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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

1

2018. szeptember 2-án, vasárnap délelőtt

tartottuk a tanévnyitót a református

templomban. Az alkalom azért is volt különleges,

mert a diákok az új tanévet egy kívül-belül

felújított épületben kezdhetik meg.

Az igét Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette

a Jel 2, 10. alapján.

A tanév kezdetén az új diákok és az idén

kinevezett tanárok is fogadalmat tettek, hogy

hűek lesznek a református intézmény

célkitűzéseihez. Ezt követően az iskola tanulói

ünnepi műsorral örvendeztették meg a

jelenlévők szívét.

Ahol a templom és iskola együtt él, ott a gyülekezeti életre is hosszú élet vár.

Ez a magmaradás és a megújulás záloga is egyszerre. Isten kegyelméből épül

és fejlődik az iskolánk. Intézményünkben a törődés, a keresztény értékek és a

tudás átadása a legfontosabbak, amelyek csak hittel lehetségesek.

Az iskola épülete az elmúlt 50 évben nem kapott nagyobb fejlesztést, így

nagyon elhanyagolttá vált. Az energetikai pályázat keretében, valamint

jelentős önerő segítségével a külső homlokzat, a hőszigetelés, a nyílászárók, a

villamoshálózat, a világítás, a tantermek is teljességgel megújulhattak.

Az ünnepi istentiszteletet követően a felújított épület átadása következett:

Fekete Károly tiszántúli püspök, Veress Bertalan tanügyi főtanácsos és László

Vilmos Csongor, az iskola igazgatója együtt avatták fel az iskola épületét.

László Vilmos Csongor

igazgató



Tanévkezdés – közösen

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek
be a Krisztus törvényét.” (Galata levél 6, 2)
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Elkezdődött az új tanév. Közösen kezdtük. A tanévnyitó előtti hetekben

szorgos munkával fáradoztunk a szép renden iskolai dolgozók, tanárok,

gyülekezeti tagok, óvónők, óvodai dolgozók, a baptista gyülekezet tagjai,

elvétve néhány gyermek. A tanévnyitón az intézményfenntartónk, az

iskolavezetők, tanárok, diákok, szülők és hozzátartozók a gyülekezettel

együtt bizonyságot tettek arról, hogy hogyan lehet szép együtt az ünneplés.

Aztán elkezdődött a tanítás, a tanulás. Valamennyien fáradozunk azon,

hogy minden ékesen és szép rendben történjen, bibliai szavakkal élve.

Istenünk pedig szívünkre helyezi az Igét: „Egymás terhét

hordozzátok…” Hát nem elég a saját terhünk, gondunk, bajunk? Még a

másikét is vegyük magunkra? – kérdezhetnénk. De az isteni üzenet nem azt

kéri, hogy a másik terhét hordozzuk, sem azt, hogy a magunkét adjuk

másnak, hanem, hogy egymásét. Ha a másik helyébe érezzük magunkat, azt

hívják beleérző képességnek, azaz empátiának. Ezt jelenti az, ha a másik

élethelyzetének súlyából átveszünk, miközben mi is megosztjuk a magunkét

mással. Miért? Mert együtt, közösen könnyebbé válik egy-egy olyan

probléma, amelyet egyedül talán nem tudnánk megoldani. Mert egy

embernél kettő együtt nem kétszer annyit bír elhordozni, hanem többször

annyit. Mert összefogásban, közösségben van az erő.



