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3. Évfolyam 4. szám

2017. március 17.

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja
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Az Istennek kedves böjt

2017-ben március 1-jével, Hamvazószerdával elkezdődött a 40 napos
böjt. A böjti időszak alkalmas arra, hogy a lelkünket sokféle
szennytől, bűntől, szennyeződéstől megtisztítsuk. Ahogyan házunkat
Húsvétra megszépítjük a tavaszi nagytakarítás alkalmával, úgy
tehetjük tisztává bensőnket is. Lehetőségünk van rá, hogy
felkészüljünk Jézus szenvedésére és értünk vállalt halálára. Így
megtapasztalhatjuk azt, amit úrvacsorai imádságunk is tartalmaz:
az ő halála a mi halálunk, az ő feltámadása a mi feltámadásunk.
Mert meghalunk a bűnnek és új életre támadunk fel.
Milyen az Istennek kedves böjt? Ézsaiás próféta könyvében
olvasható: „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul
fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az
éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen
embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” Azaz: Légy
önzetlen és nagylelkű! Amikor valamit megvonsz magadtól, tedd azt
azért, mert Jézushoz szeretnél közelebb kerülni, szorosabb
kapcsolatot kialakítani.
Milyen az Istennek nem kedves böjt? „Miért böjtölünk – kérdik –, ha
te meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni
róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és
az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és
veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve.” Azaz, amikor
háborgunk csak lelkünkben, hergeljük magunkat és csak a látszatra
tesszük a hangsúlyt.
Istennél az alázatos, a szelíd szív a kedves. Szabadságunk van rá,
hogy milyen legyen a böjtünk. De felelősségünk is. Kívánom, hogy
lehessen ez az időszak az elcsendesedés, a békesség megtalálásának és
a megtisztulásnak ideje.

Matkóné Cseh Brigitta
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Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő

Lehullt a jégbilincs,
Selymet bont a barka.
Tág, tavaszi széllel
Beszélget egy szarka.
Csengettyűs hóvirág
Levélházikóból,
Legényes tavasznak
Csilingelve bókol.
Violakék selyem
Az ég takarója,
Zöld rét felett lassan
Körözget egy gólya.
Ezüst tükrű a tó.
Döngicsél a dongó
Köszöntlek friss tavasz,
Rügyet, bimbót bontó!
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Sánta J. Ede
Jöjj tavasz! Jöjj!

Drága tavasz, jöjj most el hozzám!
Úgy örülnék, ha mosolyt hoznál,
Vagy egy kis kósza meleget,
Hogy elöntse szívemet a szeretet!
Úgy szeretnék nyíló virágokat látni!
Énekes madarakat a magasban szállni!
Pajkos szellőt, és magas zöld fákat!
Színes szép mezőt, apró nyuszit, százat!
Drága tavasz, jöjj most el kérlek!
Hozzál nekem valami szépet!
Lehet az bármi, én örülni fogok!
Mert én tőled mindig szépet kapok.
Szeretném az arcomon a napot,
Ahogy süt le rám egy tavaszi napon!
Úgy örülnék, ha eljönnél drága tavasz!
S ha majd itt leszel, ugye örökre maradsz?

A kommunizmus áldozatainak emlékére
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Reményik Sándor
Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

Az Országgyűlés határozata értelmében minden év február 25-én tartják
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁT.
Erre az alkalomra megható műsorral készült a 6-ik osztály. A megemlékezést
Matkóné Cseh Brigitta, iskolánk hittan tanára nyitotta. A műsor vetítéssel
folytatódott, majd Tóth Bertalan tanár bácsi gitárkíséretével elénekeltük a
Ha én rózsa volnék című dalt. Ezután versekből, elbeszélésekből összeállított
rész következett. Ezáltal iskolánk tanulói megismerhették a kor borzalmait,
megpróbáltatásait.
Szereplők: Berek Nóra, Bor Kata, Farkas Zoltán, Halász László, Juhász
Mátyás Attila, Juhász Nándor, Molnár Boglárka, Nagy Ákos, Nagy Vivien,
Varga Levente, Szabó Nóra, Bor Máté, Szémán Martin.
Felkészítők: Nagy Sándor, Tóth Bertalan, Bényei Tamásné
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III. Béres András szóló néptáncversenyen Mikepércs
A Diószegi Kis István Református
Általános Iskola és AMI táncosai a
Mikepércsen megrendezésre kerülő
III.
Béres
András
szóló
néptáncversenyen szerepeltek.

