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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

A Debreceni Alkotmányozó Zsinat
(1567.
február
24-26.)
450
éves
évfordulója alkalmából a Tiszántúli
Református Egyházkerület Elnöksége Dr. Fekete Károly püspök, Dr.
Adorján
Gusztáv
főgondok,
Derencsényi István lelkészi főjegyző,
Molnár János világi főjegyző - testvéri
szívvel
köszönti
iskolánkat,
gyülekezetünket
az
alábbi
gondolatokkal:

Kedves Testvéreim!
Négyszázötven esztendővel ezelőtt, 1567-ben, február 26-án
fejeződött be a Debreceni Zsinat három napos ülése. Ettől
az eseménytől számítjuk református egyházunk és a
Tiszántúli Református Egyházkerület alapítását. A II.
Helvét Hitvallásnak az 1567. évi Debreceni Zsinaton
történt aláírásával szilárdult meg a helvét irányú
reformáció Magyarországon, mivel ez a zsinat tette meg
az
első
lépéseket
egy
olyan
egyházi
szervezet
kialakítására, amely a helvét reformációhoz csatlakozott
gyülekezetek életrendjét körvonalazta. Éppen ezért
nekünk, tiszántúli reformátusoknak kettős hálaadás van a
szívünkben a reformáció jubileumi évében. Erősítsen
bennünket
a
mai
istentisztelet
is
a
reformáció
felismeréseiben: A bűnös ember egyedül Jézus Krisztusban
való hit által, Isten ingyen kegyelméből, kizárólag a
Szentírás alapján és a Megváltó érdeméből üdvözülhet. Egyedül Istené a dicsőség!
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HÁLAADÓ NYILATKOZAT

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése az 1567-ben
tartott debreceni alkotmányozó zsinat 450. évfordulója alkalmával,
a reformáció 500 éves történelmére és kibontakozására visszatekintő
emlékévben Istennek ad hálát azért a szolgálatért, amelyet
egyházunk a reformáció bibliai felismerései és hitvallásaink tanítása
alapján igyekezett végezni az elmúlt évszázadok során.
450 évvel ezelőtt az evangélium szerint reformált egyház felelős
vezetői, választott tisztségviselői és testületei az egyház életének és
szolgálatának Isten akarata szerinti folyamatos megújulására, a
tévtanításoktól való megtisztulás szükségességére és az egyház
Krisztusban adott egységéről való bizonyságtételre tekintettel
fogadták el a II. Helvét Hitvallást. Ezzel a döntéssel a debreceni
zsinat a református keresztyén hit megélése, a tanítás, az élet és a
szolgálat számára kívánt segítséget és egyben zsinórmértéket
biztosítani, az Isten Igéjének jobb megértéséért . az evangélium
tisztaságáért folytatott küzdelem során.
A Közgyűlés − miközben hálát ad az előttünk járók felismeréséért és
dicsőíti Istent a reformáció egyházunk, népünk és nemzetünk
számára megnyilvánult áldásaiért – a reformátori örökség és
hitvallásos lelkület szellemében kinyilvánítja, hogy
mindenkor igyekszik a Kijelentés és az Írás, valamint a
keresztyén hit tartalmát még mélyebben megismerni, azt tanítani,
gyülekezeteinek és intézményeinek életét e tanításhoz igazítani;
mindenkor kész számot adni a Krisztus hit tartalmáról és a
Krisztusba vetett reménységéről abban a világban, amelyben Isten
teremtő alkotását ismeri fel, s amelynek tartozik bizonyságot tenni
az Evangélium igazságáról;
bizonyságot tesz a hit és az élet szerves egységéről, s igyekszik
elhárítani minden téves tanítást vagy ideológiai elhajlást, amely ezt
az egységet kívülről vagy belülről megbontani szándékozik;

