetett 

pályázaton tárgyjutalmat 

kapott:

Furka Tamara, Barta Dávid, 

Papp Hanna, Szilágyi 

Laura, Parti János 3. b 

osztályos tanulók. 

Külön dicséretet 

kapott az 5. a 

osztály  csapata és 

Siteri Róbert 

tanár bácsi!
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2016. Szeptember 19.

Nagyvárad Digi Kupa

Budai János 

4. Hely (50 m pillangó)

5. Hely (50m mellúszás

Budai Bálint 

1. Hely (50 m pillangó)

3. Hely (50 m hátúszás)
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2016. Október 8-9.

Hódmezővásárhely úszóverseny

Nemzetközi Rövidpályás Hód Kupa

Budai Bálint 

1. Hely (50 m pillangó)

3. Hely (50 m hátúszás)

2016 szeptember 16
Kerékpáros KRESZ  vetélkedő és ügyességi verseny

az 1-2. osztályos korcsoportban:  
Törzsök Flóra 2.c osztályos tanuló  I. helyezés

a 3-4. osztályos korcsoportban:  
Gondoly Réka 4.b osztályos tanuló I. helyezés

Tóth Brigitta Renáta 4.b III. helyezés
5-6. osztályos korcsoportban: 
Balogh Zsolt 5.b I. helyezés
Juhász Zsolt Norbert 5.b III. helyezés

valamint eredményesen szerepelt 
Szántó Kata, Györgyfi Zétény 5. a osztályos tanulók.

7-8. osztályos korcsoportban: 
Szabó Balázs 7. osztály III. helyezés

A tanulók az esti eredményhirdetésen vehették át az okleveleket és 
jutalmakat.

Felkészítő:Pálfi Edit tanár néni



2016 szeptember 26
Városi iskolai Sport Nap

Ezen a versenyen külön versenyeztek a 
nagy és kisiskolák.

A Diószegi a nagyiskolákkal versenyzett, 

ahol a II. helyezést értük el.

Az alábbi tanulók versenyeztek:

Balázsi Zsolt Ákos 2.b  
Hudák Botond 2.c  

Hudák Lora Hanna 2.c  
Jenei Gréta 2.c  

Török Otília Sára 3.b
Geönczi Kincső 3.b 

Varga Kristóf Gábor 3.a 
Bakcsi Dániel 3.b 

Magyari Csaba 4.a 
Brumár Tibor 4.a 

Bakonszegi Hanna 4.a 
Kiss Laura 4.a 

tartalék:
Ludman-Nagy Bíborka Eszter 2.b 

Gyöngyösi Zsombor 2.a

Felkészítő:Pálfi Edit tanár néni
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2016 szeptember 28.

Európai Mobilitás Hét keretében rendezett ügyességi 
verseny:

Csapatunk III. helyezést ért el. 

Versenyzők:

Bondár Zoltán 5.a

Kovács Dávid Zoltán 5.a

Tóth Hanna 5.a

Balogh Dorottya 5.a

Viski Szabolcs 8.osztály

Lakatos Erik 8. osztály

Ezekről a versenyekről nemcsak sok ajándékkal, élménnyel 
gazdagodhattunk, hanem együtt, közösen izgultunk, biztattuk, 
segítettük egymást. Akik még talán nem is köszöntek soha az iskolai 
falain belül, most kézen fogva kellett futniuk a célvonalig, és szó 
szerint egy csónakban kellett evezniük. A közös felkészülések és 
imádkozás segített minket, hogy mindenhol ügyesen szerepeltünk és 
megmutattuk, hogy iskolánkban mennyi lelkes, aktív diák van.

Felkészítő:Pálfi Edit tanár néni
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Gyereknap az iskolában
17

Alighogy megkezdtük a tanévet, szeptember 15-én délután újra
visszavarázsoltuk a nyári szünet önfeledt, szabad pillanatait
iskolánk udvarára. A kötelező tanítási óra után tanulóink
színvonalas programok közül válogathattak. A nagy mozgásigényű
tanulók az ugráló várban vezethették le a felesleges energiájukat. Az
iskolai sporteszközök közül a kisebbek ugrálókötelet,
hullahoppkarikát, tollaslabdát választhattak. A nagyobbak
röplabdázhattak, kosárlabdázhattak, pingpongozhattak. Szakember
segítségével ismerkedhettek az íjászattal. Legnépszerűbbnek a rodeó
bika bizonyult, ahol folyamatosan sorban álltak tanulóink. Igaz, hogy
otthon már csak a szépen festett arcok árulkodtak a gyermeknapi
programokról, mégis felejthetetlen emlék maradt mindannyiunk
számára.