Horváth Benedek és Gyöngyösi Ágnes
ARANY minősítés

Táncosok eredményei:
Szilágyi Laura és Geönczy Kincső
ARANY minősítés

Kun Bettina és Tóth Hanna
EZÜST minősítés
Brumár Tibor és Krisztik Orsolya
EZÜST minősítés
Felkészítetők: Turzó Renáta
és Vámosi István.
Bacsó Blanka és Kardos Dávid
EZÜST minősítés

Felkészítők: Ertsey Zsigmondné,
Turzó Renáta, Vámosi István
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Kalandos verseny - Olvasással a tudásért
Kalandos Verseny – Itt mindenki együtt nyer. Tanulók, pedagógusok és
az iskola.
A Szalay Könyvek ősszel egy különleges versenyre invitálta a
kellően bátrakat, hogy legjobb barátaikkal együtt éljenek át egy újszerű,
izgalmas kalandot.
Iskolánkból a 2-3. és 4-6. évfolyam tanulói közül 9 csapat 36
tanulóval vesz részt Fábiánné Kiss Gabriella, Turzó Renáta és Ékesné
Baranyai Enikő tanár néni segítségével a Szalay Könyvkiadó által
szervezett országos "Kalandos versenyen", mely szeptembertől április
végéig tart. A megmérettetés korcsoportonként egy-egy könyvhöz
kapcsolódik. Az izgalmas regények elolvasása után minden csapat
érdekesebbnél érdekesebb feladatokat old meg 12 fordulón keresztül.
Készítettünk már titkosírást, találkoztunk a Braille-írással, fejtettünk
meg keresztrejtvényt, és mindezek mellett jól szórakoztunk a könyv
olvasása közben.
Egy road show keretében meglátogattak minket a kiadó képviselői.
Bátorítottak a további feladatok megoldására, ajándékot hoztak, és
titkokat árultak el.
Ha ügyesek vagyunk, ezt nyerhetjük: kirándulás az ausztriai
Family Kalandparkba, tablet vagy gamer fülhallgató. Nem lesz könnyű
dolgunk, hiszen 6000 csapat 24 000 tanulója versenyez.

Csapataink
A négy villám (3. b)
Bene Johanna
Juhász Erik
Bor Máté
Szabó Milán

Denevérek (4. a)
Botos Blanka
Hagymási Levente
Juhász Dominik
Nagy Petra

Kis hörcsögök: (3. b)
Rózsa Szabolcs
Gulyvász Gergő
Parti János
Varga Botond

Nyuszik (4. a)
Bakonszegi Hanna
Erőss Csongor
Kiss Laura
Papp Gabriella

Rejtélyes lányok: (3. b)
Szilágyi Laura
Geönczy Kincső
Papp Hanna
Koncz Izabella

Oroszlánok (4. a)
Ambrus Balázs
Horváth Benedek
Kardos Dávid
Kerekes Marcell

Legendás szörnyek (3. b)
Pap Máté
Barta Dávid
Oláh Csaba
Márkus László

Kisokosok (5. b)
Balogh Csenge
Gurzó Panna
Horváth Edit
Kecskeméti Eszter

Titokzatos lányok: (3. b)
Kathó_Serdült Anna
Török Otilia
Furka Tamara
Bocsa Vivien
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Gyerekrajzok

10 gyönyörű rajzzal ajándékozták meg a 3. osztályos tanulók a város
gyermekkörzeti rendelőjét. Az alkotásokat Dr. Mitrán Mónika doktor
néni nagy örömmel vette át.
Felkészítő pedagógus: Fábiánné Kiss Gabriella
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A Sinka István Városi Könyvtár
által rendezett szavalóversenyen

Balogh Zsolt
5.b osztályos tanuló
eredményesen szerepelt.
Felkészítő: Bényei Tamásné

Az Arany János Gimnázium
által rendezett
szavalóversenyen

Török Csenge
7. osztályos tanuló
III. helyezést ért el.
Felkészítő: Ékesné Baranyai
Enikő
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A Zrinyi Ilona
matematikaversenyen
Hajdú-Bihar megyei
fordulóján
Karalyos Miklós
VIII. helyezést ért el.
Felkészítő: Lakatosné
Bungó Ibolya

Karalyos Miklós
„Szép magyar beszéd”
versenyen
I. helyezést ért el.
Felkészítő: Ékesné
Baranyai Enikő
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Márciusi , Áprilisi programok

Programok , versenyek
Április 5.

Alapműveleti verseny (4-8-ik
osztályig) 10 fő nevezésével

Április 6.

