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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

László ilmos Csongor
igazgató
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„Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és
annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt
jelenti: Velünk az Isten.”
Máté 1:23.
Lassan már mind a 4 gyertya ég adventi koszorúnkon. Nagyobb a
fényük a gyertyáknak, jelzik, lassan itt van Karácsony ünnepe. Milyen jó,
kellemes érzés, mikor együtt van a család, közösen készülünk adventben
a Karácsonyra, és közösen ünneplünk!
Milyen jó, ha nem magányosan kell készülnünk, mert mellettünk
vannak, akik szeretnek bennünket. Mennyire jó, ha van kivel megosztani
mindennapi dolgainkat. Van, akivel beszélhetünk, van, aki kíváncsi a mi
dolgainkra, és van, akit mi szólíthatunk meg! Milyen jó, ha vannak, akik
nekünk is fontosak, s akik számára mi is fontosak vagyunk
S milyen jó, ha Karácsonyra békében, boldogsággal a szívünkben
készülhetünk. Milyen csodálatos és áldott, ha nem a békétlenség van
bennünk és közöttünk, hanem szeretetben, békességben élünk.
Ezért is szólt Isten Igéje, az akkori angyali szózat nekünk! Mária és
József Názáretben éltek.

Mennyire ijesztő lehetett, mikor megjelent az

angyal váratlanul Józsefnek. De az angyali üzenet mind lelket, mind szívet
melengető volt. Elsőként szólt a nyugtató szó: Ne félj! Majd az üzenet,
Jézus Krisztus megszületéséről. S végül Jézus egyik nevének a jelentése,
Isten fia, Immánuel! Ami azt jelenti: VELÜNK AZ ISTEN!
Már az ószövetségi próféták, mikor jövendölték Jézus eljövetelét,
különböző neveket említettek: Ézsaiás próféta 9. részében találjuk a
neveket: „Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme!” De amit most itt olvashattunk, mindezeket mintegy összegzi:
Immánuel! Azt jelenti: Velünk az Isten!
Gondoljuk végig, mit jelentene, ha nem velünk lenne az Isten?
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Milyen félelmetes lenne, ha Isten magunkra hagyna bennünket! Ha
levenné rólunk a kezét, ha nem törődne velünk. Szülőként és gyermekként
is nagyon félünk attól, hogy nem látjuk egymást egy nagy tömegben!
Mennyire kétségbe tudunk esni, ha egy pillanatra elveszítjük egymást szem
elől! Milyen elveszettek tudunk lenni, ha egyedül vagyunk akár csak
néhány pillanatra is. Ezért is szól Isten Igéje: Velünk az Isten! Nem hagyott
magunkra! Velünk van! Nem kell egyedül átélnünk életünk dolgait, mert

velünk van a nehéz órákban, s velünk van örömeink, sikereink közepette is.
Nem vagyunk egyedül, mert velünk van!
Milyen félelmetes lenne, ha Isten ellenünk lenne! Ha ellenségként
tekintene ránk, ha csak a bűneinket nézné. Igen, a sok bűn, a sok
engedetlenség miatt mondhatná Isten, ellenetek vagyok. Mondhatná és
cselekedhetne úgy, hogy minden cselekedete, minden gondolata ellenünk
irányulna! Azonban minden bűnünk ellenére, legyenek azok szándékosak
vagy véletlenek, Isten nem ellenünk van, hanem tulajdon Fiát küldte értünk

szerető mennyei Atyaként. Velünk van! Nem a bűnökben, de lehajol
hozzánk, ha vétkeinket bánjuk, s vezet minket a keskeny úton még akkor
is, ha botladozva járunk!
Mit is jelent hát az, hogy velünk az Isten?
Mellettünk áll, bátorít, vígasztal, erőt ad, utat mutat! Várja, hogy keressük
és kövessük akaratát! Ígéri és adja jelenlétét életünkben, így nem vagyunk
soha egyedül, mert velünk van!
Velünk

az

Isten!