Családi nap

Szintén szeptember hónapban került megrendezésre az első
családi nap, ahol a szülőket is motiváltuk egy közösen
együtt töltött délutánra.
A szülők már délelőtt elkezdték a főzést és érezhettük a
finom illatokat. Osztályonként készült milánói, paprikás
krumpli, töltött káposzta, pörköltek. Ha zsűrizni kellett
volna, nehéz dolga lett volna a zsűrinek.
Délutánra megérkezett az ugráló vár és az élő csocsó. Nem
sokan hagyták ki csillámtetoválást sem. A célba dobásnál
többen sikerélményhez jutottak. A nyolcadikosok
szolgáltatták a zenét, amire közösen letornázhattuk a
finom ebédet. Örültünk a napsütésnek, a zenének, de
legfőképpen, hogy együtt lehettünk gyermekeinkkel.

A diákönkormányzat további programjai 

októberben

• október 27-én jó idő esetén ügyességi kresz
vetélkedő
• novemberben madáretető készítő verseny! A
legötletesebbet díjazzuk!

Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Iskolai előkészítő

Az előző évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is megszervezzük
iskola előkészítő foglakozásainkat, amelyekre októbertől áprilisig, a
beiratkozásig várjuk a város és a környék nagycsoportos óvodásait.
Hétről hétre kedd délutánonként változatos foglalkozásokkal várjuk
a leendő elsősöket: magyar, matematika, környezet, ének-zene, báb,
néptánc, rajz, kézműves tevékenységek, testnevelés, informatika,
angol és kerekítő foglalkozásokban készülhetnek a leendő első
osztályra, és nyerhetnek bepillantást iskolánk életébe. A
foglalkozásokat Pappné Nagy Éva Nyika Jánosné, Vékonyné Nagy
Judit, Turzó Renáta és Papp Attila tartják.

NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK ÉS 
SZÜLEIK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! 

A  

Diószegi Kis István  
Református Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

iskolára előkészítő foglalkozásokat  
tart, 

minden kedden, du. 16 órakor az intézmény 
földszinti tantermeiben. Az első foglalkozás 

időpontja: 2016. október 18. 

A foglalkozásokba bármikor be lehet 
kapcsolódni! 

 

Várjuk az érdeklődő ovisokat szüleikkel együtt! 

Érdeklődni lehet: 54/402-039 és  

az 54/400-947-es telefonszámokon és a 
dioszegi@dioszegi-refi.hu e-mail címen. 

Az iskola tantestülete 
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Hobbi rovat
21

Ha ősz nekem valahogy mindig a 

sün dekoráció jut eszembe. 

Valahogy elöszőr mindig ezt 

tudom hozzákapcsolni, és nem 

tudom megunni. Persze aztán jön 

a többi ötlet is. Elengedhetetlen 

kellék az őszi dekorációhoz az 

alma, a gomba, kicsit később a tök. 

Mostanában nagyon divatos a 

bagoly dekoráció. Baglyokat már 

festettünk kövekre, ezért én most 

folytatnám a sünis ötletekkel. 

Ajánlanám kicsiknek, nagyoknak, 

dekorálni szerető felnőtteknek. 

Süni papírból. Legkisebbeknek 

kiváló ügyességi feladat. 

Megrajzoljuk a süni formát. 

(letölthető hozzá a sablon). 

Aztán a leveleket. (szintén lehet 

sablonnal) Színes papírból 

egyszerűbb. De ötletes lehet a 

színezés is mert egyedi. Majd 

össze ragasztjuk. 

Süni falevélből. 

A süni testét megrajzoltam, lehet 

bármilyen keményebb papírra, 

karton, doboz stb. Aztán a 

szabadban szedett faleveleket 

megtörölgettem, megszárítottam, 

aztán felragasztottam. Egyetlen 

hátránya van, hogy nem tartós 

dekoráció.

Süni kávészemből vagy napraforgóból. 

Ez a kedvencem. Azonkívül, hogy nagyon 

cuki még továbbgondolható is. A süni 

testét, szemét, orrát én gyurmából 

készítem. Majd belenyomkodom a 

kávészemeket, picit beragasztózom. Így 

tovább tart. Kedves őszi dekoráció és 

kellemes kávé illatot áraszt. Láttam már, 

hogy illóolajat csöpögtetnek a gyurmába ha 

a kávé illatnál intenzívebb illatot 

szeretnénk. 
Készítette: Csilla néni



Akikre büszkék vagyunk

Kocsis Csaba Kiskutya a sötétben című gyermekvers-kötetének
bemutatóján a Sinka István Városi Könyvtárban részt vett a 3. b
osztály, akik közül 4 tanuló – Koncz Izabella, Kathó-Serdült Anna, Kis
Anna, Nagy Nóra - mutatott be Kocsis Csaba-verset az új könyvből.

