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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Gyorsan eltelt a november
szünet utáni része. Ez az
időszak
egyrészt
a
reformáció jegyében telt,
másrészt iskolánk immár
második ízben rendezte
meg
az
Angol
Betűző
versenyt,
ahol
közel
harmincan mérték össze
tudásukat. A független,
középiskolai
tanárokból
álló zsűri elégedettséggel és
pozitívan
értékelte
a
résztvevők teljesítményét.
Iskolánkban
önerő
felhasználásával és szülői
segítséggel november 21-én
került átadásra az a multifunkciós
közösségi
tér,
amelynek a munkálatai
közel három évvel ezelőtt
kezdődtek meg.
Ezzel
a
fejlesztéssel
lehetőség
nyílik
osztályszintű műsorok,
előadások megtartására,
az
alapfokú
művészeti
iskolánk tanulói

fellépéseinek
minőségi
lebonyolításához.
Új közösségi terünk egyben
iskolánk
díszterme
is,
ahová egy speciális lézer
technológián
alapuló
projektor,
színpad,
hangrendszer és november
végén egy professzionális
zongora
került
elhelyezésre.

Az
advent
időszakába
lépve
tanulóink
és
családjaik
számára
békességet és szeretetteljes
ünnepet kívánok.
László Vilmos Csongor
igazgató

Arany János: Toldi estéje
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.

Kányádi Sándor: November

Nyugaton, keleten

Pedig fúj, ahogyan

vörös az ég alja.

fújni tud november,

Régről nem kelepel

birkózik a csupasz

kéményen a gólya.

hegyekkel, vizekkel.

Csóka- s varjúsereg

Bömböl a szél, süvölt,

lepi el a fákat,

dühében már jajgat:

véget a szél se vet

túlcsárogják dühét

a nagy csárogásnak.

a csókák és a varjak.
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Bemutatkoznak új tanáraink
Mindig

is

gyerekekkel

szerettem

volna

foglalkozni,

mert

hihetetlenül

nagy

élmény

számomra a velük eltöltött idő.
Nézni,

ahogy

cseperednek

és

folyamatosan változnak, ott lenni
életük

nagyon

fontos

szakaszában.

Az

intézményekben,

ahol

eddig

tanítottam, nagyon jó kapcsolatot
2012-ben

végeztem

Debreceni

a

Egyetem

Zeneművészeti

Karán

Bsc

képzésben. Tanulmányaimat
Msc képzésben 2014 őszén
folytattam, és 2016 tavaszán

fejeztem be, mint Klarinét
szakos

tanár.

2011-ben

kezdtem tanítani az akkor
még Berettyóújfalui Városi
Zeneiskolában egészen 2015ig, majd egy évig a Zichy

sikerült

kialakítanom

gyerekekkel,

valamint

eddig

tanszak

a
az

megszerzett
egy

kiépítése

Szeretném,

ha

a

erős
célom.

mind

az

intézmény, mind a város életében
jelen lehetnének a tanítványaim.
Mind emellett a legfontosabbnak
mégis

azt

szeressék

az idén édesanya is lettem.

ebben

tapasztalatommal

2014-ben férjhez mentem, és

Iskolában.

Ezt

pedig

a

intézményben is szeretném elérni,

gyerekek

Alapfokú

mind

szülőkkel.

Művészeti

Géza

mind

tartom,

szívesen

járjanak

és

órára,

a

zenét,

hogy

a

örömmel
valamint

jószívvel

használják hangszereiket.
Majosiné Nagy Renáta
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Bemutatkoznak új tanáraink

