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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

A
leány
vizesblokk
elkészültét
követően
szeptember végére minden
tanteremben
sikerült
kicserélni a lámpatesteket.
A kivitelező tájékoztatása szerint
november közepéig az irodai
helyiségek, valamint a folyosók
világítása is elkészül.

Az új gázóra megérkeztével sikerült
a fűtést is beindítanunk. A külső szigetelés is
lassan felkerül a falakra, az új kondenzációs
kazánnal együtt egy energiatakarékos
iskolát sikerül kialakítanunk.
A tanulólétszám növekedését
követve 30 új öltözőszekrényt vásároltunk,
így minden tanuló kaphat öltözőszekrényt.
Ígéretünknek és terveinknek
megfelelően elindúltak a LEGO Robotika, és a
SAKKPALOTA foglalkozások, valamint
elkezdte működését a Diószegi Nyelviskola
is.
László Vilmos Csongor
igazgató
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Ady Endre: Párizsban járt az ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent
Mihály
útján
suhant
nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt
belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom
csupán
Nyögő lombok alatt.
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„Szabadító szeretet
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.”
(János evangéliuma 3. rész 16. vers)
A Teremtés Hete és a Reformáció ünnepe közt október 6-ra, az aradi
vértanúkra emlékezünk, akik életüket és vérüket adták a hazáért és a
remélt szabadságért.
Az alapige szól hozzánk a teremtésről, a vértanúságról és a rerformációról
egyaránt.
1. „Úgy szerette Isten a világot…” Úgy szerette mindazt, amit és akit
teremtett, mint senki más. Minden emberi szeretet felett, isteni szeretettel.
Semmi sem volt a világért drága, hogy megmentse, még egyetlen fia sem.
Mert ez a világ megmentésre szorul, nem emberi, de isteni megmentésre.
Sokféle helyzetből, sokféle érzelmi fogságból, rabságból, mindabból, ami
elválasztana bennünket az Atyától és keserűségbe taszítana.
Ha nem látod a kiutat, fordulj az Úrhoz, mert úgy szeret, hogy el sem
tudod képzelni és megszabadít téged mindabból, amiből egyedül képtelen
lennél! Tapasztald meg szabadító szeretetét!
2. „…egyszülött fiát adta…” – Drága áron, drága véren megváltott
gyermekei vagyunk Gondviselőnknek. Nem kevesebbe került, mint Jézus
földi életébe, vértanú halálába. Ő a bűn rabságából megmentett, miatta az
Atya bűntelennek, hibátlannak tekint minket, mert a hibátlan Jézus
elvette a súlyát és egészét mindannak, ami szakadékká válna köztünk és
Teremtőnk közt.
Az aradi vértanúk még a haláltól sem féltek azért, hogy hazánk
szabadságát megszerezzék. Lehet, hogy a szabadságra még várni kellett, de
mégis megtették azokat a lépéseket, melyek miatt ma szabad hazában
élhetünk.
3. „…hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – A
reformáció idején kiderült, hogy a Szentírás az alapja annak, amiben
hiszünk. Isten Szentírásban közölt akaratát követve, örök élet lehet a
miénk. Ez az Ige foglalja össze a Biblia egészét.
Ha ilyen megszabadító szeretettel szeret Isten bennünket, vajon ez-e a mi
válaszunk neki is és egymásnak is? Szeressünk, míg lehet, nemcsak
szavakkal, de tettekkel és nyilvánvalóan! „Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!”