Érezzük

-e

ezt?

Tapasztaljuk

-e

a

mindennapjainkban? Ha nem, nyissuk ki a szemünket, nyissuk ki a
fülünket és tárjuk ki a szívünket előtte! Akkor meglátjuk, velünk van!
Kívánom,

hogy

ezen

Karácsonykor

és

az

új

esztendőben

is

tapasztaljuk meg mindnyájan az evangélium szavát: Velünk az Isten.
Érezzük az Ő szeretetét, tapasztaljuk jóságát, kérjük megsegítő szeretetét
naponként! Így legyen! Ámen

Szabóné Nagy Andrea
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Milyen Karácsonyt szeretnénk?
Karácsony a szeretet ünnepe, mert az Atya Isten a földre küldte a
Szeretetet, Fiát, Jézus Krisztust – ajándékként. Ezzel mutatta meg, hogy
mennyire értékesek és kedvesek vagyunk számára, hogy mennyire szeret
bennünket. Jézus Krisztusban elküldte a feloldást engedetlenségünkre,
Istentől való távolságunkra. Hogy közel legyünk Őhozzá és közel legyünk
egymáshoz.
Milyen

Karácsonyt

szeretnénk?

Bizonyára

olyat,

ahol

közel,

közösségben lehetünk azokkal, akiket szeretünk. Egyik tanár bácsi, amikor
beszélgettünk vele a Karácsonyról, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy
mi van ott a karácsonyfa alatt, hanem, hogy ki van ott a karácsonyfa alatt.
Valóban, a gyermekek várják az ajándékokat, hogy mit hoz a Jézuska, meg
ki lesz velük a családból Szenteste. A felnőttek már inkább arra készülnek,
hogy jó hangulatban teljen az ünnep, és ezért mindent megtesznek,
családtagjaikkal együtt: takarítás, sütés-főzés, hangulat biztosítása. Ez
mind nagyon fontos. És teljes, ha nemcsak Jézuskánk van a fa alatt,
hanem Megváltó Krisztusunkkal is találkozunk.
Szeretnénk, ha öröm, béke, nevetés vagy éppen nyugalom töltené meg
azt a 3-4 napot, amikor együtt lehetünk a számunkra fontos emberekkel.
Olyan jó lenne, ha nem kellene rohanni, aggódni, kapkodni. Ezért mi
magunk tehetünk a legtöbbet. Elhatározhatjuk, hogy jól fogjuk érezni
magunkat, hogy boldogok leszünk, hogy ezért teszünk. Hogy nem sietünk,
hogy

engedjük,

szerethessenek.

hogy

szeressen

az

Isten,

Ilyen

hogy

Karácsonyt

szeressünk
kívánok,

és

ilyen

érzéseket. Vagy olyanokat, amelyeket
szeretnénk.

Dolgozzunk

ezért

gondolatainkban,

szavainkban,

tetteinkben.

kívánságunk.

Teljesüljön

Istentől áldott ünnepet kívánok.

Matkóné Cseh Brigitta

5

Beiskolázási programunkból
Egy kis ízelítő: Év végi záró alkalom – Karácsonyi Hangulatban
a Télapóval
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Beiskolázási programunkból
Az új évben is várjuk szeretettel a kicsiket, programunkat
hamarosan közzé tesszük
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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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Művészeti tagozat hírei
Népi ének, citera, népi furulya tanszak
A népzene tanszakon – mely immár 4 éve indult – népi éneket, népi
furulyát és citerát tanulnak diákjaink.
A teljes tanszak 20 főből áll, ők alkotják a Kacor Citeraegyüttest.
Zenészeink nagy sikernek örvendenek, hiszen együttesünkkel rengeteg
felkérésnek

teszünk

könyvbemutatókon,

eleget:

kiállítás

falunapokon,

megnyitókon,

hagyományörző

fesztiválokon,
eseményeken,

istentiszteleteken, különböző kulturális eseményeken.