bűnbánattal és önvizsgálattalveszi számba az egyház életének
és tanításának minden olyan megnyilvánulását, amely a múltban
méltatlannak bizonyult küldetéséhez vagy a jelenben veszélyezteti
az evangéliumról való bizonyságtétel tisztaságát és az egyház
szolgálatának hitelességét;
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mindenkor kész „a jobbra taníttatás alázatával” helyet adni
minden olyan teológiai felismerésnek és hitbeli megtapasztalásnak,
amelyek az Ige hirdetése, a Szentírás olvasása és az imádság,
hitvallásaink tanulmányozása, valamint az újabb teológiai
tudományos eredmények alapján gazdagítják és jobbíthatják
egyházunk életét és szolgálatát;
hivatalos hitvallásaink értékeinek megőrzése és elmélyült
tanulmányozása mellett nyitott marad a hit aktuális megvallásának
követelményei előtt, ugyanakkor megbecsüléssel, a megértés
szándékával és a párbeszéd igényével fordul a többi keresztyén
egyház tanításának és liturgiai örökségének megismerése felé, az
egyház ökumenicitásának jegyében;
A Közgyűlés kéri és bátorítja a gyülekezetek őrállóit és közösségeit,
valamint oktatási, kulturális és szociális intézményeit, hogy tegyék
lehetővé e nyilatkozat kitételeinek elmélyítését és tanulmányozását,
hogy a hit és az élet kérdéseinek átgondolása, a tudatos eszmélés,
valamint az Isten tisztelete és a közösség megélése által engedjenek
teret a Szentháromság Isten egyházat megújító és megtartó
munkájának.
Debrecen, 2017. 02. 25.
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"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje
minden dolognak az ég alatt." Prédikátor 3,1

Kedves Olvasók, Kedves Testvéreim!
Ennek a bibliai mondatnak a kulcsfogalma az idő. Az, amiből
mindenkinek bőven van, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy
sokszor inkább időszűkében vagyunk. Ha elvégezzük a napi
feladatainkat, még mindig nagyon sok marad, és nem mindegy,
hogy azt mivel töltjük el. Eltölthetjük jól és rosszul. Gyakran
nagyon nehéz eldönteni, hogy mit is tegyünk és mit hagyjunk ki
az életünkből, de Isten segít nekünk ebben. Megadja az életünkbe
azokat a dolgokat, amelyeknek örülhetünk, amelyek vidámmá
tesznek minket, és ezekre is nagy szükség van. Most egy olyan
időszakban élünk, ami a vidámság ideje, a farsangi mulatságok,
a bálok ideje. Lehet, szabad vidámnak, felszabadultnak,
jókedvűnek lenni, persze csak normális mértékben, mert az öröm
Isten ajándéka és hozzátartozik az életünkhöz. Ezért van a
farsangi időszak, a farsangi mulatságok, ahol jól érezhetjük
magunkat. A farsang ideje után jön majd a 40 napos böjt,
amikor a húsvét eljövetelére fogunk készülni, annak is meglesz a
maga szépsége, mint ahogyan az életben mindennek, csak meg
kell tudni találni! Végezetül azt kívánom mindannyiunknak,
hogy találjuk meg az örömöt, a feladatot, az értelmet minden
napban! Így lesz áldott az Istentől kapott időnk, életünk! Ámen

Kozma Mihályné
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A házasság hete

„…megtaláltam, akit lelkemből szeretek.
Megragadtam, nem is engedem el…”
(Énekek Éneke 3, 4)

2017. február 12-19-én tizedik alkalommal rendezték meg a házasság
hetét Magyarországon. A Református Egyház is aktív részese volt
ennek.
„Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a
házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati
problémákkal
szembesülőknek.”
(forrás:
http://hazassaghete.hu/kozponti-programok/)
A házasság egy férfi és egy nő teljes, tartós, Istentől rendelt
szövetsége. A házasságot Istenünk az ember boldogulására,
boldogságára és biztonságára szerezte. Míg ezt a szövetséget a felek
betartják (mondhatnánk jogi szempontból), a legjobb a házasság a
párok számára.
„…megtaláltam, akit lelkemből szeretek.” – olvashatjuk az Énekek
Éneke könyvében. Az ember élete folyamán keresi helyét, párját,
Istenét. Amikor megtalálja, megmagyarázhatatlan örömmel tölti el.
Isten az Ő országát is hasonlította szántóföldbe rejtett kincshez, vagy
kereskedő által talált igazgyöngyhöz. Amikor rátalálnak ezekre a
kincsekre, mindenüket odaadják értük, a legfontosabbá válnak.
„Megragadtam, nem is engedem el…” Az Ige eme folytatása a
ragaszkodásról szól. Akik egymást szeretik, azok ragaszkodnak
egymáshoz, összetartanak. A házasság gyümölcse(i) a gyermek(ek).
Lelki egészségük szempontjából számukra is szüleik e szoros, tartós
kapcsolata a legideálisabb.
Kívánom, hogy kapcsolatainkban
szeretetet, boldogságot.