Gyarmati Dezső tanár bácsi

1977-ben
születtem
Berettyóújfaluban,
gyermekkoromban
Nagyrábén nevelkedtem. Általános iskolai tanulmányaimat is itt
végeztem,
majd
Berettyóújfaluban,
az
Arany
János
Gimnáziumban folytattam. Felsőfokú tanulmányaimat 2000-ben
fejeztem be először biológia-kémia szakon a Nyíregyházi
Főiskolán. 2003-ban szereztem meg második diplomámat, fizika
szakon. 2000-ben kezdtem tanítani Bihartorda település általános
iskolájában, ahol 2016-ig folyamatosan dolgoztam. Négy osztályom
ballagott el ebből az intézményből. A tanítás mellett
rendszergazdai feladatokat is én láttam el, ezért mindig képeztem
magamat. Az elmúlt években is folyamatosan tanultam, így 2013ban újabb diplomát szereztem ismét a Nyíregyházi Főiskolán,
amit 2014-ben a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése után
vehettem
át.
A
mesterképzés
elvégzése
után
okleveles
informatikus lettem.
Mindeközben 2006-ban házasságot kötöttem feleségemmel, akivel
azóta is boldog házasságban élünk. 2008-ban született meg fiunk,
Dezső és 2012-ben lányunk, Lilla, akikre nagyon büszkék vagyunk.
A család bővülésével szűkösnek bizonyult az akkori lakásunk, így
2011-ben Szentpéterszegre költöztünk egy nagyobb családi házba.
A lakóhely és a munkahely közötti távolság lett a legnagyobb
problémánk, ezért döntöttünk a változtatás mellett. 2016
szeptemberétől a Diószegi Kis István Református Általános Iskola
és AMI tanulóival igyekszem megismertetni és megszerettetni a
természettudományok szépségét.
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Advent
Kedves Tanárok, Kedves Diákok!
Biztosan mindenki meglepődne, ha advent első vasárnapján,
ami ebben az évben november 27-én lesz, úgy köszöntenénk
benneteket: ”Boldog új évet!” Pedig ha valaki ezt tenné, nem
tévedne, mert az „egyházi időszámításban” az új év
tulajdonképpen az adventtel kezdődik. Ha a hivatalos naptár
nem is ezt a napot jelöli ki az új év kezdetének, advent első
vasárnapján mégis egy nagyon fontos időszak kezdődik meg
minden évben. Elkezdődik 4 hét, ami valami különleges dologra
adatik az embereknek szerte a világon. Mire is? A karácsonyra
való felkészülésre. Az advent szó latin eredetű és jelentése:
eljövetel. Várjuk, hogy eljöjjön a karácsony, és közben, hogy az
idő gyorsabban teljen és az idő múlása szemmel látható is
legyen, minden vasárnap meggyújtjuk a gyertyákat, mindig
eggyel többet. Közben pedig készülünk az ünnepre, ami a
legtöbb családban azt jelenti, hogy rohanunk egyik boltból a
másikba, hogy megvegyük az ajándékokat. Tülekedünk a
sorban, bosszankodunk, ha nem találjuk a keresett dolgot, időt
és pénzt nem sajnálva próbálunk beszerezni mindent, amiről
azt gondoljuk, hogy attól lesz szebb, meghittebb, boldogabb az
ünnep. Azután az ünnep eljön, elmúlik, és gyakorlatilag nem
marad belőle semmi. Miért van ez így? Azért, mert kihagyjuk
belőle a lényeget: Jézust, akinek születését ünnepeljük, és aki
egyedül értelmet adhat mindennek. Olyan ez, mintha
szerveznénk valakinek egy születésnapi partit, azután az
ünnepeltet meg sem hívnánk! Értelmetlen lenne az egész, ugye?
Ha azt szeretnénk, hogy a karácsonyi ünnepünk ne legyen
ilyen módon üres, akkor koncentráljunk a legfontosabbra,
magára Jézus Krisztusra, és arra, amit ő tanított nekünk!
Tárgyak helyett az ünnep lényege legyen a szeretet, szánjunk
több időt és figyelmet egymásra, vásárlás helyett készítsünk el
saját kezűleg, szeretettel mindent, amit csak tudunk. S ami
szerintem a legfontosabb: az advent, az ünnep ne múljon el
templom, istentisztelet nélkül. Ha eddig esetleg nem így volt,
sebaj, ettől az évtől miért ne lehetne így! Ezekkel a
gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott adventet és „boldog
új évet”! Szeretettel:
Gyöngyi néni
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Templomi és istentiszteleti illemszabályok

1. Református köszönési móddal köszönünk a templomban, valamint
bárhol tartott áhítaton, istentiszteleten: Áldás, békesség! Istennek
dicsőség.
2. Csendben, rendben megyünk be a templomba, istentiszteletre és
ugyanígy padsoronként, soronként vonulunk ki.
3. A padban, vagy a szék előtt, istentisztelet előtt és után megállunk,
és imát mondunk.