Népi ének, citera, népi furulya tanszak tanulói
Népi ének:

Balogh Csenge, Bottó Dániel, Gombos Gergely, Gombos
Sára, Nagy Amina, Tóth Lígia
Dalcsokrokat hallhattunk Nagyecsedről, Magyarbődről, Zoboraljáról,
Biharból.

Népi furulya:

Németh Regina és Tejfel Bianka dunántúli és erdélyi

furulyán játszottak.

Citera:

Csarkó Sára, Gombos Luca, Györgyfi Zalán, Györgyfi Zétény,
Herczeg Csaba Bence, ,Marcin Mihály, Németh Dorina, Szabó Réka, Trapp
Csenge, Török Luca, Varga Levente, Vékony Nikolett
Az első évfolyamon tanulók főként gyermekdalokat, egyszerűbb népdalokat
adtak elő, míg a nagyobbak aprózást, kapkodó játékot, gazdagon díszített
dallamokat mutattak be.

Felkészítő tanáruk: Balázs Amarilla.
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Művészeti tagozat hírei
Népi ének, citera, népi furulya tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Fafúvós tanszak
A fafúvós tanszak létszáma összesen 32 fő, három hangszer közül
választhattak a gyerekek, melyek a furulya, klarinét és a szaxofon.
Mindhárom tanszakra szép számmal jelentkeztek tanulók, furulyázik 15 fő,
ebből ketten altfurulyáznak, klarinétozik 14 fő és szaxofonozik 3 fő.
Diákjaim számos iskolai és városi eseményen, rendezvényen felléptek,
országos klarinétversenyen jártunk, szalagtűzőn képviselhettük iskolánkat,
időseknél, nyugdíjasoknál is jártunk és még sorolhatnám.

Furulya tanszak diákjai:
Bereczki Lea (altfurulya), Bondár Hanna, Duró Fanni Luca, Gál Petra Tünde
(altfurulya), Horváth Borbála, Mező Tímea, Taga Zsófia, Ujhelyi Lili, Kiss
Barna, Dobrik Dorkás, Mező Anasztázia, Lampugnani Michele Bence,
Vékony Viven, Balogh Zsolt és Bökönyi Nándor.
A tanszakin főleg gyermek- és karácsonyi dalokat adtak elő, mivel sokan
kezdők ezen a tanszakon. Akik tavaly vagy régebben kezdték, kamaráztak,
valamint zongorakíséretes darabokat játszottak.

Klarinét tanszak diákjai:
Fábián Réka, Kiss Angelika Mónika, Kiss Árpád Levente, Rózsa Zsófia,
Barkóczi Edit, Dobrik Sáron, Berecki Zsófi Lora, Gonda Boglárka, Varga
Botond Csongor, Gondoly Réka, Bíró Eszter, Szántó Kata, Birinyi Balázs,
Bazsó Gitta.
A tanszak 3 évvel ezelőtt indult, szépen lassan kiépül. A gyerekek nagyon
szorgalmasak, rengeteget gyakorolnak. Ennek eredménye, hogy elkezdtünk
kamarazenéket játszani. A csapat nagyon élvezte/élvezi az együtt zenélés
örömét, sokat próbálnak külön-külön és együtt is. A sok gyakorlásnak
köszönhetően megalakult a Valente kamaraegyüttes.
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Művészeti tagozat hírei
Fafúvós tanszak
Szaxofon tanszak diákjai:

Csamangó Zoltán, Kalmár László

és Laczkó Sándor. A tanszak
szeptemberben indult, diákjai rajongással gyakorolnak és készülnek az
órákra. A tanszakin főleg
gyermekdalokat játszottak, de bízom benne, hogy idővel itt is hasonló
eredményeket érünk majd el,
mint a másik két tanszakomon.
Az év végi tanszaki hangversenyre még több különlegességgel és
izgalmas műsorszámmal fogunk készülni.
Felkészítő tanáruk: Majosiné Nagy Renáta.
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Művészeti tagozat hírei
Fafúvós tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Fafúvós tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Gitár tanszak
Ebben a tanévben is nagy létszámmal kezdte meg a munkát iskolánk
gitár tanszakja. A 28 fős létszámmal rendelkező tanszakon tanulóink
szorgalmas munkájának eredménye, hogy több iskolai rendezvényen
képviseltettük

magunkat.

