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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Az
elmúlt
időszakot
iskolánkban a REFORMÁCIÓ
500
emlékév
rendezvényei,
emlékműsorai, megemlékezései
szőtték át, amelyet advent első
vasárnapján iskolánk családi
istentisztelet keretében zárt.

Az adventi időszak kezdetére, az egyik legnagyobb
örömhírt Muraközi István polgármester úr hozta,
miszerint Berettyóújfalu Képviselő-testülete döntése
értelmében a Bank-épület főépülete teljes egészében
januártól iskolánk használatába kerül.
Hálás szívvel köszönjük a támogató képviselők és
Polgármester Úr iskolánkat segítő döntését.
László Vilmos Csongor
igazgató
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Csokonai Vitéz Mihály:
November

Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."

Az Advent csendje – „Csak Istennél csendesül el lelkem” (62. zsoltár)
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én
kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Csak
Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én
kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van
segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok
benne mindenkor, ti, népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi
oltalmunk!” (62. zsoltár 2-3., 6-9. versei)
Az egyik tanárnővel beszélgettünk arról, hogy milyen jó az, amikor
elcsendesedhetünk egy kicsit a napkezdő áhítatokon. Ekkor jutott eszembe
ez az Ige, mely nem csupán a külső elcsendesedésről szól, arról, amikor
elhallgatunk, hanem a belső elcsendesedésről, amikor hangoskodó lelkünk
halkul el.
Mai világunkban, de saját környezetünkben is sok zajhatás ér bennünket.
Van, amikor ezek a zajok kívülről érkeznek, és van olyan is, amikor mi
válunk a „hangadókká”. Előfordul, hogy észre sem vesszük, hogy milyen
hangossá válik mindaz, ami körülvesz, vagy mi magunk. Mindez kihathat
a bensőnkre, a lelkünkre is, ilyenkor (is) érezhetjük azt, hogy „háborog” a
lelkünk.
A fenti Ige a zsoltáros
megerősödéséről szól.

vívódásáról,

ingadozásáról,

majd

pedig

1. „Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom
sokáig.” Csendre, segítségre, támaszra van szüksége, mert kell egy erős
alap, kőszikla, szabadító. Adventben ezt a Szabadítót várjuk, aki az első
Karácsonykor megérkezett kicsiny gyermekként, hogy a gyengeségből erőt
sugározzon. A sok zaj, történés, az adventi temérdek rendezvény között jó
nekünk megállni, megtalálni a halk, megnyugtató, szelíd szavakat,
melyeket készít nekünk Urunk, Istenünk. „Csak benned, csak benned
nyugszik meg a szívem…” – fogalmazza meg egyik ifjúsági énekünk.
Csodálatos, ha az Advent csendjét, csendességét, nyugalmát megtaláljuk.
2. A zsoltár írója eljut odáig, hogy amikor másodszor kezdi ugyanúgy
sóhajtását, lehagy egy szócskát: „Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős
váram, nem ingadozom.” Ez a reménység beteljesülése. Amikor
magunkban békességet találunk. „Csak légy egy kissé áldott csendben,
magadban békességre lelsz.” – fogalmazza meg református énekeskönyvünk
274. énekének 3. verse.

