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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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László Vilmos Csongor 

igazgató

Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat,

hogy a tanév kezdésre elkészült iskolánk

új könyvtára, amely a legmodernebb

technikai berendezések mellett, ebben az

évben is több millió forint értékű

könyvállománnyal gyarapodott.

Iskolai könyvtárunk a város leg-

látogatottabb könyvtára.

A több éve húzódó iskolaudvar rekonstrukció a nyári szünetben

elkezdődött és sikeresen be is fejeződött.

Immár egy esztétikus, jó minőségű térburkolattal tudja szolgálni a közel

négyszáz tanulót. A labdafogó háló oszlopai már a helyükön vannak, a

kosárpalánkokkal együtt, a labdafogó háló az őszi szünet folyamán

reménység szerint szintén a helyére kerül majd.

Rövidesen elkezdődik a Bank-épület többlépcsős rekonstrukciója is.

Szeptembertől elindult a két tanítási nyelvű oktatás iskolánkban. Ebben

a képzésben résztvevő diákjaink nyolcadik évfolyam végére

nyelvvizsgával a zsebükben kezdhetik majd meg középiskolai

tanulmányaikat.

Nagy sikernek örvend a szintén szeptembertől indított digitális oktatás,

mely egyszerre több évfolyamon is elindult.



Elszállt a nyár. Úgy sajnálom,

de már vár az iskola!

Tanító néni is vár rám,

és a barátnők sora.

Annyi mindent kell mesélnem,

csodásan telt el a nyár…

Igaz, én még nem kívántam:

– az évnyitó jönne már!

Azért, vártam a tanévet,

mert suliban lenni jó,

na meg ott lesz kis szerelmem,

a mindig mókás Jocó!

Aztán persze, egész évben

álmodhatok új nyarat,

ezért készül nagyon lassan

minden házi feladat!

Aranyosi Ervin: Tanévnyitó
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Hartman Anikó rajza

Forrás: http://versek.aranyosiervin.com/2019/08/



Két tanítási iskola lettünk

A 2019/2020-as tanévtől iskolánk két tanítási nyelvű intézmény lett.

Bevezettük az angol emeltszintű oktatást, feltéve a koronát az eddig is magas

óraszámú és színvonalú nyelvi képzésünkre. Iskolánkban eddig is első

osztálytól kezdtük az idegen nyelv tanítását, ettől a tanévtől azonban, felmenő

rendszerben tanulóink angol tagozaton, azaz bizonyos tantárgyakat is angol

nyelven tanulva kapnak lehetőséget az angol nyelv elsajátítására.

Ebben a programban már nem csak mi, felsős tanárnők veszünk részt,

hanem új kolléganőkkel gazdagodtunk, akik az alsós osztályokban tanítják az

angolt. Pálfi Ágnes, Cosma Szilvia és Szabó Titanilla tanítónők.

Ettől az évtől lektorok is segítik munkánkat, idén Nikki Anderson tanárnő

fog nálunk minden évfolyamon idegen nyelvi társalgást tanítani. A tanárnő

Kanadából érkezett, zenetanári diplomával is rendelkezik. Igyekszünk neki

minden segítséget megadni, hogy jól érezze magát nálunk, hiszen óriási

lehetőség ez a gyerekeknek, hogy egy angol anyanyelvű tanárral

gyakorolhatják az angol órákon megismert dolgokat.

További gyakorlási lehetőséget kapnak a hozzánk rendszeresen

ellátogató Dr. Jon Good amerikai tiszteletes úrtól. Jon minden alkalommal kis

csapattal érkezik, akik az Egyesült Államokból jönnek megismerni hazánkat.

Kis csoportokban élményszerű beszélgetős órákon vesznek részt, a gyerekek

legnagyobb örömére. Jon tiszteletes úr ezeken a csoportos látogatásokon kívül

is sokat tesz iskolánkért, gyermekeinkért, amiért nagyon hálásak vagyunk

neki.

A képen iskolánk angol tanári kara:

(balról jobbra fönt) Győrfi Éva,

Szabóné Papp Lívia, Jon Good, Garzó

Tünde

(ülnek) Cosma Szilvia, Szabó Titanilla,

Nikki Anderson, Pálfi Ágnes

Szabóné Papp Lívia
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Új tanáraink

Szabó Titanilla Kinga vagyok, 1995-

ben születtem Berettyóújfaluban. 2018

szeptemberéig Biharnagybajomban

éltem, majd egy lehetőséggel élve

Berettyóújfaluba költöztünk a

párommal. Az angol nyelv iránti

elköteleződésemet jól mutatja, hogy

középiskolai tanulmányaimat a

püspökladányi Karacs Ferenc

Gimnáziumban végeztem, angol nyelvi

előkészítő tagozaton, majd a Debreceni

Református Hittudományi Egyetemen

szereztem tanítói diplomát, angol

műveltségterülettel.

Egyetemi tanulmányim alatt szerencsém volt Amerikában eltölteni két nyarat,

melynek segítségével fejleszthettem a kommunikációs készségemet és az ott

szerzett tapasztalatokat bátran át tudom adni a tanulóknak.