Ilyen

volt

például

Advent ünnepének

első

vasárnapja városunk református templomában, ahol Turi Fanni adott
szolgálatot a gyülekezet nagy örömére.
Az idei tanévben sem maradhatott el tanszakunk hagyományos félévi
koncertje sem, melyen a tanszak diákjai kiválóan teljesítettek, ezzel szerezve
boldog, meghitt és nyugodt pillanatokat szüleiknek a karácsonyi ünnepre
való készülődés forgatagában.
A színvonalas koncertet követően, tanszakunk újult erővel folytatja a
megkezdett munkát, hogy újabb csodálatos élményekkel gazdagodjon egyre
bővülő közönségünk.
Felkészítő tanáruk: Tóth Bertalan.
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Művészeti tagozat hírei
Gitár tanszak
A Gitár Tanszak fellépő tanulóinak a névsora a
következő képen alakult.
Gitár: Barcza Roland, Bényei Tamás, Bor Máté,
Boros Gábor, Boros Máté, Duró Zoltán Ákos, Gonda
Péter, Hudák Botond,
Juhász
Zsolt
Norbert,
Karácson Zsombor, Kecskeméti Imre, Kiss Barnabás
Lajos, Klabacsek Attila Márk, Kurunczi Zsolt
,
Madar Szabolcs, Nagy Bence, Nagy Nóra Emília,
Papp Ákos
, Szabó Milán Csaba, Turi Fanni,
Varga Levente Nándor, Vida Rókus Mihály, Békési
Ábel, László Zita Izabella, László Zsófi Éva, László
Vilmos Ferenc, Nagy Zsombor, Szabó Dániel
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Művészeti tagozat hírei
Gitár tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Gitár tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Zongora tanszak
Iskolánk pezsgő zenei életében a zongora tanszak is részt vesz. A

gyerekek nagyon lelkesek, tehetségesek, szívesen beülnek órán kívül is
megtekinteni társaik munkáját. Iskolánkban minden feltétel adott a jó
munkavégzéshez. A gyerekek bármikor szívesen igent mondanak egy
fellépésre. Advent első vasárnapján Bocsa Vivien és Rafael Barnabás adott
elő egy-egy zenei produkciót az istentisztelet után tartott ünnepélyes
előadáson a Református Templomban.
A tanszak hangversenyére is nagyon készülnek, boldogan mutatják
meg szüleiknek munkájuk gyümölcsét.
Felkészítő tanáruk: Magyar Gabriella, Bihari Júlia, .

Zongora tanszak tanulói
Balog Tibor, Bocsa Tibor Krisztián, Bocsa Vivien Melinda, Elek Lea,
Erdélyi Petra, Gál Klaudia, Kecskeméti Eszter, Kis András, Kis
Anna, Kovács Levente, Márkus László, Molnár Boglárka, Rafael
Barnabás, Rózsa Szabolcs László, Szabó Nóra, Szűcs Erika Virág,
Nagy László Tamás, Veszprémi Krisztina Renáta, Veszprémi Tímea
Brigitta
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Művészeti tagozat hírei
Zongora tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Zongora tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Zongora tanszak
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Művészeti tagozat hírei
Néptánc tanszak