4. Az imádságkor
meghajtjuk.

a

kezünket

összekulcsoljuk

és

a

fejünket

5. A padban vagy a széken csendben ülünk, figyelünk, követjük a
lelkész utasításait.
6. Lehetőség szerint ne vigyünk mobiltelefont a templomba,
istentiszteletre. Ha mégis viszünk, némítsuk le, rezgésről is, vagy
kapcsoljuk ki.
7. TILOS a templomban, istentiszteleten (hangosan) beszélni,
kiabálni, szaladgálni, nem lelkész vagy műsor által kért énekeket
vagy nótákat énekelni, mobilozni, istentiszteleten tapsolni, padra
felállni.
8. Énekeskönyvből énekelünk, adományainkat a perselybe helyezzük
el.
9. A helyi adottságokhoz mérten, istentisztelet végén kézfogással
búcsúzunk el a lelkésztől.

Matkóné Cseh Brigitta

8

Megemlékezés 1956. november 4-ről
November 7-én az 1956. november 4i
eseményekre
emlékeztünk.
Tekintsünk vissza egy kicsit mi
történt ekkor és az ezt követő
néhány napban:
„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar
Népköztársaság
minisztertanácsának elnöke. Ma
hajnalban
a
szovjet
csapatok
támadást
indítottak
fővárosunk
ellen
azzal
a
nyilvánvaló
szándékkal, hogy megdöntsék a
törvényes magyar demokratikus
kormányt.
Csapataink
harcban
állnak! A kormány a helyén van.
Ezt közlöm az ország népével és a
világ közvéleményével!”
(Nagy Imre 1956. november 4-i
rádióközleménye)
1956. november 4-én hajnalban
indult meg a szovjet hadsereg
magyarországi inváziója, aminek
célja a forradalom leverése, a
szocialista
blokkból
kilépni
szándékozó, Nagy Imre vezette
kormány
megdöntése
és
a
demokratikus rendszer felszámolása
volt. A következő napokban a világ
felháborodva, ám tétlenül figyelte,
ahogy a szovjetek páncélosaikkal
megszállják Magyarország városait,
lefegyverzik
hadseregét,
és
hatalomra juttatják Kádár János
Munkás-Paraszt
Forradalmi
Kormányát. A Vörös Hadsereg
támadását
természetesen
a
forradalom
hívei
nem
nézték
tétlenül, Budapesten és az ország
számos
pontján
elkeseredett
fegyveres
harc
kezdődött
a
szocialista szuperhatalom bevonuló
erőivel szemben.
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November 11-én aztán a küzdelem
szimbolikusan is véget ért, ugyanis
ezen a napon Nagy Imrét – és a
kormány többi tagját – felmentették
pozíciójából.
Bár a miniszterelnök nem volt
hajlandó benyújtani lemondását, a
hatalom
ezzel
az
eseménnyel
minden szempontból a Kádár János
vezette Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány kezébe került, vagyis
megkezdődött
a
diktatúra
visszaállításának időszaka.
Erre a megemlékezésre idén az 5.b
osztály készült ünnepi műsorral. Az
ünnepség áhítattal kezdődött a
Református Templomban, melyet
iskolánk lelkésze Kozma Mihályné
tartott, majd Juhász Zsolt 5.b
osztályos tanuló olvasott fel a
Bibliából. Ezt követően tekintettük
meg az ünnepi műsort, amely a
visszajelzések
alapján
igen
színvonalasra sikerült.

Felkészítők: Nagy István, Bényei Tamásné, Balázs Amarilla
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Akikre büszkék vagyunk

2016. október 29.
Sakkverseny.
Krisztik Kolos 5. a
osztályos tanuló
eredményesen szerepelt.

2016. november 5.
Ki? Mit? Tud?
Nagyváradi elődöntő
Botos Blanka
Vers kategóriában
eredményesen szerepelt.
Erőss Csongor mese
kategóriában tovább jutott
a középdöntőbe.

2016. november 13.
Ki? Mit? Tud?
Nagyváradi középdöntő
Erőss Csongor mese
kategóriában tovább jutott
a döntőbe.