Tanévkezdés – közösen
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„…így töltsétek be a Krisztus törvényét.” – folytatódik a tanács. Egymás

terhét hordozva betöltjük ezt. Mi a Krisztus törvénye? A Tízparancsolat és

Isten törvényének két gondolatban való összefoglalása: Szeresd az Urat, a te

Istenedet és szeresd a másik embert úgy, mint magadat. Ez a szeretet

parancsa. Igaz szeretetet, Istenben való hitet szeretnénk? Hordozzuk

egymást! Imádságban is. Szeressük az Urat, mert a szeretet sok bűnt

elfedez. És szeressük ugyanúgy a másik embert, mint magunkat! Nem

jobban és nem kevésbé. Feltételek nélkül, nem színből, hanem szívből. És

akkor megáldja az Úr minden munkákat és ezt az új tanévet is. Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta



Iskolánk tanévnyitó ünnepsége

2018 szeptember 2.-án Vasárnap
délelőtt, a Berettyóújfalu város
szívében található református
templomban 10 órakor vette kezdetét a
tanévnyitó ünnepség, melynek
keretein belül került sor a
fogadalomtételre.

Az osztályok helyüket
elfoglalva a zászlóbehozatalt követően
Fekete Károly a Tiszántúli Református
Egyházkerület Püspöke hirdette Isten
igéjét (ige), Ezt követően köszöntésekre
került sor, majd az iskola igazgatója
László Vilmos Csongor felkérte a
tantestület érintett tagjait és az
újonnan belépett tanulókat az
ünnepélyes fogadalomtételre.

A templomi szertartást követően az
ünneplő gyülekezet átvonult az iskola
főbejáratához, ahol Muraközi István
polgármester, Fekete Károly püspök és
László Vilmos Csongor igazgató úr
átvágták a szalagot és bejárták az
épületet, melynek közösségi terében
álló fogadásra került sor az esemény
zárása képen.
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Újonnan avatott tanulóink
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Fotók: Deme Dávid



Iskolánk új tanulóinak névsora

1. A osztály

Osztályfőnök: Czirjákné Hajzer Ilona

• Baranyi Nóra

• Bényei Tamás

• Bottó Boglárka Evelin

• Elek Lea

• Furka Bíborka

• Ganzé Márk

• Gyarmati Lilla

• Kiss Blanka

• Kurunczi Zsolt

• Muzsnai Hédi

• Nagy Bence

• Nagy Nóra

• Stanojevic Szofia Terézia

• Tikász Marcell
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1. B osztály

Osztályfőnök: Ertsey Zsigmondné

• Bakcsi Szandra

• Bondár Hanna

• Csepei Frederik

• Fónyad Nándor

• Gugyela Dávid Ferenc

• Juhász Evelin

• Kalmár Viola

• Krafcsik Benett Axel

• Mező Gábor

• Páli Milán Adrián

• Papp Anna

• Szilágyi Maja

• Tóth Emma

• Varga Bence Dániel

• Veres Stella Melissza

Iskolánk új tanulóinak névsora
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Deme Dávid



Sport

Szeptember 1. Balkány

VII. Cellspan kupa Nemzetközi birkózó 
verseny 26 egyesület 230 versenyző

Iskolánkat a következő tanulók képviselték:

- Tirpák Zalán ezüst érem

- Bökönyi Péter bronz érem

- Bökönyi Krisztián bronz érem

- Bökönyi Nándor ezüst érem

- Márkus László bronz érem

- Bocsa Vivien ezüst érem

- Krafcsik Kristóf, Pásztor Norman, Bocsa 
Tibor, Bacsa  Bence, Bacsa Bogi ötödik hely.
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Sport

Szeptember 8.

Diákolimpia Területi kötöttfogású Bajnokság 
Kaba

- Tirpák Zalán arany érem

- Bökönyi Krisztián bronz érem

- Márkus László bronz érem

- Pásztor Norman, Bacsa Bence, Bocsa Tibor 
Krisztián ötödik hely

Szeptember 1. Balkány

Vll. Cellspan kupa Nemzetközi birkózó 
verseny 26 egyesület 230 versenyző

Diószegi Refi Iskolából

- Tirpák Zalán
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Sport

A verseny jó hangulatban és pörgősen
zajlott le, ezáltal is kizökkentve a gyermekeket
a tanulás világából és egy kicsit a mozgásnak,
futásnak hódoltak ezen a délutánon.