3. Végezetül a bizakodásra, bizalomra bátorít a zsoltár: „Bízzatok benne
mindenkor, ti, népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”
Mert megerősödve az Úrban, benne bízva, másoknak is ezt tanácsolja.
„Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnék, de küzd értünk a hős
vezér, kit Isten rendelt mellénk.” – reformációi énekünk szerint.
Szeretettel kívánok mindenkinek Istentől jövő segítséget, békességet, Benne
való bizalmat! Kívánom, hogy találjuk meg az Advent csendjét Urunkban.
Matkóné Cseh Brigitta
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ADVENT
Nincs kellemetlenebb dolog, mintha valami, ami nagyon fontos a számunkra nem
sikerül, akkor, amikor pedig éppen ismerős, vendég előtt akarjuk megtenni. Sokszor
izgalommal teli az ember az, hogy ha készül erre, hogy minden jól fog-e sikerülni?
Karácsony előtt az a mi gondolatunk is, hogy nagy, komoly vendéget várunk,
Jézus Krisztust. Így szoktuk mondani, erről beszélünk. Tegyük fel ezért a kérdést:
készen vagyunk befogadására?
A legtöbb ember talán így felelne: nem egészen vagyok még kész vele, de remélem
boldog lesz az ünnep. Milyen igaz is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak a mi
közeli szeretteinkre kell gondolni, és gondoskodni, hanem azokra is, akik
ugyanilyen gondozást szeretnének adni a körülöttük élőknek, de nem tehetik meg,
és fájó érzés ez számukra.
Urunk szívünkbe fogadására nem vagyunk készen, míg így nem látjuk Advent
idejét, ünnep közeledtét. Jézus úgy jött el, hogy mindenki felé örömet jelentsen
érkezése, hogy fényt, meleget tudjon adni az övéinek.
Erre azonban készen kell lenni. Isten Jézus Krisztus által újat kezd el a népe, és a
világ életében, az ígéretek beteljesedése által. Útkészítőt küld ezért, hogy legyen idő
és mód érkezésére felkészülni. Az angyal szavai Zakariáshoz a felnőtt Keresztelő
János szolgálatát jelenítik meg. A nép közül sokan kimentek hozzá a Jordánhoz,
figyeltek reá. Ma sincs ez másként, azonban az Ige fényébe kell lépnünk, hívnunk,
hogy tisztítson meg bennünket.
Ha mindent megtettünk szívünkben és otthonunkban is a nagy, a fontos Vendég
fogadására, gondoljuk meg azt is, hogy nemcsak az ünnepen kellene Vele járnunk,
készen lennünk. Mert nagy dolog az, hogy sok időt fordítunk az ünnepre, és hogy
Isten eget-földet megmozgatott az első karácsonykor, de Ő ezt azért tette, hogy ne
csak vendég legyen szívünkben, hanem életünk Gazdája.
A világ néhány napot szentel a szeretetnek, a békességnek, de nem akarja végig
követni, a Világosságot befogadni egy egész életre. A világ nyomorúsága, hogy
vendég benne az Élet Ura. Isten pedig azt szeretné, Jézus azt kívánja tőlünk, hogy
ne csak a fényes, a piros betűs napokon legyünk Vele. Úgy készüljünk, mert ma
sem késő még, hogy Ő velünk szeretne jönni a hétköznapok munkájába, hogy
megáldja, megszentelje jelenlétével.
Készen vagyunk-e az ünnepre? Igazán csak akkor, ha nem csak vendégként várjuk
Istennek Fiát, ha nem csak néhány napon akarod Őt házadban látni, hanem kész
vagy szívedbe fogadni a szeretet, a békesség, a jóakarat Urát, kész vagy követni az
Urat egy életen át. Istenünk így áldja meg adventünket és Ünnepünket.

Szabóné Nagy Andrea, Andrea néni
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Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül,
akit Immánuélnek neveznek" –
ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
Máté 1,23

Adventi családi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk
Iskolánk gyermekeit és szüleiket
adventi családi istentiszteletünkre.

Az istentiszteleten iskolánk
3. osztályos tanulói
műsort adnak.

Istentisztelet helye:
Berettyóújfalu, Református Templom

Istentisztelet ideje:
2017. december 3. vasárnap 10 óra
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Parázsfuvola
Iskolánk a művészeti iskola tanulói számára jutalomkirándulást
szervezett 2017. november 19-én Budapestre, az Erkel Színházba a
Parázsfuvolácska című előadásra.
Vasárnap reggel 50 diák és művészetis tanár elindult Budapestre. A
mesés elemek, Tanino és Pamina próbatételei, Papageno nevetésre fakasztó
jelenetei és Mozart varázslatos zenéje alkalmas volt arra, hogy közelebb
hozza diákjainkat az opera világához.
Bohócok, akrobaták, légtornászok, varázslók és Mozart dallamai, a
cirkuszi kavalkád elvarázsolta a nézőteret és a nézők szívét.
A színházi előadás után a Duna-parton sétáltunk, majd a Parlamentet
tekintettük meg. Sajnos ennek a programunknak az időjárás nem kedvezett.
Köszönjük az iskolavezetésnek, hogy ingyenesen biztosította a
művészeti iskola 50 tanulójának és tanárainak a felejthetetlen kirándulást.