December 7-én a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Brózik Dezső Tagintézménye
szalagtűző ünnepségén adtak műsort iskolánk művészeti tanulói közül a
fafúvósok és a Borbolya néptánccsoport tagjai..
A felkészítésben részt vett: Majosiné Nagy Renáta, Vámosi István és
Ertsey Zsigmondné.
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Művészeti tagozat hírei
Néptánc tanszak

December 8-án a VI. Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál Téli Kupán a
Borbolya néptánccsoport ezüst minősítést kapott. Néptáncosaink Bökönyi
táncot adtak elő. Gratulálunk a fellépőknek és felkészítőiknek.
A felkészítésben részt vett: Vámosi István és Ertsey Zsigmondné.
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Művészeti tagozat hírei
Néptánc tanszak

December 8-án a VI. Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál Téli Kupán
Nyika

Jázmin

és

Varsányi

Zsombor

arany

minősítést

kapott.

Néptáncosaink Sárközi ugróst mutattak be. Gratulálunk a fellépőknek és
felkészítőiknek.
A felkészítésben részt vett: Vámosi István és Ertsey Zsigmondné.
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Művészeti tagozat hírei
Színjátszó csoport
Nagy szeretettel fogadták iskolánk színjátszó csoportját 2018. 12. 14-én a
Művelődési házban tartott idősek karácsonyi ünnepségén. A kedves hölgyek
és urak szeme ragyogott, miközben gyönyörködtek a vidám kis társaság
előadásában. Műsorunk középpontjában a múlt- jelen kapcsolata áll a “más
és

mégis

meghatották,

ugyanaz”
a

varázslatos,hópelyhes

fúvósok

elvarázsolták

őket,

köntösében.
a

A

színjátszók

versek
pedig

megmutatták, hogyan ünnepelték a Karácsonyt régen és most.
A felkészítésben részt vett: Balogné Pogácsás Anita, Majosiné Nagy
Renáta és Győrfi Éva
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Művészeti tagozat hírei

Sport
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Decemberben rendezték a körzeti városi
úszóbajnokságot.

Alsó tagozatosok közül Győri Botond aranyérmes lett 50 m
mellúszásban, Dobrik Dorkás negyedik helyezést ért el
50m mell és gyorsúszásban is.
A felső tagozatosak közül
Aranyérmesek:
• Győri Zsombor 6.a (100m hát)

• Krisztik Kolos 7.a (100m mell)
• Nagy Ákos 6.a (100m gyors)
Ezüstérmes:
• Kardos Dávid 6.a (100 méter mell és gyorsban is)
Bronzérmesek:
• Hagymási Levente 6.a (100m mell)
Negyedik helyezés

• Balog Dávid 5.a (100m mell)
• Hagymási Levente 6.a (100m gyors)
Ötödik helyezés:
• Győri Zsombor 6.a(100m gyors)

Pálfi Edit
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Hagyományőrző Disznótor
Idén, december 2. hetének 2. napján kora reggel a már
előzőleg előkészített állatok az iskola udvarán kerültek
feldolgozásra.
Hagyományainkhoz
korabeli

falusi

híven
életet

idén

is

felidéző

megrendezhettük
disznótort,

a

ahol

gyermekeinknek lehetőségük nyílik megnézni, ahogy apáink
éltek. Sajnos ma már nem divat a jószágtartás, de így
megismerkedhetnek

főleg

munkafolyamatokkal,

egészen

a

nagyobbak
az

étkezésig.

a

főbb

Köszönjük

minden önkéntes adományozónak a munkáját és idejét, a
fagyos hidegben!