Református Tanulmányi és Bibliaismereti
verseny, Debrecen

Bibliaismeret
Kis Anna 3. b
Gondoly Réka 4. b
14. Hely
Balogh Mátyás 6. o
Boros Máté 6. o
11. hely

Bibliaismeret
Kis Anna 3. b
Gondoly Réka 4. b
14. Hely
Balogh Mátyás 6. o
Boros Máté 6. o
11. hely

Felkészítők: Kozma
Mihályné Gyöngyi néni,
Matkóné Cseh Brigitta
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Anyanyelvi verseny
Csarkó Sára 3. a
Tóth Boglárka 4. b
Botos Blanka 4. a
17. hely
Felkészítők:Baloghné
Pogácsás Anita, SzilágyiBarnyai Edit, Turzó Renáta

Természetismeret
verseny

Irodalmi verseny
Bor Kata 6. o.
Kiss Anikó 7. o.
8. hely
Felkészítők:
Ékesné Baranyai Enikő,
Bényei Tamásné
Matematika verseny
Matkó László 5. a 3. hely

Molnár Boglárka 6. o. 18. hely

Török Csenge 7. o.
Gróza Ferenc 8. o.
6. hely

Karalyos Miklós 7. o. 9. hely

Felkészítő:Szatmáriné
Katika néni

Felkészítők.:
Lakatosné Bungó Ibolya,
Nagy István

Veres Sándor 8. o. 15. hely
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2016. Október 16.
Tóth Ferenc koreográfiai
versenyen
2016. November 5.
Ki? Mit? Tud?

Birinyi Balázs
ezüst minősítést kapott.
Felkészítő: Turzó Renáta

Birinyi Balázs
továbbjutott a középdöntőbe.
Felkészítő: Turzó Renáta

2016. November 13.
Ki? Mit? Tud?
Nagyvárad
Birinyi Balázs
továbbjutott a döntőbe.
Felkészítő: Turzó Renáta

2016. Október 14-15. Számadó napok
A Csillagfürt és a Borbolya néptánccsoport fellépései.

Felkészítők: Ertsey Zsigmondné, Mártika néni,
Turzó Renáta

14

Országos Szépíró- Mesemondó- Meseíró találkozó
Tiszakécske

Csarkó Sára 3. b és Turi Fanni
5. b osztályos tanuló szépíró
kategóriában eredményesen
szerepelt.

Felkészítő: Baloghné Pogácsás
Anita, Bényei Tamásné
Meseírás kategória:
Györgyfi Zétény
5. a osztályos tanuló
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Bényei Tamásné
Mesemondó kategória
Kiss Anna 3. b osztályos
tanuló eredményesen
szerepelt.
Felkészítő: Fábiánné Kis
Gabriella

Mesemondó kategória
Tóth Boglárka Lelle 4. a
osztályos tanuló
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Szilágyi-Baranyai
Edit

Mesemondó kategória:

Mesemondó kategória:

Erőss Csongor
4. a osztályos tanuló

Matkó László
5. a osztályos tanuló

arany minősitésben részesült . ezüst minösítésben részesült.
Felkészítő: Turzó Renáta

Felkészítő: Bényei Tamásné
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V. Naturtex Kupa
Hódmezővásárhely
Budai János 100m mell 3.hely
Budai Bálint 100m hát 6. hely

Gratulálunk diákjainknak és a
felkészítő tanáraiknak a
versenyeredményekhez!

Rejtvény kicsiknek

Összeállította: Csilla néni

16

17

Hobbi rovat
Fonalból gömbök, karácsonyfa díszek készítése

A cukros keményítés nem egy új
keletű dolog, sőt, ma már inkább
mást használnak. Viszont nekem
külön
tetszett,
hogy
a
“hógömbök” a cukorkristályok
miatt csillogósabbak lettek.

Amire szükséged lesz:
lufik
fonal, cérna, spárga, fényes
fonal , színes fonal
5-6 kanál kristálycukor
1 dl víz

A lufikat fújd fel olyan méretűre,
amekkora gömböket szeretnél. A
fonalat tekerd rajta körbe, össze
vissza. A vizet melegítsd, old fel
benne a cukrot, és ha már nem
túl forró, akkor forgasd meg
benne a gömböket és tedd félre
száradni.

Kb. 1 nap alatt lesz teljesen
kemény. Ha megkeményedett,
akkor pukkaszd ki a lufit, és
távolítsd el a gömb belsejéből.