Matkóné Cseh Brigitta
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Bemutatkoznak új tanáraink
Garzó Tünde vagyok, angol nyelv
szakos tanár. 1979-ben Szeghalmon
születtem.
Általános
iskolai
tanulmányaim
befejeztével
a
szeghalmi Péter András Gimnázium
emelt óraszámú angol tagozatára
jártam. Az angol nyelvet már akkor
is nagyon szívesen tanultam, de
igazán
csak
idegenvezetői
tanulmányaim alatt szerettem meg.
Sikeres felvételi vizsgát követően az
egri Eszterházy Károly Tanárképző
Főiskolán
angol
nyelvtanári
tanulmányokat
folytattam,
majd
diplomát szereztem.
A következő tanévet már egykori középiskolám tanáraként kezdtem
meg. Közben –tanulmányaim kiegészítéseként – a Debreceni
Egyetemen angol szakos bölcsész és tanár diplomát szereztem. 2006ban megszületett a lányom, így két évig távol maradtam a tanítástól.
14 évet töltöttem pedagógusként a szeghalmi gimnáziumban, ahol soksok tapasztalatot szereztem a nyelvtanítás, az érettségiztetés és a
nyelvvizsga felkészítés terén.
2016 nyarán Berettyóújfaluba költöztünk, de a munkám továbbra is
Szeghalomhoz kötött. Hónapról hónapra növekvő tehernek éreztem a
napi 80 km ingázást. Így 2017 szeptember 1-től a berettyóújfalui
Diószegi Kis István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
angol nyelvtanára lettem. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Egy új
korosztállyal ismerkedhetek meg és szerezhetek tapasztalatokat egy
nagyon gyermek központú tantestületben. Középiskolában szerzett
tapasztalatom ellenére a korosztály nem áll távol tőlem, hiszen saját
gyermekem is az iskola 6. osztályos tanulója.
A legfontosabb számomra az, hogy ebben az iskolában jelentős
szerepet kap a nyelvoktatás. A gyerekek a csoportbontott alap
nyelvórákon túl ingyenesen nyelviskolai oktatásban is részt vehetnek.
Elsődleges feladatomnak tartom az angol nyelv megismertetését és
megszerettetését, hiszen idegen nyelvek ismerete alapvető fontossággal
bír napjainkban.
Remélem, hogy munkámmal az elkövetkezendő években sok-sok szép
versenyeredményhez és nyelvvizsgához járulhatok hozzá.
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Bemutatkoznak új tanáraink
Nánási Mónika vagyok, 1993-ban
születtem Nyíregyházán. Általános
iskolás tanulmányaimat családom
lakhelyén, Gávavencsellőn végeztem,
majd Tokajban szereztem érettségit.
Ezután a Debreceni Egyetemen
folytattam tanulmányaimat osztott
tanárképzésen,
2017.
januárjában
kaptam
meg
diplomámat,
matematika-fizika szakos tanárként.
Tanári munkámat rögtön utána,
Debrecen egyik általános iskolájában
kezdtem,
ahol
matematikát
tanítottam több ötödikes osztályban
is.
Viszont
Párommal,
aki
Berettyóújfaluban él születése óta, itt
tervezzük a jövőnket, így itt kerestem
szeptembertől munkát
A tanári pályára kisgyermek korom óta készülök, Édesanyám
példájára. Személyiségemből adódóan egy olyan iskolába szerettem
volna kerülni, ahol a tárgyi tudás átadásán túl az emberi, vallási
érkékek is fontos szerepet játszanak. Az elmúlt egy hónap alapján úgy
érzem, hogy jó helyre kerültem. Az iskola légköre, az itt tanuló diákok
magatartása és hozzáállása nagy segítség abban, hogy sikereket
lehessen elérni velük. Bár nem lesz mindenki matek- vagy fizikatudós,
azért a rám bízott tanulókból képességeikhez mértem próbálom
kihozni a maximumot és olyan tudást átadni nekik, amelyet a
mindennapokban tudnak hasznosítani. A matematikát ötödikeseknek,
a fizikát hetedikeseknek, természetismeretet pedig hatodikosoknak
tanítok.
A kötelező tantárgyakon kívül pedig lehetőséget kaptam a LEGO
robotika szakkör indítására, amellyel a diákokat játékosan, a mostani
világ eszközeivel lehet közel hozni a matematikához, fizikához és
informatikához 3-7. évfolyamokon. A szakkör tartásához szükséges
gyakorlatot az egyetemi éveim alatt végzett diákmunkán szereztem, a
debreceni Agórában.
Bízom benne, hogy a lelkesedésem és szakmám szeretete az általam
tanított diákoknak is meghozza a kedvét a nem feltétlenül közkedvelt
tantárgyaimhoz még sok éven keresztül.