Deme Dávid
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Hagyományőrző Disznótor

Deme Dávid
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Az év legszebb időszaka
Idén december 2-án kezdődött el az adventi
időszak,

mely

készítjük

fel

során

Krisztus

szívünket,

eljövetelére

lelkünket

és

otthonainkat. Advent egyik fő szimbóluma az
adventi koszorú. Az elsőt a 19-20. században
készítette

egy

német

evangélikus

lelkész,

amelyen 24 gyertya volt. Napjainkra csak a
négy

nagy

maradt

meg

belőle,

melyeket

vasárnaponként gyújtunk meg.
Az első gyertya lila, mely a hitet szimbolizálja.
A második, lila a remény lángja. A harmadik

rózsaszín, mely az örömöt jelképezi. Az utolsó,
lila pedig a világunkban oly fontos szeretet
testesíti meg.
A

meghitt

adventi

időszakot

követően

a

családok egymás körében ünneplik a megváltó
Krisztus megszületését. A karácsonyi ünnepkör
legfontosabb jelképe a karácsonyfa.
Az örökzöld növények magasztalása már az ókorban is elterjedt volt, úgy
gondolták, hogy a zöld fenyőágak megvédik az embereket a boszorkányoktól és a
gonosz szellemektől.
A fenyőfák funkciója az évszázadok során megváltozott, napjainkra a karácsony
első számú szimbólumává vált. Az első fenyőfát szintén Németország területén
díszítették fel a 16. század folyamán. Ez a szokás a magyarországi német

lakosságnak köszönhetően terjedt el hazánkban a 19. század folyamán. Az első
fenyőfát Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben Pesten, a krisztinavárosi
gyermekeknek.

A díszek a kezdeti időszakban saját készítésű, a családhoz

köthető tárgyak voltak. Manapság a fenyőfa a karácsonyi időszak legszebb dísze,
csillagszórók, fényfüzérek és csodás díszek ékesítik a fenyőfánkat. A hagyomány
szerint a karácsonyfát december 24-én állítjuk fel és vízkeresztig (január 6-ig) áll.
Veress Péter
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Kúl-Túra
A Bakancs szakkörön tudományos előadást hallgathattak meg a fiatalok az
Univerzumról, és videóanimációkat, fényképeket néztük

meg ebben

a

témában. A világegyetem méreteivel szembesülve egyre nagyobb ámulatba
estünk. Már a közeli otthonunk, a Tejútrendszer galaxisa is, több mint
százmilliárd

csillagával,

felfoghatatlan

volt

számunkra.

Ezek

közül

Naprendszerünk központi csillaga csak egy a sok közül. A távolságok is
elképesztők, hiszen ha egy fénysebességgel haladó űrhajóval rendelkeznénk,
akkor átszeléséhez 100 000 évre lenne szükség. Ha esetleg szeretnénk a
szomszédos Androméda-galaxist meglátogatni, akkor az utazás 2.5 millió év
lenne fénysebességgel. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy az Univerzum
méreteihez

képest

a

fénysebesség

„csiga

lassúságú”,

és

galaxisunk

elhagyására semmi esélyünk sincsen. Ja, természetesen a sci-fi filmekben
minden lehetséges, de a realitás talaján állva porszemek vagyunk, és el kell
ismernünk, hogy a teremtett világ Isten hatalmáról és az ember kicsinységéről
tesz bizonyságot. Beszélgettünk óriási szupernóvákról, fekete lyukakról, a
sötét anyagról és a sötét energiáról, a gyémántbolygóról, melyek nagyon
érdekes és titokkal teljes jelenségek az Univerzumunkban. De talán a
legnagyobb döbbenetet az a fénykép gyakorolta ránk, ami a Hubble-teleszkóp

egy sötét területre irányított felvétele volt. Ezt a sötét képet elkezdték
nagyítani, és lám-lám a felvételen több százmilliárdnyi csillag lett láthatóvá,
amiről később kiderült, hogy az mind egy-egy galaxis. Íme az említett felvétel:
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Kúl-Túra
A szakkörösök egy részével még októberben egy Reformációs emléktúrán
vehettünk részt Vésztőn. 1517 méter gyaloglás után a helyi református iskola
vendégei voltunk. Az iskola énekkarát és fúvós zenészek szolgálatát
hallgathattuk meg, majd szeretetvendégségben is volt részünk. Ezek után
felfedeztük a templomkertben lévő játszóteret, ahol a gyerekek igazán otthon
érezték magukat. Később a Sebes-Körös partjára utaztunk, ahol szabad
játékkal foglalták le magukat a fiatalok.