A Diószegiből huszonnégy tanuló
képviselte az iskolánkat. Minden
korcsoportból három lány és három fiú
indulhatott. Az első három helyezést elért
tanulók diákolimpiai éremmel a nyakukban
térhettek haza.

• Egy arany érem: Hudák Péter 7/a

• Három darab ezüst: Nagy Vivien 8 o, 

Budai János 5/a, 

Hudák Botond 4/c

• Két darab bronz: Tóth Boglárka Lelle 6/b,
Magyari Csaba 6/a

• Negyedik helyezés: Hudák Lora 4/c

• Ötödik helyezés: Bocsa Krisztián 4/b

• Hatodik helyezés: Kalmár Kristóf 2/a, 

Török Luca 2/b, 

Bacsa Bence 4/b, 
Szoboszlai Noémi 5/a.

10

Szeptember 17-én került megrendezésre a helyi 

korosztályos mezei diákolimpiai futóverseny a 

Berettyó- parton.



Sport
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Szeptember 17-én került megrendezésre a helyi 

korosztályos mezei diákolimpiai futóverseny 

képekben

29Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 
30Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is 

megbotlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és 

nem fáradnak el. (Ézsaiás 40:29-31)
Deme Dávid



Szebbet teremthetsz szeretettel,

lélekből kapva az erőt.

Szebb világot alkot az ember,

békéset, s tisztán élhetőt.

Nem hajt tatár, anyagi érdek,

szíved csak szépre éhezik.

Érzéseid vonzzák a szépet,

amely úgyis megérkezik.

Engedj el végre minden görcsöt,

s hagyd, hogy a csónakod vigyen.

A pillanat, ha lazán töltöd,

úrrá lesz minden irigyen.

Álmodj nagyot, álmodj merészet,

s figyeld, a gondolat teremt!

Valóra váltja az egészet,

neked adva a végtelent.

Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!

Engedd csak szállni az időt!

Ülj le egy padra, nézz fel az égre,

figyeld a vágyad, s hagyd hatni őt!

Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!

Minek a lázas rohanás?

Ülj le egy padra, nézz fel az égre,

érintsen meg bűvös varázs.

Ne rohanj el az élet mellett,

engedd a szépet hatni rád.

Akik megállnak, szépre lelnek,

azokkal megáll a világ.

Mikor lassulsz lecsendesülve,

a lelked is életre kel.

Nem erőlködsz nekifeszülve,

a lét értelmét éred el!

Hagyod, hogy vigyen áramlása,

s eljuttat céljaid felé.

Segít a szíved dobbanása,

s vágyad az utat meglelé.

Nem is kell megkeresni módját,

csak csendben, várni, hogy legyen.

Nem kell “harccal legyőzni Tróját”,

s átmászni minden gond-hegyen.

Nem kell balgán sikerre törni,

harcban legyőzni másokat.

Elég egy székben hátradőlni,

s teremni hagyni álmokat.

Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz
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Művészeti tagozat hírei
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Elkezdődött a tanév a művészeti iskolánkban is.

Közel 200 tanuló jelentkezett művészeti tagozatra a 2018/2019-es tanévben.

Új tanszakkal, a szaxofonnal bővült a zeneművészeti tagozat, így most már

gitár, citera, népi ének, népi furulya, klarinét, furulya, szaxofon,

néptánc, zongora, festészet és színjáték tanszak közül választhatnak a

gyerekek.

Augusztus hónapban elkészítettük az éves munkatervünket. Programjaink

gazdagabbak lesznek az előző évekhez képest, hiszen két nyertes pályázat

programelemeit is meg fogjuk valósítani. De az előző években elkezdett és

hagyományteremtő célú rendezvényeket ebben a tanévben is folytatjuk.

Igyekszünk a hangszerparkunkat is fejleszteni a tanév során, saját

forrásból, illetve pályáztunk is.

Hangszerbeszerzési pályázaton 1.000.000 Ft. értékű Yamaha típusú

pianínót kaptunk.