megtapasztaljuk

az

Matkóné Cseh Brigitta

igaz

Zelk Zoltán: Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág zúzmarás a fán az ág.
Ám télután egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.
Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!

Pásztorné Antal Magdolna: Tavaszi mese
Tavasz elején az ébredő napocska,
Szemei elől a felhőket széttolja,
Letekint a dombvidékes tájra,
S nem ismer a színtelen világra!
”Hogy lehet minden hófehér és fekete?
Hová lett a színek ezernyi serege?
Hol vannak az énekes madarak?
Miért nincsenek virágok, hogy illatozzanak?”
Tavasztündér útnak indul a varázspálcával,
színeivel; a zölddel, pirossal, és sárgával.
Tavaszi szél viszi a hírt, erdőnek, mezőnek,
”A költöző madarak nemsokára megjönnek!”
Amerre jár Tavasztündér, ébredezik a világ,
Kinyílnak az aranyesők, tulipánok, orgonák.
Csivitelve megérkezik elsőnek a füstifecske,
Utána a gólyák jönnek a párjukkal kelepelve.

Színes már az erdő, mező, napocska is mosolyog,
Füstifecskék, fehér gólyák, legyetek hát boldogok!
Tavasztündér sarat készít fészkéhez - a fecskéknek,
Tudom hamar; de vége van... a tavaszi mesének!
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Diákönkormányzat hírei
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Farsangi vetélkedő
2017. február 23-án a diákönkormányzat játékos farsangi vetélkedőt
szervezett a felsős tanulóinknak. A jelmezfelvonulás és bemutatkozás
után a csapatok elkezdték a farsangi totót és puzzlet megoldani. Az
ügyességi feladatok (dióhalászat, célbadobás ) után következett a fánkevő
verseny. A zsűri kiosztotta a jutalmakat a nyertes csapatoknak.
Köszönjük a sok finomságot az anyukáknak és mamáknak! Jól éreztük
magunkat!
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Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus

Itt a farsang, áll a bál…
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Bozsik-labdarugó bajnokság
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Február 14-én
rendezték Szentpéterszegen az OTP Bank Bozsik program labdarúgó utánpótlás tornát az első korcsoportban, amelyen
iskolánk két csapattal indult. A II. Rákóczi Ferenc, József Attila
Általános Iskola és a Fekete Borbála Általános Iskola csapataival
játszottunk mérkőzéseket, ahol mindkét csapatunk minden meccsen
győzelemmel végzett. Csapatainkat vegyesen állítottuk össze, ahol voltak
rutinos versenyzők és voltak, akik most voltak az első igazi
mérkőzésükön.
Legeredményesebb játékosaink: Tirpák Regő, Hudák
Botond, Muzsnai Máté, de a kezdő versenyzőink is nagy lelkesedéssel és
örömmel segítették és erősítették csapatainkat!
Köszönjük a szülői támogatást és nagyon várjuk a következő
mérkőzéseket!

Játékosaink:
DIÓSZEGI 1.