Ének és népzene verseny
Teleki Pál megyei földrajz
verseny

Április 7.

Tudásbajnokság megyei döntő.
Iskolánk által szervezett
Népdalverseny, Zsoltárdicséreténeklő verseny,
Rajzverseny

Április 10.

Rákóczi György Gimnázium
szavalóversenye Derecske
„Egyszer volt, hol nem volt…”
Megyei angol-német nyelvű
vetélkedő

Április 11.

Ákom –bákom előadás
Körömvirág együttes műsora

Április 21.

Bibliai Történetmondó verseny
Gyula,
Komplex Tanulmányi verseny 3.
osztályosoknak

Április 22.

Hermann Otto Verseny (biológia
verseny)

Április 27.

Komplex tanulmányi verseny
alsósoknak
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Hirdetmények
Tavaszi szünet időpontja

Április 13-tól április 18-ig.
Utolsó tanítási nap április 12.
Első tanítási nap április 19.

Február havi étkezési
térítési díj befizetése:

2017. március 21-22.
7.30-16.30-ig a gazdasági irodában.

Művészeti oktatás
térítési díj befizetésének
határideje:

2017. március 31.
7.30-16.30-ig a gazdasági irodában.
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Suhajda József
Nőnapra

Legyen virág az asztalon,
Hozzá mosoly az ajkadon,
Tehetsz így bármely napon,
Ha nincs is rá alkalom,
A kedves hang megmaradjon,
Ne engedd, hogy kiapadjon.
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Idézetek a nőkről

A nő szíve egy rész az égből.

George Gordon – Noel Byron

Általában minden férfi mögött egy fantasztikus asszony áll.
John Lennon
A történelemben többnyire a férfiak a hősök. A személyes életükben a
nők.
Kepes András
A nők tudnak látni anélkül, hogy odanéznének.
Jókai Mór
A férfi abba szeret bele, amit lát. A nő abba, amit hall.
Egyetlen nő sem vágyakozik arra, hogy egy férfi magával ragadja,
csupán annyit akar, hogy egy férfi akarja azt megtenni.
Elizabeth Peters
A nők oda vannak a matekért. Elosztják életkorukat kettővel,
megkétszerezik a ruhák árát, és legalább öt évvel toldják meg legjobb
barátnőjük életkorát.
Marcel Achard
A nő a barátait elfelejti, a szerelmeit soha. A férfi a szerelmeit elfelejti, a
barátait soha.
Hamvas Béla

Harasztosi Csaba
Nyugalmazott pedagógus gyűjtése

„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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Hobbi
Articsóka technikával húsvéti díszek készítése
1. lépés Boltban vásárolt hungarocell gömb az alap

2. lépés Egyenlő részekre osztom a gömböt , tollal megrajzolom a vonalakat.
Ezek lesznek a vezér vonalak.
3. lépés Egy négyzet alakú szalagot tűzök 4 gombostűvel a gömb tetejére. (az
illesztések miatt.)
4. lépés Behajtom háromszög alakúra a szalagcsíkot, és levágom a tekercsről.
(sok kell belőle)
5. lépés Elkezdem feltűzni a háromszögeket. Mindig a szembelévőket tűzöm,
úgy, hogy a csúcsaik összeérjenek. (5 db gombostűvel)
6. lépés A következő sort a háromszögek sarkainak találkozására tűzzük.
7. lépés Befejezéskor ahogyan a gömb felülete csökken, úgy tűzzük szűkebbre a
háromszögeket is, egészen addig, amíg a teljes felületet be nem borítottuk.
8. Lépés El kell tüntetni a gömb alján a letűzéseket. Erre egy masni a
legegyszerűbb megoldás és még szép is.
A végére egy kis matek: egy 10 cm-es gömbhöz 58 db háromszögre volt
szükségem és kb 300 db gombostűre. De a végeredmény nagyon szép.

Összeállította: Csilla néni

Rejtvény
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Egészítsétek ki a versrészleteket!
Talpra magyar, hí a ………!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy ………?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem …………!

Föltámadott a tenger,
A népek ………………;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj ……………… vet
Rémítő ereje.

Fényesebb a ………………………a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi ……………!
A magyarok istenére
……………..,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Még kér a nép, most ………..neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a …..,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa ……… hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy …………….:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
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A 3. B osztály nagyszerű ajándékokat
kapott Pécsről, egy óvóbácsis
rajzpályázatért.
Felkészítő pedagógus: Fábiánné Kiss
Gabriella
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Nőnap

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