Felkészítő pedagógus Fábiánné Kiss Gabriella
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Országos meseíró és illusztrációs pályázat a tavalyi
4. a osztály közösen írt meséje bekerült az országos
kiadványba.

Sün Balázs, a varázsló

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
sün fiú, akit Sün Balázsnak hívtak. Ő a kerek erdő
közepén élt Sünilendben, a sünik nyüzsgő városában.
Egy gyönyörű, hatalmas fa törzsében lakott a
nagypapájával.
Nagyon boldogan éltek együtt. Balázs iskolába járt,
hogy megtanulja a sünik életét. A nagypapa a város
éléskamrájának a vezetője volt.

Történt egyszer, hogy a papa csodálatos
tüskéi megsérültek, mert a felelőtlen emberek
konzervdobozokat hagytak szanaszét az erdőben.
Sajnos az ágynak is esett, és unokája nagyon
aggódott. Ekkor Sün Bali átment a barátjához, Sün
Tündihez és elpanaszolta bánatát. Barátnője
elmesélte, hogy az ő dédmamája gyakran mesélt egy
csodatóról, aminek a vize gyógyító erővel bír. Ha
valaki egészséges és iszik abból, akkor varázslóvá
válik. De a varázserőt elveszíti, ha rosszat
cselekszik. Ettől nem kellett félni, hiszen Balázs
nagyon jó fiú volt. Egészségesnek is egészséges volt,
mert rengeteg lárvát evett. Köztudott volt, hogy a
rovarok lárváiban fehérje van. Elhatározták, hogy
felkerekednek és elmenne a kerek erdő sarkába, ahol
a csodató fekszik. Sün Tündi sütött hamuban sült
pogácsát és kora reggel elindultak.
Mentek, mendegéltek, mikor egy hatalmas kidőlt fa
útjukat állta. Megálltak és épp töprengtek, mikor
hirtelen egy kobold ugrott elébük. Először nagyon
megijedtek, de aztán Sün Balu összeszedte magát és
megkérdezte:
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- Ki vagy te és mit szeretnél?
- Én az erdő koboldja vagyok! Nem engedhetlek
tovább titeket, csak ha a kidőlt fa helyére ültettek egy
másikat. Íme a kis fa, amit el kell ültetni. – mondta a
kobold és azzal eltűnt.
A két süni azonnal munkához látott és elültették a
facsemetét. Tudták, hogy nagyon fontos a fa és annak
levelei a sünök számára is. Munkájuk végeztével
elindultak. Alig mentek pár lépést, amikor azt látták, hogy
egy hétfejű sárkány tüzet okád ki mind a hét torkából és
felégeti az erdő fáit. Jaj, mit cselekedjenek? Összeszedték
minden bátorságukat és odakiáltottak a sárkánynak:
- Miért teszed ezt?
- Azért, mert rettentően fáj a fogam! – válaszolt a
hétfejű.
- Ó, azon tudunk segíteni. Gyere velünk a
csodatóhoz, annak a vize engem varázslóvá tesz, és én
majd meggyógyítalak! De szoktál te fogat mosni?
- Fogat mosni? Minek az?
- Az azért jó, mert akkor a fogaid egészségesek
maradnak, nem fognak fájni és a szád lehelete sem lesz
kellemetlen szagú! – mondták a kis sünök. – Na gyere,
menjünk!
Hárman haladtak már a tó felé. Közben nagyokat
beszélgettek és jó barátok lettek. Kiértek egy erdei
tisztásra, és nem akartak hinni a szemüknek! Az egész
tisztás tele volt sünivel, de kalickába volt zárva. Gyorsan
odasiettek és megkérdezték, mi történt? A sündisznók
elmesélték, hogy orvvadászok ejtették őket csapdába. El
akarják vinni őket a piacra eladni jó pénzért. A sárkány
azonnal elkezdte kinyitogatni a kalickák zárját..
Az összes sün nagyon hálás volt. Kérdezték, mivel tudnák
meghálálni? Ekkor Sün Balázs megszólalt:
- Ha a nagypapám meggyógyul, gyertek el
hozzánk az őszi karneválra műsort adni! A sünök örömmel
igent mondtak.
Mire leszállt az est, megérkeztek a csodatévő tó vizéhez.
Hősünk, Balázs azonnal ivott a tó vizéből. Vajon tényleg
varázslóvá vált? Kipróbálta varázserejét: azt kívánta, ne
fájjon tovább sárkánybarátja foga. Láss csudát! A
sárkánynak elmúlt a fogfájása. Mind a három állatot
óriási boldogság járta át.
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Tudták, hogy Balázs varázserejével helyre tudja
állítani a papája tüskéit. Éjszakára megpihentek a tó
partján, de kora reggel visszaindultak Sünilendbe.
Sün Tündike a pihenés ellenére fáradt volt, és elég
lassan haladt. Balázs már nagyon türelmetlen volt,
és állandóan nógatta, hogy jöjjön gyorsabban. Tündi
ekkor kezdett el sírni. Balcsi megharagudott rá és
mérgében a varázserejével békává változtatta. A
békává változott süni ott ugrált Balázs körül. Igen
ám, csakhogy ezzel a rossz cselekedettel a fiú
elvesztette a megszerzett varázserejét. Vissza kellett
fordulniuk a tóhoz. Sün Balázs újra ivott a tó vizéből
és megfogadta a barátai előtt, hogy soha többet nem
lesz türelmetlen és nem fog rosszat cselekedni.
Visszavarázsolt barátnőjét azonnal. Szerencsére
varázsereje működött. A hazafelé vezető úton
találkoztak az orvvadászokkal. Azok el akarták
fogni őket, mert tudomásukra jutott, hogy ők
engedték szabadon a sündisznókat. Balázs az
orvvadászokat sünikké varázsolta, és magukkal
vitték a városba. Mikor hazaértek, első dolguk volt,
hogy a papa kiszálljon az ágyból. Így az unoka
varázs erejével egészségessé varázsolta a nagypapája
tüskéit.