Az angol nyelv különösen fontos számomra, hiszen ma már elengedhetetlen a

nyelvtudás, ezért is tett nagyon boldoggá az, hogy a Diószegi Kis István

Református Kéttannyelvű Általános Iskola egyik pedagógusává válhattam.

Hálát adok azért, hogy a pályafutásomat kéttanyelvű iskolában kezdhetem,

hiszen olyan lehetőségek rejtőznek benne, melyben a tanulókkal együtt

fejlődhetünk. Bízom abban, hogy már az első osztályosokban felkelthetem a

nyelv iránti érdeklődésüket, valamint a közös munkával nagyszerű

eredményeket érhetünk el.

4



Új tanáraink

Cosma Szilvia Krisztina vagyok,

Nagyváradon születtem 1996-ban.

Tanulmányaim nagy részét

Debrecenben folytattam. Érettségi

vizsgát tettem a Debreceni Bethlen

Gábor Közgazdasági

Szakközépiskolában 2015-ben, majd

a Debreceni Református

Hittudományi Egyetemen

diplomáztam idén júniusban. Ebből

adódóan 2013 óta Debrecenben élek.

Nagyon szeretek Debrecenben élni,

mivel számos emlék köt a városhoz.

Általános iskola 3. osztályában döntöttem úgy, hogy tanító néni szeretnék

lenni. Idén szeptemberben egy nagy álmom vált valóra, amikor megtudtam,

hogy többnyire elsősöket fogok tanítani. Nagy örömmel tölt el, hogy a Diószegi

Kis István Református Általános Iskolában taníthatok, sok jót hallottam az

iskoláról, nagyon aranyosak a gyerekek. Az iskola falain kívül kézápoló – és

műkörömépítőként tevékenykedem. Bízom benne, hogy örömteli és felejthetetlen

tanév lesz az idei.
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Let’s Talk English!

On 05 September some nice guests arrived to our school from the US,

continuing the visits that were started at the end of last school year. This time

our guests arrived from Highland, Illinois. This was our third group from this

wonderful state of Midwest, after groups from Canton and Indianapolis.

You can see some photos of them with our students of Class 7B. Thank you

for Dr. Rev. Jon Good for bringing these amazing people among us and giving

our students the possibilities to practise live English language.

Our guests were: Rev. Rob Kirbach, Arabella Kirbach, Brenda Ford, Rev. Patty

Bilyeu all from Highland, Illinois, and O’Neill Marius from South Africa.

We are all looking forward to their next visit!

Livia Szabóné Papp
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Let’s Talk English!
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Let’s Talk English!
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Változások a sport és természet 
munkaközösség életében

2019 nyarán, –az előző tanévekben megszokott módon– ismét

nagyszabású fejlesztés történt iskolánkban. A belső udvar teljes rekonstrukció

keretében vált a gyönyörűen felújított iskolaépület reprezentatív környezetévé.

A térkövezéssel –az esztétikai látványon túl– a csapadékvíz elvezetése is

megnyugtató módon rendeződött.

Munkaközösségünket –környezetvédelmi elhivatottsága miatt– az udvari

fák elvesztése érzékenyen érintette, de a tervezett mobil „zöldmezős”

innovációban további lehetőségeket látunk.

A célszerű változások következtében, megnövekedett a rendelkezésre álló

tér így lehetővé vált a tanórák további differenciálása ezzel is segítve a

magasabb színvonalú udvari testnevelés órák megtartását, ezáltal a jobb

minőségi oktatást.

A labdafogó hálók elhelyezésével nem csak a futballisták álma válik

valóra, hanem ismét kihasználhatóvá válik a teljes pálya, tovább csökkentve

az eddigi zsúfoltságot.

A tanulói létszám folyamatos növekedése és a rendelkezésre álló

tornaszoba teljes kihasználtsága egyre több kreativitást kíván a testnevelést

tanító kollégáktól, hogy a „mindennapi” testnevelés célkitűzései

megvalósulhassanak.

Nagy segítséget jelentene ebben, ha a testnevelés órák egy részét az idei

tanévben is a városi sportcsarnokban tudnánk megtartani. Az előző évekhez

képest több osztályt is be tudunk vonni az úszás oktatásába órarendi

keretekben.

Az idei tanév újdonsága, hogy szeptember elsejétől a hetedik és

nyolcadik évfolyamoknak „konditermi” tanórákat szervezhetünk. Három hét

távlatában nagy sikernek örvendett az új profil.
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Idén is részt veszünk a Bozsik Labdarúgó programban. Tovább fejlesztjük

az előző tanévben induló Diószegi Fociakadémiát. Munkatársaink az eddigi

két korcsoport helyett három számára szerveznek délután fociedzést.

Tovább folytatódik az elmúlt tanévben indult szivacskézilabda. Újdonság a

labdajátékok körében a harmadik és negyedik évfolyam számára szervezett

hagyományos kézilabdaedzés, aminek helyszíne –terveink szerint– a

sportcsarnok.