Készítette: Csilla néni

Meseíró pályázat
A „Mesék a bányákból” című országos meseíró pályázaton való
eredményes – különdíjas részvételért a tavalyi 4. a osztály
jutalomban részesült. Meséjük könyvben is megjelent.
A bátor bányamanók
Volt egyszer, hol nem volt, Nekeresd országban egy bánya.
Abban a bányában élt sok apró manócsalád. Azok közül is a
legapróbb a Minimanó család. Minimanó mama, Minimanó papa és a
3 kis manófiú: Aranyka, Ezüstke és Szeneske. A manó lurkók
kíváncsiak voltak, hogy honnan kapták a nevüket.
Minimanó papa elmesélte nekik: Amikor elkezdtünk
először a bányában dolgozni, találtunk egy kis aranyat. Így az
elsőszülött neve Aranyka lett. Mikor a második manócskánk született
nagy területen ezüstöt találtunk, ezért neki az Ezüstke nevet adtuk.
Ezután nehéz helyzetbe kerültünk, mert semmilyen nemesfémet sem
találtunk többet, csak szenet. Így a kicsi fiúnak a Szeneske név jutott.
Mire a fiúcskák nagyobbak lettek, arról álmodoztak, hogy
bejussanak a Bányaegyetemre. Azt remélték, hogy ott majd mindent
megtanulnak a bányászatról, és minden manót ki tudnak majd
okítani. Na és persze saját bányászengedélyüket is meg kellett
szerezni.
Persze előtte ki kellett járni a manók kisiskoláját.
Szerettek suliba járni, mert ott minden óra nagyon érdekes volt.
Legelsőnek a manók bányászdalát tanulták meg. Aztán számolni,
írni, olvasni. Délutánonként kis bányászattal ütötték el az időt.
Egyszer egy szép napon, amikor Aranyka, Ezüstke és
Szeneske hazafelé tartott, véletlenül egy ismeretlen járatba tévedt. A
járat eldugott zugában találtak egy régi, poros ládikát. Meg akarták
nézni, hogy mi van benne, de nem volt hozzá kulcs. Nem tudták, hogy
mitévők legyenek, ezért a bányászok védőszentjéhez, Borbálához
fohászkodtak.
És lássatok csudát! Hirtelen megjelent egy arc a járat egyik falán és
így szólt? Megkaphatjátok a kulcsot, ha kiálltok 3 próbát! Csak
sétáljatok be a számon! – Rendben! Vállaljuk a próbát! - felelte
Szeneske. Erre biztatta testvéreit is. Bátran beléptek arc száján. Az
első akadálynál át kellett úszni egy bányatavon. Igen ám, de a tóban
élt egy hatalmas tavi szörny, aki folyton éhes volt. A legkisebb
gézengúznál volt néhány száraz kenyérszelet, azt bedobta a vízbe.
Míg a szörny azzal foglalatoskodott, át tudtak úszni. – De jó! Túl
vagyunk az első próbán! – kiáltottak fel a mini manócskák. A
következő próbán egy óra alatt meg kellett rakni 7 csillét szénnel. Ez
is sikerült, mivel Szeneske kitalálta, hogy alkossanak sorláncot. így
aztán nagyon gyorsak voltak.
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Az utolsó próbán 1 bányarigó fiókát kellett kimenteni a
kőomlás alól. Itt is sikerrel jártak, mert nagyon ügyesen kapkodták
el a köveket a kis rigóról. Ekkor hirtelen nagy fényességre lettek
figyelmesek. A ládika kulcsa volt az egy sötét sarokban. Felkapták
és kiszaladtak az arc száján. Megköszönték a lehetőséget és a
segítséget. Ezzel az arc mosolyogva eltűnt a szemük elől. Azonnal
kinyitották a ládát és nem akartak hinni a látványnak. Telis tele
volt arannyal. – Hű a mindenit! Ebből majd mehetünk a
Bányaegyetemre – lelkendezett Aranyka. – Bizony, bizony! –
helyeselt a másik két testvér. – Most már csak meg kellene keresni
a hazafelé vezető utat – szólt Szeneske. A testvérei ránéztek, de
nem ismertek rá. – Mi a manó! Hát te veled mi történt? –
kérdezték egyszerre. A kis tesójuk, aki eddig jelentéktelen szürke
kis manó volt, most fényesen csillogott. – Nem tudom, bátyók.
Mikor jöttünk ki az arc száján, éreztem valami bizsergő érzést és
egy enyhe fuvallatot. Talán akkor történhetett – válaszolt
Szeneske. – Az elképzelhető. Neked voltak a legjobb ötleteid, ezért
az arc biztos megjutalmazott. – merengett el a két fivér.
Örömükben egyből rátaláltak a helyes útra.
Otthon nagy volt az öröm. A manókák mindent elmeséltek töviről
hegyire. A szülők büszkék voltak picinyeikre. Szeneskét
átkeresztelték Gyémántkának.
Aki nem hiszi, keresse meg Nekeresd országot és ott a
Minimanó családot!