Október 6.
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.
Október 6-án a 168 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyar
szabadságharc elfojtására és a forradalom utáni könyörtelen
megtorlás áldozataira emlékezünk.
A szívünkben lévő szomorúságot azonban a büszkeség érzése is
árnyalja. Az Európán végigsöprő 1848-as szabadságküzdelmek között
a magyar forradalom és szabadságharc volt az egyetlen, amely nem
elsősorban belső gyöngesége, hanem az ellenség megsemmisítő katonai
fölénye következtében bukott el.
1849 nyarára a császáriak mellett a beavatkozó orosz
csapatokkal is szembekerülő magyarok sorsa megpecsételődött.
Augusztus 13-án Görgey Világosnál letette a fegyvert. A haza gyászba
borult.
Nem a nagylelkűség, a megbékélés időszaka jött el, amely
megnyugvást hozhatott volna a lelkekbe, hanem a kicsinyesbosszú, a
megfélemlítés politikája. Az osztrák kormány példát akart statuálni.
A halálos ítéletek jóváhagyását a kérlelhetetlenségéről ismert
Haynau kezébe adták. Kirendelt hóhérai 1849. október 6-án dicstelen
feladatukhoz láttak.
Hajnali fél hatkor elsőként Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, Kiss
Ernőt és Schweidel Józsefet vezették a 12 katonából álló kivégzőosztag
elé. Őket golyó általi halálra ítélték. Kegyelemből.
Majd jöttek a kötél általi halálra szántak. A 9 magyar
honvédtábornokot 6 órakor vezették a bitófák alá. Előbb Poeltenberg
Ernő teste rándult utolsót a kötélen, majd Haynau hóhéra Török
Ignácot, Láhner Györgyöt, Knezich Károlyt, Nagysándor Józsefet,
Leiningen-Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és
Vécsey Károlyt küldte a halálba.
A nap, amelyen ez történt, kétszeresen is tragikus számunkra.
Ugyanezen a napon egy másik kivégzőosztagot is kivezényeltek. Ez a
kivégzőosztag nem Aradon, hanem a pesti Újépület udvarán
sorakozott fel. Azon a helyen, ahol most örökmécses állít emléket gróf
Batthyány Lajosnak, Magyarország első, az aradi vértanúkkal egy
napon kivégzett miniszterelnökének.
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1849 őszén nemcsak a 13 főtisztet és Batthyányt küldték halálba,
hanem még közel 120 embert. Ezen felül halál vagy hosszú várfogság
várt
több
száz
honvédtisztre,
és
több
ezer
közhonvédet
kényszerítettek a Habsburg-rendszerben szolgálni.
Október 6-án rájuk is emlékezünk.
Arad emléke nem lesújt, hanem épp ellenkezőleg: bátorít és ösztönöz.
Ha ilyen kiváló emberek áldozták életüket a nemzetért és egész
Európa szabadságáért, akkor igyekeznünk kell méltónak lenni
hozzájuk!
Legyen áldott az aradi tizenhárom és minden magyar mártír emléke!

Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

/Ady Endre/

Ékesné Baranyai Enikő

Légtünemények a Diószegiben
2017 áprilisában az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a
matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák
erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok
támogatására. Erre a pályázatra a Diószegi fizika tanárai is
elkészítették szakmai anyagukat, amellyel sikeresen szerepeltek a
pályázaton, és sok más pályázót magunk mögé utasítva lehetőséget
kaptak
az
általunk
kidolgozott
program
megvalósítására
iskolánkban. A program lényege, hogy a természettudományokat
közelebb hozzuk a gyerekekhez. Tíz héten keresztül hetente
háromszor vehetnek részt a különböző foglalkozásokon. Keddenként
Nagy Sándor tanár úr vezetésével az időjárási tényezők
megfigyelésével, mérésével, elemzésével foglalkoznak a gyerekek.
Szerdánként érdekes fizikai kísérleteket, méréseket végezhetnek. A
mérési
adatokat
matematikai
módszerek
és
számítógép
alkalmazásával dolgozzák fel a tanulók Nagy István tanár úr
vezetésével. A csütörtöki informatika foglalkozásokon weboldal
szerkesztése történik HTML alapokon, Gyarmati Dezső tanár úr
vezetésével. A pályázat részeként két kiránduláson is részt vesznek a
gyerekek, melyek közül az első a Debreceni Agora meglátogatása már
lezajlott. A második kirándulás alkalmával Debreceni Egyetem
szeles- vizes laborját látogatjuk majd meg. Valamint két vendég
előadó is fog érkezni, akik természettudományos témákban fognak
előadásokat tartani a gyerekeknek. A pályázat keretein belül
lehetőség nyílt kísérleti eszközök, mérőberendezések és egy laptop
beszerzésére is.
A program november végéig tart, amelynek eredményeként a
résztvevő
gyerekek
sok
új
természettudományos
ismerettel,
tapasztalattal és élménnyel lesznek gazdagabbak.
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Légtünemények a Diószegiben