DIÓSZEGI 2,

BALOGH SZILÁRD

MUZSNAI MÁTÉ

HUDÁK BOTOND

TIRPÁK REGŐ

KOVÁCS LEVENTE

GYÖNGYÖSI ZSOMBOR

NAGY ISTVÁN

BALÁZSI ZSOLT

OLÁH CSABA

KARÁCSON ZSOMBOR

TÉCSI ANDRÁS

TIPANUCZ KENDE

TÉCSI KAROLINA

KÖVÉR LEVENTE

TISZAI ÁDÁM

TÓTH LÁSZLÓ

Pálfi Edit és Nagy Judit

Meseillusztráció pályázat
A Sinka István Városi Könyvtár területi rajzpályázatot hirdetett
három korcsoportban: óvodás, általános iskolás 1-2. osztályos tanulói
és az általános iskolás 3-4. osztályos tanulói számára.
Iskolánkból több tanuló is pályázott. Díjazottjaink:

1-2. osztályos
1. helyezett:

Técsi Karolina 1. a

3. helyezett:

Nagy István 1. a

6. helyezett:

Hudák Lora 2. c

3-4. osztályos
1. helyezett:

Madarász Botond 3. a

2. helyezett:

Oláh Csaba 3. b

3. helyezett:

Kathó-Serdült Anna 3. b

Felkészítő: Czirjákné Hajzer Ilona, Nyika Jánosné és Fábiánné Kiss
Gabriella
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2017. február 24—én Vésztőn az
országos szépíróversenyen
iskolánkat képviselte

Tóth Boglárka Lelle
4. b osztályos tanuló,
aki arany minősítésben III.
helyezést ért el.
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Összetört

Összetört belül valami
ha megrázol
Hallod bennem zörögni.
Felnyithatnánk a mellkasom
Javítani a hangulaton
Helyén heg maradna
A zaj viszont elmúlna
Nem kattognék többet
Nem csinálnék hülyeséget
Ha meg újra elromlok
Letör, kiesik, felszakad
Elég lesz felnyitni a varrat
Mellet mihamarabb.
De el is távolíthatnánk
az egészet
Ha kopognál,

Csak visszhangzana bennem
az élet.

Rácz Bálint Csaba 5. b. osztályos tanuló verse
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Ajándék
Januárban az első és második évfolyamos tanulóink L. Ritók Nóra
művésztanár jóvoltából mesekönyvet kaptak ajándékba. Az elsősök
Lázár Ervin: A nagyravágyó fekete rigó, a másodikosok, A legkisebb
boszorkány című könyvét vehették kezükbe. A gyerekek kitörő örömmel
fogadták az ajándékokat, szívesen olvasták a vicces történeteket, és
készítették az illusztrációkat. Munkáikat fotókkal örökítettük meg.

Felkészítők: az alsó tagozatos humán munkaközösség és a
munkaközösség tagjai

művészeti

Pappné Nagy Éva

Jeles napok márciusban
Március- Kikelet hava- Tavaszelő hava- Böjtmás hava
A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az évszaka. A
nappalok hosszabbodnak, enyhül az időjárás, és lekerül rólunk a
nagykabát. A hó alól virágok kukucskálnak, dugják ki a fejüket,
madarak készülődnek a fészekrakáshoz, és csivitelésüktől egyre
hangosabbak a kertek és a mezők.
Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap.
Ősi magyar nevén Kikelet hava, de a népi kalendáriumban Böjtmás
havaként említik. Az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második
hónapja.
A tavasz első hónapjáról azt mondják: „Ha böjtmás hava száraz, Szent
György hava nedves”, azaz esős áprilist jelez a csapadék nélküli március.
S rámutat az egész esztendőre, a néphit szerint amennyi köd van
márciusban, annyi lesz a zápor is.

Március 3. – A békéért küzdő írók
világnapja
Március 3-a a békéért küzdő írók
világnapja. A Writers for Peace Day-t a
Nemzetközi Pen Club hirdette meg 1984ben azzal a céllal, hogy a csatlakozó írók
felhívják a figyelmet a béke fontosságára.
Az írók azóta is az irodalom eszközeivel
veszik fel a harcot az embertelenség ellen,
felhívják a figyelmet a háború veszélyeire
és az embertelenségre. Az internet
irodalmi portáljain ezen a napon olyan
szépirodalmi alkotásokkal találkozhatunk,
amelyek központi témája a háború
szörnyűsége vagy a béke hangsúlyozása.
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Március 8. – Nemzetközi Nőnap
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917
óta (Magyarországon 1948 óta) minden év
március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot
az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.