Balogné Pogácsás Anita
művészeti munkaközösség vezető
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Megemlékezés október 23-ról
Október
24-én
az
1956
októberi
eseményekre emlékeztünk. 1956 soha el
nem évülő felelősséget rakott a vállunkra:
nekünk,
a
szabad
Magyarország
polgárainak nagyobb gonddal és tisztább
lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk
méltósága fölött. Nem véletlenül mondják:
emberemlékezet óta mindig is a halottak
tisztelete volt a jelen és a jövő alapja.
Mert ez a tisztelet megtiltja az örökségük
önkényes kezelését, arra kényszeríti az
élőket, hogy az örökül hagyók által
jóváhagyott célokat kövessék. Mi, késői
magyarok tudjuk – mert megtanított
bennünket a történelem arra –, hogy mit
jelent ennek az örökségnek az önkényes
kezelése, tudjuk hová vezet az előttünk
járók által jóváhagyott célok feladása.
Több mint három évtized kellett ahhoz,
hogy az 1956-ban vérrel és verítékkel
kivívott
szabadságot
1990-ben
visszaszerezzük.
És
végre
megszabaduljunk a tékozlók bűnétől: az
árulásukkal behívott szovjet csapatoktól,
az idegen megszállástól. Valóban, több
mint három évtized kellett ahhoz, hogy
ott folytassuk, ahol 1956 októberének
végén álltunk: a szabad, független és
reményteli jövő kapujában.
Erre a megemlékezésre idén a 6.b osztály
készült ünnepi műsorral. Az ünnepség
áhítattal kezdődött a közösségi térben,
melyet iskolánk lelkésze Matkóné Cseh
Brigitta tartott. Ezt követően tekintettük
meg az ünnepi műsort, amelyben 1956
októberének Berettyóújfalui eseményeiről
és mártírjairól emlékeztünk meg.

Forrás: https://www.google.hu/search?q=56os+versek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwi9fe0pt3XAhXHJJoKHdYhBlcQ_AUICigB&biw
=1252&bih=618#imgrc=aGvBa500w6r2nM:

Felkészítők: Szabóné Papp Lívia, Tóth
Bertalan, Nagy István
Nagy István
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Ünnepi megemlékezés
November 4.
1956. November 4-ei eseményekre
osztályosok ünnepi műsorával.

emlékezett iskolánk a 6. a

A műsort
Matkóné Cseh Brigitta tiszteletes
asszony áhítattal nyitotta.

„Lánctalpakon egyenruhában jön a halál értetek.
Szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett. „

Elhagyták ezt az országot sokan.
Ki emlékszik a névtelenekre?
…A félelemtől űzöttekre…
…A reményt őrzőkre…
Azokra, akik megcsókolták a határon a földet.
Elmentek innen sokat.

„Likasztják már fönn az égben a
rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint…

Készítette: Bényei Tamásné

(Forrás: November 4. ünnepi megemlékezés)
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Művészetis tanulóink fellépései
Művészeti
iskolánk
tanulói
kiválóan
szerepeltek az I. Berettyó Gyermek Szóló
Néptáncversenyen 2017. november 19-én.
Tóth Hanna - Kardos Dávid, Nyika Jázmin Varsányi Zsombor, és Gyöngyösi Ágnes Horváth Benedek ezüst minősítést szereztek.
Felkészítették:
Vámosi
István,
Ertsey
Zsigmondné.
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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
2017. Őszi forduló
Határon túli és magyarországi verseny
November 22-én megrendezésre került a Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny iskolai fordulója. 5, 6, 7, 8 osztályos gyerekek részvételével. Összesen
29 gyerek írta meg a tollbamondást, majd ezt követően feladatlapot töltöttek
ki a versenyzők. A tét nem kicsi, hiszen a legjobban teljesítő gyerekek
továbbjutnak a döntőbe.

Ékesné Baranyai Enikő, Szabóné Papp Livia Tünde, Bényei Tamásné, Györfi Éva

Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye
Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola
Debrecen
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Október
27-én
rendezték
meg
Debrecenben a Református Iskolák
Országos Tanulmányi Versenyét.
Angol nyelvből hallott és olvasott
szövegértési,
nyelvtani
és
beszédkészséget mérő feladatokat
kellett
megoldaniuk.
Az
5.-6.
évfolyamosok
versenyében
iskolánkat
Hudák
Péter
és
Györgyfi Zétény képviselték, akik 3.
helyezést értek el.
Felkészítő: Garzó Tünde
Birinyi Balázs, Karácson Etienne 8
osztályos tanulók, angol nyelvből 4.
helyezést értek el.
Felkészítő:Szabóné Papp Lívia
Horvát Benedek 5. a, 6 helyezés
Matkó László 6. a, 18 helyezést,
Karalyos
Miklós
8.
osztályos
tanuló, 7 helyezést
értek el
matematikából.
Felkészítők:
Lakatosné
Bungó
Ilolya, Nagy István
Török Csenge, Gondoly Eszter 8.
osztályos tanulók természetismeret
kategóriában 9. helyezést értek el.