Nagy István
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Jeles napok: a Teremtés hete

Szabóné Nagy Andrea
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Programok , versenyek, hírek
Október 15.

Családi Istentisztelet
templomba.

Október 17-18.

I. féléves Művészeti Oktatás
dijának befizetése: okóber 17-18.

Október 17-18.

Szeptember havi étkezési díj befizetése:
október 17-18.

Október 24.

Október 23-ai ünnepség a 6.b osztály
szereplésével.

Október

Őszi szünet: Október 30-november 3-ig.

Október

Tiszakécskei Református Verseny

a

református

térítési
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A NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK ÉS
SZÜLEIK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
A

Diószegi Kis István
Református Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
ingyenes iskolára előkészítő
foglalkozásokat
tart,

minden hétfőn, du. 16 órakor az
intézmény földszinti tantermeiben.
A foglalkozásokba bármikor be lehet
kapcsolódni!

Várjuk az érdeklődő ovisokat szüleikkel
együtt!
Érdeklődni lehet: 54/402-039 es
telefonszámon és a dioszegi@dioszegirefi.hu e-mail címen.
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Felhívás
Kedves Szülők!

2017. Szeptember 1-től csak azokat az iskolán kívüli
versenyeredményeket áll módunkban a Diószegi
Krónikában megjelentetni amelyet az újság e-mail
címére küldenek. (dioszegi.kronika@gmail.com) A

levélnek tartalmaznia kell a versenyző vagy szereplő
gyerek nevét, osztályát, a verseny pontos nevét, idejét,
helyét, a versenyző eredményét, illetve a gyermekről
egy képet.

Köszönettel: a Krónika szerkesztői
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Gál Petra Tünde

1. a

Kiss Angelika Mónika

1. b

Kiss Árpád Levente

1. b

Kiss Barnabás Lajos

1. b

Dulka Balázs

2. a

Elek Jáhel

2. a

Lampugnani Michele Bence

2. a

Szűcs Erika Virág

2. a

Técsi Karolina

2. a

Bányai László

2. b

Kecskeméti Krisztina

2. b

Bacsa Bence

3. b

Tirpák Regő

3. b

Tirpák Zalán

3. b

Brumár Anna Nóra

3. c

Gyöngyösi Zsombor

3. c

Csontos Csanád

4. a

Furka Tamara

4. b

Koncz Izabella

4. b

Szántó Szilárd

4. b

Köszöntjük októberi
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Bacsó Blanka Judit

5. a

Magyari Csaba

5. a

Nagy Janka Mária

5. a

Török Nóra

5. a

Kövesdi Nóra

6. a

Matkó László Péter

6. a

Kecskeméti Eszter

6. b

Kocsis Norbert

6. b

Viski Adrián

6. b

Bor Kata

7. osztály

Molnár Boglárka

7. osztály

Gál Áron Bendegúz

8. osztály

Gondoly Eszter

8. osztály

Köszöntjük októberi
születésnaposainkat!
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Lapzárta: 2017. október 23. Következő számunk 2017. október 27-én jelenik meg.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
A Diószegi
Krónika
elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné Nagy
Andrea, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai Enikő, Pappné Nagy Éva,
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