Művészeti tagozat hírei
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Hamarosan érkeznek a szaxofonok, és egy nagyértékű elektromos gitár is.

Az új tanévben már voltak fellépései a művészeti iskolának.

Az ünnepélyes tanévnyitón teljesítettek színvonalas szolgálatot tanáraink és

diákjaink.

Szeptember 15-én Váncsodon, az Őszköszöntő Fesztiválon lépett fel a

Borbolya és a Tekergők néptánccsoport és a Kacor citera együttes.

Jelenleg a Szeptember 27-én tartandó szüreti felvonulásra készülünk.

Összességében elmondható, hogy művészeti iskolánkra az állandó

pörgés jellemző, hiszen az egyéni és a csoportos órák megtartásán túl

műsorokra, fellépésekre készülünk.

Egyre több felkérés érkezik városunkból illetve a környező településekről,

mert tanítványaink, tanáraink színvonalasan helyt állnak a

rendezvényeken.

Tanárainknak, tanítványainknak és diákjainknak nagyon jó

egészséget, és sok sikert kívánok, hogy a munkatervben megfogalmazott

céljainkat közösen megvalósíthassuk!

Hajrá Diószegi Alapfokú Művészeti Iskola!

Balogné Pogácsás Anita

művészeti munkaközösség 

vezető



Több városban is tanítottam: Biharkeresztesen, Debrecenben,

Szeghalomban, mind általános iskolában, mind középiskolában, és

osztályfőnöki teendőket is elláttam. Hálás vagyok Istennek, hogy úgy vezette

utamat, hogy ettől a tanévtől a Diószegiben taníthatok. Jelenleg felsőben

tanítok történelmet, földrajzot, illetve tehetséggondozás keretében vezetem a

kézilabda szakkört és a Bakancs szakkört. Fontosnak látom óráimon az

élményközpontú tanítást, ezért előszeretettel alkalmazom a mai modern

digitális eszközöket a tanórákon. Egyik legfontosabb vezérelvem az, hogy

minden diák egyedülálló és értékes. Nekünk pedagógusoknak feladatunk,

hogy ezeket az értékeket felfedezzük a gyerekekben, és minden támogatást

megadjunk egyéniségük kibontakozására, fejlesztésére. Ugyanakkor a

digitális kompetenciák fejlesztése mellett fontosnak látom a diák-diák közötti

interakciók elősegítését is, amit legjobban a Bakancs szakkör keretében

tudok elősegíteni.

1980-ban születtem Berettyóújfaluban. A

Debreceni Egyetemen szereztem történelem-

földrajz szakos tanári diplomát. Jelenleg pedig

továbbképzést folytatok hitoktatói szakon.

Feleségemmel 12 éve élünk boldog

házasságban, öt kislányunk született.

Szabadidőmben méhészkedek, sportolok,

túrázok, a természetben járok.
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Kúl-Túra

Elek Sándor tanár bácsi



A szakkör elsődleges célja a közösségformálás, amikor biciklizés, játék, túra

alkalmával van lehetőségünk egymást jobban megismerni, tanulni és

értékelni a másik ember adott képességeit. A kirándulásokkor lehetőség

nyílik megismerni hazánk természeti és történelmi értékeit, mellyel erősödik

a hazafiságunk és a nemzeti identitástudatunk. Nemcsak fényképek és

videók által szeretnénk rácsodálkozni a minket körülvevő teremtett világot,

hanem annak részeseivé szeretnénk válni azáltal, hogy bakancsot húzunk,

és közvetlenül a lábunkkal vesszük azt birtokba. Szeretném megosztani a

fiatalokkal azt az élményt, amikor egy bükkerdőben sétálva csodáljuk a

napsugarak átszűrődő fényét, amikor az ősi romok beszélnek hozzánk eleink

hőstetteiről, vagy amikor kenuzás közben csodáljuk a minket körülvevő

vízivilág sokszínűségét. Egy esti túra alkalmával jó lehetőség van arra, hogy

egy kis tisztáson leülve hallgassuk az éjszaka zenéjét, miközben nézzük a

felettünk lévő csillagmilliárdok végtelenségét. Ezeket a közös élményeinket

pedig szeretnénk közzé tenni a Kul-Túra rovatban fényképes beszámolókkal.