Elek Sándor
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X-mas Party
II. Diószegi Christmas Party

2018. december 19.-én immár második alkalommal került megrendezésre a Diószegi
Christmas Party melyen ezúttal a 4. évfolyam vett részt. A rendezvény megnyitását
kis iskolai zenészeink színesítették Majosiné Nagy Renáta tanárnő vezetésével. A
műsorvezetői feladatokat idén is Farkas Dorka, 6. b osztályos tanulónk látta el.
Kilenc csapat vett részt a jó hangulatú vetélkedőn. Előre kellett készülniük egy
rajzzal vagy festménnyel, egy kézzel készített karácsonyi dísszel, ünnepi
süteménnyel, angol nyelvű verssel és valamilyen karácsonyi produkcióval, ami
lehetett ének, tánc vagy a kettő együttese. Mindezek bemutatása után egy
karácsonyi szavakat rejtő szókeresőt oldottak meg a csapatok.
A zsűriben, ebben az évben nem az iskola tantestülete, hanem négy végzős tanulónk
foglalt helyet. Döntésük szerint az idei évben a 3. helyezett a 4. B osztály, a
második a 4. C lányokból és első helyen végzett a 4. C fiúkból álló csapata.
Nagyon szépen köszönjük a szülők, nagyszülők, osztályfőnökök segítő munkáját és
részvételét. Sok-sok készülődés után egy nagyon jó hangulatú karácsonyt váró
délutánon vehettünk részt. Békés, áldott ünnepeket kívánunk minden kedves
olvasónknak.

Garzó Tünde
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X-mas Party
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Hobbi rovat
Bonbonos dobozból képkeret
Szeretem felhasználni, azokat a dolgokat, amelyek már kidobásra várnak, ezért
ebben a hónapban bonbonos dobozból készítettem asztali képkeretet.
Szükséges eszközök:
- bonbonos doboz
- karton
- tempera
- ecset
- olló
- ceruza
- ragasztó pisztoly

1. A bonbonos dobozt kifestem a
kiválasztott színnel.

2. Ha megszáradt felragasztom a
kartonból
készített
képkeret
kitámasztót.

4. Végül pedig a keret
közepébe egy képet
ragasztok.

Laczkóné Szűcs Edina

3. Ceruzával megrajzolom a virág
motívumokat, amelyet ezután egy
vékonyabb
ecsettel
temperával
átfestek.

Akikre büszkék vagyunk
magyar nyelvi verseny
December 11-én iskolánk 21 felsős tanulója tette próbára tudását.
a magyar nyelv területén.
Harasztosi Míra Erika
Nagy Amina Emerencia
Szabó Réka
Barta Dávid
Geönczy Kincső
Nagy Nóra
Ambrus Balázs
Botos Blanka
Horváth Benedek
Kovács Maja
Nagy Ákos
Sáfrány Károly
Gombos Luca
Matkó László
Veress Johanna
Rácz Bálint
Turi Fanni
Ujvárosi Ákos
Farkas Zoltán
Fülöp Zsófia
Molnár Boglárka

5.a
5.a
5.a
5.b
5.b
5.b
6.a
6.a
6.a
6.b
6.b
6.b
7.a
7.a
7.a
7.b
7.b
7.b
8. osztály
8. osztály
8. osztály
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Akikre büszkék vagyunk
magyar nyelvi verseny
Eredmények:
5. osztály

Nagy Nóra
Nagy Amina Emerencia
Szabó Réka

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

6. osztály

Botos Blanka
Kovács Maja

I. helyezett
II. helyezett

7. osztály

Gombos Luca
Veress Johanna

I. helyezett
II. helyezett

8. osztály

Molnár Boglárka

I. helyezett

Felkészítők: Ékesné Baranyai Enikő, Szabóné Papp Lívia, Györfi Éva,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei Tamásné