Felkészítő: Nagy Sándor
Krisztik Kolos Csaba 6.a, Molnár
Boglárka 7. osztályos tanulók
történelemből
eredményesen
szerepeltek.
Felkészítő: Nagy Judit
Halász Levente, Újvárosi Ákos 6. b
osztályos
tanulók
hittan
témakörében
eredményesen
szerepeltek.
Felkészítő: Szabóné Nagy Andrea
Gratulálunk nekik ehhez a szép
eredményhez.
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Református Iskolák Országos Találkozója
Tiszakécske
„Egyszer volt hol nem volt
az Északi-tengeren is túl”
„Egyszer volt hol nem volt
az Északi-tengeren is túl”

Tóth Boglárka Lelle
5.b osztályos tanuló szépírás
kategóriában
EZÜST
minősítést ért el.
Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő

Kecskeméti Eszter 6. b osztályos
tanuló
meseírás kategóriában
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Szabóné Papp Lívia

Matkó László Péter
6. a osztályos tanuló
mesemondás kategóriában
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Bényei Tamásné

Karalyos Miklós
8. osztályos tanuló
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Lakatosné Bungó Ibolya
Gratulálunk nekik a szép
eredményhez.

Grundbirkózás
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Az idén először rendeztünk grundbirkozó házi
bajnokságot, ahol iskolánk összes alsós tanulója
részt vett. A bátrabbak a versenyzésben a többiek
a szurkolásban vették ki a részüket. A győztesek
továbbjutottak a megyei diákolimpiára, ahol
eredményesen képviseltünk iskolánkat mind a
négy korcsoportban. Sok tanuló erején felül
teljesítve küzdött a győzelemért, de voltak akiket
vigasztalni kellett egy-egy kudarc után. Az első
korcsoport, és a második korcsoport csapata is
továbbjutott az országos bajnokságra. Addig is
Laci bácsi várja hétfő és csütörtök délutánonként
a továbbjutottakat, és mindazokat, akik kedvet
kaptak a birkózás sportágához.
Köszönjük a szülők támogatását, bátorítását!

„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Taga Zsófia

1. b

Török Luca Abigél

1. b

Törzsök Balázs

1. b

Frank Debóra

2. a

Köszörűs Dorina

2. b

Turzó Balázs József

2. b

Varga Levente Tibor

2. b

Nagy Dominik

3. a

Bocsa Tibor Krisztián

3. b

Szabó Dóra

3. b

Jenei Gréta Eszter

3. c

Márton-Szabó Kata

3. c

Csarkó Sára Vanda

4. a

Harasztosi Míra Erika

4. a

Madarász Botond Krisztián

4. a

Köszöntjük decemberi
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Gyöngyösi Ágnes

5. a

Karácsony Liliána

5. b

Kovács Maja Rebeka

5. b

Mónus Albert

5. b

Bondár Zoltán

6. a

Horváth Edit

6. b

Magyari Kevin

6. b

Farkas Zoltán

7. osztály

Fülöp Zsófia

7. osztály

Barcsa Dóra

8. osztály

Karalyos Miklós

8. osztály

Kiss Anikó

8. osztály

Kun Gabriella

8. osztály

Nagy Dóra Rebeka

8. osztály

Nagy László Tamás

8. osztály

Köszöntjük novemberi
születésnaposainkat!
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Szakmai nap az iskolában

Számítástechnikai
előadás a Bessenyei
György Szakképző
Centrum jóvoltából.

Pedagógiai foglalkozás és a pincér szakma bemutatkozása a Bessenyei
György Szakképző Centrum jóvoltából.

Rendvédelmi bemutató a Bessenyei György Szakképző Centrum
tanulói segítségével.
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Fodrásznál…

Az ács, tetőfedő szakma rejtelmei

20

Eötvös József Szakgimnázium pék és mezőgazdasági
foglalkozása

21

A Mézlovagrend előadása és mézkóstoló
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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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Programok , versenyek, hírek
December 3.

Családi Istentisztelet

December 4.

Alsó tagozatos szavalóverseny

December 8.

Diákolimpia (Herpály Kupa 2017)

December 10.

Kék vödör és a Nyilas Misi adományok
leadásának határideje.

December 11.

Disznótor

December 14.

Felső tagozatosok szavaló versenye
TÉL-SZERETET- ADVENT- HIT
témakörében

December

Családi kézműves foglalkozás, bolhapiac,
karácsonyi műsor

December

Téli szünet időpontja:
2017. december 23-tól 2018. január 2-ig.
Utolsó tanítási nap: 2017. december 21.
Első tanítási nap: 2018. január 3.
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Lapzárta: október 6. Következő számunk 2017. október 11-én jelenik meg.

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