A közeljövőben várható túrák:

• biciklis kirándulás a Csonkatoronyhoz, célbalövés

• október elején a Sebes-Körösön lesz kenutúra

• az őszi szünetben egynapos kirándulás keretében 15km-es túrát

teszünk a füzéri várhoz
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Az új kenyér
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Mindennapi életünkben fontos helyet foglal el a kenyér. Ha nincs főtt

étel otthonainkban, mert nem volt elég idő, erő a meleg étel elkészítéséhez,

akkor mindig előkerül a kenyér. Hiszen olyan sokféle módon el tudjuk

készíteni, olyan sokféle módon tudjuk használni. Melegszendvicsként,

bundás kenyérként, lekváros kenyérként. Szüleink, nagyszüleink szinte

mindenhez fogyasztottak kenyeret. Gyermekként még megkóstoltam a

zsíros kenyeret cukorral, s kipróbálhattam a görögdinnyét is kenyérrel.

Mindig, minden alkalommal volt helye a család életében a kenyérnek.

S ma, amikor annyiféle módon szeretnének sokan lemondani róla,

szeretnék kihagyni életükből, akkor halljuk, bizonyítják az orvosok,

nélkülözhetetlen az élethez! Olyan nyomelemek, vitaminok vannak benne,

melyek nélkül betegek lehetünk, gyenge lehet szervezetünk.

A kenyér szükséges az élethez, az egészséges élethez. Még azok

számára is, akik lisztérzékenyek. Nekik is szükségük van a kenyérre, az ő

speciális kenyerükre.

Ha bemegyünk a pékségekbe, a kenyerek választéka meglephet

bennünket. A teljes kiőrlésűtől a magvasig, a kovászostól a hagymásig

mindenféle kenyérrel találkozhatunk és válogathatunk belőlük.

Bármelyiket válasszuk azonban, fontos, hogy fogyasszuk!



Az új kenyér
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A Mi Atyánkban Jézus így tanít bennünket, hogy imádkozzunk a

mindennapi kenyérért: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…”

S ez alatt kell értenünk a fizikai módon érezhető, fogható, ízlelhető

kenyeret, de érthetjük a lélek kenyerét, az Igét is. Erre is nagy szükségünk

van! A lelket tápláló kenyérre, mely által egészséges lesz a lelkünk, életünk

is. Az Ige tápláléka által lesz életünk kiegyensúlyozott, leszünk boldogok,

leszünk sikeresek! Az Ige ad nekünk biztatást a nehéz helyzetekben, az Ige

ad örömöt a mindennapokban, az Ige bátorít és mutat utat a döntések

idején. S az Igében Jézus jön közel hozzánk, s érezhetjük, hogy Velünk van,

segít, tanít, vezet.

Erre a kétféle kenyérre egyaránt szükségünk van, minden nap. Ezért,

mikor a kenyeret az ajkunkhoz emeljük, s tápláljuk testünket, jusson

eszünkbe a Lélek kenyere is, s azzal tápláljuk lelkünket.

Szabóné Nagy Andrea



Új tanáraink bemutatkoznak
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Veress Péter vagyok, 1991-ben születtem

Berettyóújfaluban. Általános iskolai

tanulmányaimat is itt végeztem. Református

családban nevelkedtem, ennek is köszönhető,

hogy középiskolai tanulmányaim helyszínének

a Debreceni Református Kollégium

Gimnáziumát választottam. Ezután a Debreceni

Egyetem Bölcsészettudományi Karán,

történelem-földrajz szakon szereztem tanári

diplomát 2017. januárjában.