Sün Balázs varázsereje örökre megmaradt,
és minden állatnak segített, aki bajba jutott. Aki nem
hiszi, járjon utána!
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A mese illusztrációja díjazott lett.

Felkészítő pedagógus: Fábiánné Kiss Gabriella
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Készítői:

Veress Johanna és

Papp Hunor



Köszöntjük szeptemberi 
születésnaposainkat!

„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

27

Hercze Csaba Bence 1.A

Nagy István 1.A

Bouity Voubou Anthony William
1.B

Kövér Levente 1.B

Varsányi Zsombor Attila 1.B

Kovács Levente 2.A

Vig Szófia 2.A

Vígh József 2.A

Balogh Dominik 2.B

Németh Regina Szabina 2.B

Bagdi Boglárka 2.C

Cucin Gergő 2.C

Muzsnai Máté József 2.C

Lisztes Patrik 3.A

Nagy Amina Emerencia 3.A

Nagy Barbara 3.A

Nagy Patrícia 3.A

Nagy Zoltán 3.A

Erőss Zoltán Csongor 4.A

Gál Klaudia 4.B

Zsiga Dávid János 4.B



„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Kiss Milán 5. A

Kovács Dávid Zoltán 5.A

Gurzó Panna 5.B

Turi Fanni 5.B

Valuch Veronika 5.B

Nagy Vivien 6.osztály

Pajor János 6.osztály

Titi Ametiszt 6. osztály

Budár Dávid Zoltán 7.osztály

Cucin Jenő Imre 7.osztály

Karácsony Etienne Wence 7. osztály

Nagy Márk 7. osztály

Köszöntjük szeptemberi 
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Dulka Balázs 1.A

Elek Jáhel 1.A

Lampugnani Michele Bence
1.A

Szűcs Erika Virág 1.A

Técsi Karolina 1.A

Bányai László 1.B

Kecskeméti Krisztina 1.B

Gyöngyösi Zsombor
2.A

Bacsa Bence 2.B

Tirpák Regő 2.B

Tirpák Zalán 2.B

Brumár Anna Nóra 2.C

Csontos Csanád 3.A

Furka Tamara 3.B

Koncz Izabella 3.B

Szántó Szilárd 3.B

Bacsó Blanka Judit 4.A

Magyari Csaba 4.A

Nagy Janka Mária 4.A

Török Nóra 4.A

Köszöntjük októberi 
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Kövesdi Nóra 5.A

Matkó László Péter 5.A

Kecskeméti Eszter 5.B

Kocsis Norbert 5.B

Viski Adrián 5.B

Bor Kata 6.osztály

Molnár Boglárka 6.osztály

Gál Áron Bendegúz 7.osztály

Gondoly Eszter 7.osztály

Köszöntjük októberi 
születésnaposainkat!
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Aktuális

1956. Október 23. forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Az 5. a osztály szeretettel hívja iskolánk diákjait, tanárait, 
dolgozóit,

hogy emlékezzünk, tisztelegjünk együtt az 1956. október 23. 
események és

hősök emlékére. 

Az ünnepi műsor október 21-én pénteken a 6. órában, 

a Református Templomban lesz. 

Az őszi szünet időpontja:

Utolsó tanítási nap: október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 7. 
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Ékesné Baranyai Enikő, Fábiánné Kiss
Gabriella, Turzó Renáta, Síteri Róbert, Vékonyné Nagy Judit

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

A Diószegi Krónika következő száma október 28-án jelenik 
meg. Lapzárta: október 26.