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 4.a osztályának közös munkája
Felkészítő tanár: Fábiánné Kiss Gabriella Judit
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Jeles napok novemberben
November 1-je Mindenszentek napja, 2-a Halottak napja
Mindkét nap a halottakra való emlékezés napja. Mindenszentekkor
emlékezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepelnek
az egyházi naptárban.
Azt a hetet, melyre a Halottak napja esik, halottak hetének nevezik.
Szokás ilyenkor a temetőbe, elhunyt családtagok sírjához kilátogatni, a
sírokat rendbe tenni, gyertyát, mécsest gyújtani.

November 3. - A Magyar Tudomány Napja
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta. Annak az emlékére, hogy 1825-ben
gróf Széchenyi István felajánlotta birtokai egy éves jövedelmét a Magyar
Tudós Társaság megalapítására. /ma: Magyar Tudományos Akadémia/

November 7. - Erkel Ferenc születésnapja
Erkel Ferenc (1810-1893) zeneszerző, karmester, zongoraművész és
sakknagymester. Vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság,
közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, majd az 1884-ben
megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Nevéhez fűződik a magyar
nemzeti opera megteremtése. Ismertebb művei: Himnusz, Bánk bán,
Hunyadi László.
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November 11. – Szent Márton ünnepe
Szent Márton ünnepe a magyar néphagyományban tradicionálisan a
gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már
mindenhol elszámolnak a pásztorok a tavaszi- nyári időszakban rájuk
bízott jószággal, és a gazdától megkapják járandóságukat. A
betakarítással összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az időszakra, sőt
az ősszel szüretelt szőlőből is kiforr az újbor.
A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége
miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal
elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja elnevezés. Ezen a
napon hagyományosan libát ettek a paraszt családok, úgy tartották, aki
ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog.

November 17. - Csokonai Vitéz Mihály születésnapja
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) költő 1773. november 17-én született
Debrecenben. Csokonait a magyar irodalom egyik legjelentősebb
költőjeként tartjuk számon.
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November 17. - Pest és Buda egyesítése
1873. november 17-én, egyesítették Pest-et, Budát-t és Óbudát.
Budapest néven hazánk fővárosa. Az ország politikai, művelődési,
ipari,
kereskedelmi
és
közlekedési
központja.
Nevezetes
gyógyfürdőváros. Az Európai Unió nyolcadik legnépesebb városa.
Az 1840-es években lakóinak száma 100 000 körül volt,
napjainkban 2 millió körül. Több becenévvel is ellátták: Európa
szíve, a Duna gyöngye, a szabadság fővárosa, termálfürdők
fővárosa, fesztiválok fővárosa.

November 19. - Erzsébet-nap
Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század) ünnepe. A legenda
szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely
rózsává változott.
Időjárásjóslás kapcsolódik ehhez a naphoz, általában havazást
várnak a gazdák, csakúgy, mint Katalinkor.
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November 20. - Lánchíd átadása
1849. november 20-án adták át a Lánchidat.
A Széchenyi Lánchíd = Lánchíd a legrégibb és legismertebb híd a Dunán.
A magyar főváros egyik jelképe. Építését gróf Széchenyi István
kezdeményezte. A Lánchíd volt az első állandó híd Pest és Buda között,
egyben a teljes magyarországi Duna-szakaszon is. A munkálatok 1839-ben
kezdődtek, a kész hidat 1849. november 20-án avatták fel.

November 21. – Ady Endre születésnapja
Ady Endre (1877-1919) Ady Endre a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar költője, a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A
műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik.
Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek.
Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről
vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi
létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság
kérdéseiről írott költeményei.
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November 25. – Katalin-nap
Szent Katalin keresztény vértanú (IV. század) ünnepe. Kerékbe
törték, ezért a fuvarosok, kerékgyártók, valamint a házasulandó
lányok védőszentje. Katalin naphoz férjjósló hiedelmek kötődnek.
Katalinágnak nevezik azt a gallyat, melyet a lányok vízbe
állítottak, s ha karácsonyig kizöldült, közeli házasságra lehetett
számítani a lányos háznál.
Régi időjárási megfigyelés szerint, ha Katalin locsog (vagyis
lucskos, nem fagy), akkor Karácsony kopog (azaz jó hideg lesz).