Tanári munkámat nem sokkal ezt követően a Berettyóújfalui Arany János

Kollégiumban kezdtem, eközben Csökmőn és Zsákán dolgoztam földrajz óraadó

tanárként.

Mivel munkám mellett a család is fontos szerepet játszik az életemben, ami

kollégiumi tanárként háttérbe szorult a délutáni munka miatt, éltem a

lehetőséggel, hogy a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában

folytassam a munkámat 2018. szeptember 1-től. Így ettől az évtől lehetőségem

van tantárgyaim szépségét és hasznosságát átadni a fiatalabb korosztálynak is.

Történelmünk és hagyományaink megismerése fontos, hogy jelen korunk

eseményeit jobban megértsék a tanulók. Ezt a tudást ebben az évben az ötödik

és hatodik évfolyamon fogom átadni történelem illetve hon-és népismeret

tantárgyak keretein belül. De a múlt megértése mellett fontos, hogy megismerjék

a világ és kiemelten Magyarország természeti szépségeit, csodáit. Ezekről

természetismeret órán fogunk tanulni az ötödikesekkel.

A tanuláson kívül a testmozgás is fontos a gyermekek számára. Ennek

érdekében iskolánk új szakkört hirdet, mellyel saját hobbimnak is hódolhatok,

Diószegi Fociakadémia keretein belül. Így lehetőséget kaptam, hogy a gyerekek

egy csoportjának felkészítését végezzem több kollégám segítségével.

Bízom benne, hogy lelkesedésem és tantárgyaim szeretete segíteni fog

abban, hogy a diákok is megismerjék és megszeressék a szaktárgyaimat.

Veress Péter
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Balog Anett vagyok, pályakezdő tanító,

matematika és informatika műveltségterülettel.

1995 – ben születtem Berettyóújfaluban, a

közeli kis faluban élek Bakonszegen.

Középiskolai tanulmányaimat a debreceni

Medgyessy Ferenc Gimnáziumban, rajz szakon

végeztem. Ebben az iskolában, a minőségi

oktatásuk által elsajátíthattam művészet iránti

érzékenységet és szeretet. Ezt a tudásomat és

hozzáállásomat szeretném átadni a Diószegi

Kis István Általános Iskola tanulóinak is.

Szarvason, a Gál Ferenc Főiskolán folytattam tanulmányaim. Abban az

intézményben már részem volt megtapasztalni, hogy a hit és szeretet által olyan

gyermekek nevelhetőek, akik értékes, értelmes és boldog felnőttek lesznek.

Tanító szak mellett matematika és informatika műveltségterültet végeztem, ami

felső osztályban is lehetővé teszi a munkámat. Ezen kívül tehetséggondozás és

helyesírás specializációkkal rendelkezem. A rövid négy év alatt törekedtem arra,

hogy tanáraimtól minden tudást átvegyek, úgy gondolom sikeresen. 2018.

júniusában jeles diplomával végeztem.

Nagyon boldoggá tett, hogy itt a Diószegiben, kíváncsiak voltak rám, mint

pedagógus. A nézeteimre, hitvallásomra, személyiségemre és eredményeimre.

Hiszek benne, hogy itt szárnyalhatok, és olyan emberekké nevelhetem az iskola

diákjait, akikkel ha évek múltán találkozok, boldogan beszélgetek el velük

ezekről az évekről. Hallhatom mivé váltak az életben.

Új tanáraink bemutatkoznak

Balog Anett



Magyar szívünk büszkeségei

Hazánk több, mint ezer éves történelme büszkélkedik kiemelkedő nemzeti

hagyományokkal, személyiségekkel, természeti csodákkal, építményekkel és

népművészeti tradíciókkal. Iskolánk diákjainak is példát mutathat Polgár Judit,

aki már 15 évesen megszerezte a férfi nemzetközi nagymesteri címet, a női

világranglistát pedig 26 éven keresztül vezette. A köztudatban Aranycsapatként

elhíresült magyar futball válogatott – Puskás Ferenc vezetésével – 1950 és 1954

között 32 mérkőzésen keresztül volt veretlen. A mai magyar futball viszonyokat

tekintve az ilyen jellegű eredményesség csodának tekinthető. Zenekedvelő

tanulóink büszkeséggel tekinthetnek minden idők egyik legnagyobb

zongoraművészére, Liszt Ferencre, aki már 11 éves korában komponált és

koncerteket tartott.