Március 12. - Gergely napja
A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás
a gergelyjárás. Ezen a napon emlékeztek I.
Gergely pápára, az iskolák patrónusára.
Eredete a XVI. századra nyúlik vissza,
amikor a tanulók maguk és tanítóik
számára adományokat gyűjtöttek. Ezen a
napon
a
gyerekek
vidám
jelmezes
felvonulással,
köszöntők
éneklésével
és
dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely
pápára, bemutatták az iskolai életet, az új
tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba
pedig adományokat gyűjtöttek.
Március 15.: Nemzeti Ünnep: Az 1848-49-es
magyar forradalom és szabadságharc ünnepe;
Magyar Sajtó napja
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét
ünnepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk szabadság
szeretetét fejezi ki. Március 15-én minden
megemlékező kokárdát tűz ruhájára. Ez a
hagyomány
a
francia
forradalom
nyomán
keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek
először nemzeti színű szalagot. 1848-ban ezen a
napon tört ki a forradalom Pesten, és ekkor
nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a 12
pontot és a Nemzeti Dalt.

Március 18. - Sándor napja
A néphit szerint az első meleghozó nap. "
Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget." Bizonyos vidékeken a zab és árpa
vetésére legalkalmasabb napnak tartották.
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Március 19. - József napja
Kedvelt névnap ünnep. József, a názáreti ács,
Jézus gondviselője. Az első meleg tavaszi napnak
tartják falun. Erre a napra várják vissza a
gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. A
Mura vidéken a marhákat is kihajtják a legelőre.
Számos termésjóslás is kötődik a naphoz. Azt
tartják, amilyen az idő Józsefkor olyan lesz
nyáron a szénahordáskor is. Ha az égen
szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.
Március 20. – A boldogság világnapja
Az ENSZ közgyűlése még 2012-ben nyilvánította a boldogság nemzetközi
világnapjának március 20-át.
„A boldogság alapvető emberi cél. Elismerjük, hogy a gazdasági
növekedéshez átfogó, igazságos és kiegyensúlyozott megközelítésre van
szükség, mely elősegíti a fenntartható fejlődést, a szegénység
felszámolását és minden nép boldogságát és jólétét” – áll a közgyűlés
határozatában. A világnap célja, hogy minderre felhívja a társadalom, a
figyelmét.
Március 21. - Benedek napja
A csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító
Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát
szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő,
betegségűző erőt tulajdonítottak.
Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja,

Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja.
Az évszázados megfigyelésekre alapuló népi
bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán
a mezők növényeinek növekedése, ekkor érdemes
gyümölcsfát oltani, szemezni.
Összeállította: Gyarmatiné Kiss Adrienn

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

Geönczy Levente

1.b

Gulya Réka

2. a

Juhász Róbert Norbert

2. a

Fejes Gréta

2. b

Gyarmati Dezső

2. b

Hagymási Florina

2. c

Balog Balázs

3 .a

Balogh Dávid László

3. a

Gombos Sára

3. a

Szoboszlai Noémi

3. a

Gulyvász Gergő János

3. b

Varga Botond Csongor

3. b

Botos Blanka

4. a

Jakab Ervin

4. a

Papp Gabriella

4. a

Balog Vivien Ágnes

4. b

Kállai Zoltán

4. b

Köszöntjük márciusi
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Hudák Péter

5. a

Ujvárosi Ákos

5. b

Mező Dorina Éva

6. osztály

Nagy Ákos

6. osztály

Szabó Csaba Szilárd

6. osztály

Szémán Martin Levente

6. osztály

Kelemen Benjámin

7. osztály

Szigeti István

7. osztály

Bagosi Tamás Márk

8. osztály

Harangi Fanni

8. osztály

Magyar Zsófia

8. osztály

Mező Hajnalka Vivien

8. osztály

Tóth Imre

8. osztály

Veres Sándor

8. osztály

Köszöntjük márciusi
születésnaposainkat!
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3. B osztály termének dekorációi

Projektmunka az 5.b és a 6. osztályba

23

G
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Könyvbemutatón jártunk

G
a
l
é
r
i
a

Múzempedagógiai foglalkozás

Lapzárta: 2017. március 13. Következő számunk 2017. március 17-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, Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Pappné Nagy Éva,
Pappné Major Krisztina