November 25. - A Magyar Labdarúgás Napja
A magyar labdarúgó „Aranycsapat" 1953. nov. 25-én a londoni
Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán·90 éve
játszó angol válogatottat. 1993-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség a
Magyar Labdarúgás Napjának nyilvánította.
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November 30. - Szent András napja.
A hagyomány szerint kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen az
andráskereszt elnevezés. András a keleti ortodox egyház védőszentje,
kultusza ezeken a vidékeken nagyon erős.
András napja a legelterjedtebb férjjósló nap, ólomöntéssel, gombócfőzéssel
igyekezetek a jövendőbeli személyét kitalálni. (A gombócokba papírra írva
egy-egy férfinevet gyúrtak, és amelyik legelőbb jött fel a víz színére, olyan
nevű férjet vártak a lányok maguknak.) Ólomöntés is volt a fonóban, az
öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására következtettek.
Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang
végéig tartottak.
Andráskeresztek hétköznapi megjelenései:

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő

„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
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4 Mózes 6,24
Papp Debóra

1.a

Kiss Gréta Virág

1. a

Nyika Jázmin

1. b

Tipanucz Kende János

1. b

Erdélyi Petra

2. a

Fónyad László

2. a

Szabó Zalán

2. a

Törzsök Flóra

2. c

Vékony Nikolett

2. c

Barcza Roland

3. a

Cseke Zsombor Imre

3. a

Gonda Péter

3. a

Varga Kristóf Gábor

3. a

Bene Johanna

3. b

Madar Szabolcs

3. b

Parti János

3. b

Köszöntjük novemberi
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Hagymási Levente Gyula

4. a

Juhász Dominik

4. a

Tóth Boglárka Lelle

4. b

Bíró Eszter

5. a

Fazekas Ádám Csaba

5. a

Tóth Hanna

5. a

Hagyó Csaba

5. b

Kun Bettina

5. b

Mászlai Roland

6. osztály

Szűcs Orsolya Ildikó

7. osztály

Török Csenge Sarolta

7. osztály

Lakatos Erik

8. osztály

Köszöntjük novemberi
születésnaposainkat!
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Aktuális

Versenyek
Spelling Competition

Iskolánk
immár
második
alkalommal
hirdet
angol
betűzőversenyt
a térségben
működő iskoláknak
4. és 5.
évfolyamos korcsoportnak.

Helyesírási verseny

November 23.
Simonyi Zsigmond Helyesírási
versenyen helyi fordulóján
képviseli iskolánkat:
Gombos Luca 5. a
Hudák Péter 5. a
Molnár Boglárka 6. o.
Nagy Ákos 6. o.
Szabó Balázs 7. o.
Bazsó Gitta 7. o.
Kiss Anikó 7. o.
Erdőháti Anna 8. o.
Egri Márk 8. o.

Kunhegyesi Adventi
Szavaló- és
Dicséreténeklő verseny

November 25.
A Kunhegyesi Adventi Szavalóés
Dicséreténeklő
versenyre
készülnek iskolánk tanulói.
Kiss Anna 3. b.
Botos Blanka 4. a
Matkó László 5. a
Györgyfi Zétény 5. a
Berek Nóra 6. o.
Kovács

Ágnes

8.

tanulók részvételével.

osztályos
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Felhívás
Csatlakozott
programhoz.

iskolánk

a

„Plüssmacik

a

mentőkbe”

„Kinőtt, jó megjelenésű plüssmacik jelentkezését várjuk
Hajdú-Bihar megye területéről.”
Gyűjtőpont: Diószegi Refi
A gyűjtés határideje: 2016. december 7.

Szünet
A téli szünet 2016. december 22-től
2017. január 2-ig tart.

Decemberi programok
Gyermek istentisztelet

Hétfőnként a Közösségi térben 3
csoportban gyermek
istentiszteletek lesznek

December első hete

December első hetében iskolánkba
is ellátogat a Mikulás

December második hete

Ajándéknap
Családi, kézműves, adventi
délután lesz iskolánkban.

4. a osztály

Karácsonyi műsorral készül a
Fényes házba

1. a, b osztályok

Mikulásműsorral készülnek a
Szivárvány Református óvodába
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Lapzárta: December 14. Következő számunk december 19-én jelenik meg.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
A Diószegi
Krónika
elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Kozma Mihályné, Matkóné Cseh Brigitta,
Pálfi Edit, Vékonyné Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Pappné Major
Krisztina