Országunk híres emberei mellett fontos tárgyi jelképeink is vannak. Egyik

legfontosabb a Szent Korona, mely a középkorban a királyi hatalom

megerősítésének a szimbóluma volt. Törvényes magyar uralkodó csak az a

személy lehetett, akinek szent ereklyénket a törvények szerint a fejére helyezték.

A magyar hagyományban sok évszázadon át Szent István koronájaként

tartották számon, azonban tudományos vizsgálatok során megállapították, hogy

első királyunk mai formájában nem láthatta a világviszonylatban is páratlan

fejdíszt.
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Magyar szívünk büszkeségei

A Szent Korona különböző okok miatt többször került az ország határain kívülre.

Az egyik ilyen alkalom, az Árpád-ház kihalását követően történt. Ottó bajor

herceg megszerezte a koronát és Magyarországra indult, hogy megkoronáztassa

magát, a feltűnést kerülve egy nagyobb kulacsba rejtette a relikviát. Azonban az

éjszaka közepén valahogy a kulacs leesett a lóról, mikor felvirradt akkor vették

észre a hiányt, azonnal keresni kezdték és szerencsére az út közepén sértetlenül

meg is találták.

Egyes tudósok szerint a korona tetején lévő kereszt is ekkor ferdült el. Mérések

szerint a kereszt dőlésszöge 23,5 °, ami pontosan megegyezik a Föld

tengelyének a dőlésszögével. Talán ez is tudatos emberi alkotás lenne vagy

pedig teljesen véletlen?

Ahogy koronánkat úgy történelmünket is rengeteg rejtély, érdekesség és

izgalmas történet jellemzi.
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Égi tünemények a Diószegiben 

Az égitesteket, látványos jelenségeket a saját szemünkkel, élőben is

megfigyelhetjük környezetünkben. Az innovációnak köszönhetően iskolánkban

professzionális, csillagászati távcső segít a gyerekeknek megismerni a csillagos

égboltot. A beépített GPS vevő automatikusan beállítja a megfigyelés helyét és

idejét. A számítógépes vezérléssel ellátott mechanika 42 ezer objektum

bármelyikére képes ráállni rövid idő alatt. A Newton távcső képes arra, hogy a

legfényesebb galaxisokat, csillaghalmazokat, illetve a bolygók és a Hold felszíni

részleteit megmutassa.

A várost elhagyva, a fényszennyezés-mentes, csillagos ég alatt végeztünk

észleléseket.

A tanév során csillagászati szakkörön megismerkedünk Naprendszerünk

égitesteivel, a csillagok világával, és a Világegyetemünk felépítésével. Megtanulunk

tájékozódni az égbolton, megismerjük a csillagképeket, és alapvető távcsöves

ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat történetét,

megismerkedünk a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával.

Készítette: Nagy Sándor 
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Nyelviskola

2017 szeptemberében, városunkban elsőként, saját nyelviskolát indítottunk

hétfő délutánonként Diószegi Nyelviskola néven. Két felsős és egy alsós

csoporttal kezdtük meg a munkát. A nagy érdeklődésre való tekintettel

ebben a tanévben még több nyelviskolai órát iktattunk be az órarendbe.

Negyedik évfolyamon osztályonként heti kettő plusz órában van lehetőség

nyelvtudásuk fejlesztésére. Felső tagozatban hétfő délutánonként 14-16-ig

két csoportban Győrfi Éva és Garzó Tünde nyelvtanárok vezetésével. A

hatékonyság növelése érdekében a csoportokkal felváltva foglalkozunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek osztályok között is ismerkedjenek,

barátkozzanak, így vegyes csoportokat alakítottunk ki. Kreatív,

kommunikáció alapú oktatással szeretnénk megvalósítani egy gyerek és

tanár által egyaránt élvezhető nyelviskolát.