Születésnaposok
- December -

1.a
Muzsnai Hédi

1.b
Kalmár Viola
2.b
Taga Zsófia
Török Luca Abigél
Törzsök Balázs
3.b
Kecskeméti Krisztina
Köszörűs Dorina
Turzó Balázs József
Varga Levente Tibor
4.a
Nagy Dominik
Rácz Milán
4.b
Bocsa Tibor Krisztián
Szabó Dóra
4.c
Jenei Gréta Eszter
Márton-Szabó Kata
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Születésnaposok
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- December -

5.a
Csarkó Sára Vanda
Harasztosi Míra Erika

Madarász Botond Krisztián
6.a
Gyöngyösi Ágnes
6.b
Karácsony Liliána

Kovács Maja Rebeka
Mónus Albert
7.a
Bondár Zoltán
7.b

Horváth Edit
Magyari Kevin
8. osztály
Farkas Zoltán
Fazekas Tímea
Fülöp Zsófia
Deme Dávid
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A szeretet dobozolva…
Idén dési testvériskolánknak lett adományozva, a
Diószegis tanulók és szülők által gyűjtött tartós
élelmiszercsomag és szeretet doboz, melyeket gyűjtöttünk
már november vége óta. Köszönjük a szülők összefogását.
Az adomány célba ért. December 15.-én szombaton jöttek
érte és vették át örömmel, miután személyes konzultációs
megbeszélést folytattak le iskolánk vezetésével a közös
jövőt illetően. Így egy mosollyal többen láthatunk dési
testvériskolásaink arcán karácsonykor.
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Akikre büszkék vagyunk

Iskolánk 4.b osztályos tanulói
Fejes Gréta, Tóth Jázmin és
Gyarmati Dezső
a 2018/2019-es tanév
Iskolagyümölcs-program I.
időszakában meghírdetett
„CELEBEK A KERTBŐL”
csoportos versenyén
I. helyezést értek el.
Nyereményük egy kertpedagógia
kirándulás.
Felkészítő: Siteri Róbert

Akikre büszkék vagyunk
Történelmi vetélkedő
2018. december 17-én került megrendezésre a Borosjenői Kádár
István Hagyományőrző Íjász Egyesület által szervezett történelmi
vetélkedő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Kilenc csapat
jelent meg a versenyen, iskolánkat két 3 fős csapat képviselte. A
verseny két részből állt, elsőként egy negyven kérdésből álló
tesztet kellett a diákoknak megoldani, majd ezt követően
gyakorlati feladatok során mérhették össze tudásukat. Az érdekes
ügyességi feladatokat mindenki nagyon élvezte. Az Ambrus
Balázs, Hagymási Levente és Győri Zsombor alkotta csapat a II.
helyen végzett. Botos Blanka, Erőss Csongor és Juhász Dominik
csapata az V. helyet szerezte meg.

Akikre büszkék vagyunk

Felkészítő:Veress Péter
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Bolhapiac
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Hírek
Hírek, programok
december
Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a téli
szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda).

December

Iskola Könyvtár nyitva tartása: Minden nap 13.00-tól
16.00-ig

Szenteste

December 24. 16.00. Iskolánk tanulói ünnepi műsorral
szolgálnak.

Január

Konfirmációs előkészítők

45

A Diószegi Kis István
Református Általános
Iskola és AMI
valamennyi dolgozója
ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN!

Mikulás
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Itt van már a Télapó,
Tele van a zsákja,
Mosolyog az arca
Örömünket látva.
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Énekeljünk néki, senki
nem vár biztatásra.
Így búcsúzik tőlünk:
A viszont látásra!

G
a
l
é
r
i
a
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Lapzárta: 2018. január 20.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
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, Dobrikné Puskás Petra