A tanév folyamán közös kirándulásokkal is színesítjük munkánkat, melyet a

tavalyi évhez hasonlóan jövő nyáron is Zánkán szeretnénk zárni. Ebben a

tanévben kizárólag a nyelviskola tanulóinak tartjuk fenn a balatoni

táborhelyeket.

Örülünk, hogy a szülők is partnerek voltak és hozzájárultak az előző tanév

nyelviskolai rendezvényeihez. Idén is tervezzük a Christmas és Easter

Party-k megrendezését a gyerekek legnagyobb örömére.

Készítette:Gazró Tünde és Györfi Éva
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Születésnaposok

- szeptember -

1.A Furka Bíborka

Elek Lea

2.A Kövér Levente

Fábián Réka

2.B Bondár Bálint

3.A Nagy István

Hercze Csaba Bence

3.B Bouity-Voubou Anthony William

Varsányi Zsombor Attila

4.A Vig Szófia

Vígh József

Kovács Levente

4.B Németh Regina Szabina

Balogh Dominik

4.C Muzsnai Máté József

Cucin Gergő
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Születésnaposok

- szeptember -

5.A Lisztes Patrik

Nagy Amina Emerencia

Nagy Zoltán

Nagy Barbara

Nagy Patrícia

6.A Erőss Zoltán Csongor

6.B Zsiga Dávid János

Gál Klaudia

7.A Kiss Milán

Kovács Dávid Zoltán

7.B Valuch Veronika

Turi Fanni

Gurzó Panna

8. Titi Ametiszt

Bökönyi Nándor Béla

Pajor János

Vékony Kitti Nikolett

Nagy Vivien
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Hírek
Hírek, programok

szeptember,október

Szeptember A Diószegi Nyelviskola hétfőnként 14.00-tól 16.00 óráig

több csoportban.

Felkészítők: Garzó Tünde, Győrfi Éva

Szeptember ECDL felkészítő keddenként 14.00-tól 15.30-ig

Felkészítő:Bényei Tamásné

Szeptember Iskola Könyvtár nyitva tartása: Minden nap 13.00-tól

16.00-ig

Szeptember Diószegi Futball Akadémia edzései szerdánként 13.00-

15.00 óráig.

Szeptember LEGO-ROBOTIKA foglalkozásai hétfő, csütörtök, péntek.

Szeptember Nyelvvizsga felkészítő szerdánként a 8. órában felvételiző

diákjaink számára

Felkészítő: Győrfi Éva

Szeptember Felvételire felkészítő órák magyarból a nyolcadikosok

részére, hétfőnként a 7. órában

Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő

Szeptember Magyar korrepetálás azoknak a tanulóknak akiknek

gondot okoz a tananyag elsajátítása, csütörtökön a 7.

órában.

Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő

Szeptember 27 Szüreti felvonulással összekötött családi nap.

Szeptember Levelezős versenyekre való nevezés

Október Megújúlt külsővel és belsővel jelentkezik iskolaújságunk a

Diószegi Krónika

Október Indulnak a Református EGYMI gazdagító programjai

Okt. 26. Református Iskolák Tanulmányi Versenye

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Iskola

Nov. 9. Református országos mesemondó-meseíró, kézműves,

szépíró és angol/német fordító találkozó Tiszakécske
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei

Tamásné, Deme Dávid, Elek Sándor, Veress Péter, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné

Nagy Andrea Siteri Róbert, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai Enikő, Garzó Tünde, Györfi

Éva, Nagy István, Nagy Sándor, Balogné Pogácsás Anita

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: 2018. október 15. Következő számunk  2018. október  25-én jelenik meg. 
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