A birkózás szekció immár három éves múlttal rendelkezik –töretlen

sikerrel– ezt támasztja alá, hogy az eddigi két alkalommal szemben ettől a

tanévtől már heti háromszor leshetik el a sportág fogásait „Birkó bácsi”-tól,

azaz Berde Lászlótól.

Legnagyobb változás a humán erőforrás területén következett be.

Kártikné Prágay Zsuzsanna tanárnő személyében új munkatársat

köszönthettünk, aki újabb sportággal gazdagítja az iskolai sportéletet. A most

elkezdődő atlétikaedzésekre hétfő délutánonként kerül sor, amire sok

szeretettel vár minden érdeklődőt.

Az új lehetőségek hozzájárulnak az iskolánk sportélétének

színvonalasabbá tételéhez, a minőségi oktatás megvalósításához. Amit ezúton

is szeretnénk megköszönni. Jelentősen nőtt a testnevelés órákon használható

eszközpark a pályázatoknak és fejlesztéseknek köszönhetően. Ebben az

évben még tovább bővül az eszközpark és az előző évhez hasonlóan az

egészséges életmódra nevelés részeként elsős tanulóink gerinckímélő ékpárnát

kapnak. A Református EGYMI munkatársa tanulást segítő mozgásfejlesztő

foglalkozásokat tart a rászoruló tanulóknak. Szintén az EGYMI-vel

együttműködve tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. Az első, második, és

harmadik évfolyamon környezetismeretből, felső tagozaton pedig biológiából.

A tanév során, a saját területünkön kívül folyamatosan együttműködünk a

többi munkaközösséggel, hogy az iskolai rendezvények a lehető legtöbb

tartalommal és minél magasabb színvonallal kerüljenek nem csak az iskolánk

közössége elé, hanem az iskola falain kívülre is.

Pappné Nagy Éva

mk. vezető
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Téged is vár a könyvtár!
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Ismét nagy változás történt iskolánkban, megújult a könyvtár és a folyosó. A

könyvtár teljesen új, korszerű környezetben fogadja a kicsiket és a nagyokat,

ahol rengeteg új könyvet, angol nyelvű kiadványt, mesét, kisregényt lehet

kölcsönözni. Szeptemberben már elkezdődtek a könyvtári foglalkozások is.

Várok mindenkit nagy szeretettel.

Nyitvatartás:

kedd: 13:00 – 16:00

szerda: 13:45 – 16:00

csütörtök: 13:00 – 16:00

A megújult könyvtár mellett elkészült a kerámia kuckó és kézműves terem,

ahol péntek délutánonként alkothatnak a kerámia szakkörös gyerekek.

Különféle technikákkal agyagedényeket, figurákat, tárgyakat készítünk,

melyeket később az égetőkemencében ki is fogunk égetni.

Gyarmatiné Kiss Adrienn
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A digitális oktatás jóval többet jelent a hagyományos oktatás digitális eszközökkel való 
támogatásánál: 

- új szemléletmódot

-új pedagógia módszereket

-új tanulási módszereket

-a digitális kor kihívásaira nyitott környezetet jelent. 

Iskolánk vezetőségét régóta foglalkoztatja a gondolat miként

tudna a hétköznapokban a digitális kor kihívásainak megfelelni? Hogyan

tudna versenyképes oktatást biztosítani tanulóink számára?

Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozva

fogalmazódott meg a digitális oktatás megvalósítása.

Iskolánk 17 millió forint értékű eszközberuházást kapott a

digitalizálás jegyében. Ettől a tanévtől 80 darab LENOVO Yoga laptop került a

gyerekek kezébe, melyet minden órán van lehetőségük használni. Gazdagodtunk

új Wifi hálózattal is. A laptopokat 2 nagy töltőszekrény tárolja, megkönnyítve vele

a mindennapos munkát. Az alsó tagozat digitális óráit 20 darab LENOVO tablet

színesíti. A földszinti folyósón két darab kivetítő segíti a szülők, gyerekek,

tanárnénik, tanárbácsik tájékozódását valamint ad hírt mindennapos

programjainkról is.

A szülők, az iskola rendszergazdái és a tantestület kitartó

munkájának gyümölcseként szeptember második hetétől bírtokba vettük az új

digitális eszközöket. Nagy örömet, élményekkel teli napokat, hónapokat szerezve a

gyerekeknek.

Ennek a hatalmas feladatnak a megvalósításán dolgozik a

munkaközösség és a tantestület.
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Bényei Tamásné
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Becsengettek a művészeti iskolába is

Örömmel tölt el bennünket, hogy eddig, a 2019/ 2020-as tanévre 203 tanuló

jelentkezett tanszakainkra. Ebben a tanévben zongora, gitár, citera, népi ének,

népi furulya, klarinét, szaxofon, furulya, néptánc, festészet, színjáték közül

választhattak a gyerekek. Igyekszünk a szülők és a gyerekek igényeihez igazítani

művészeti oktatásunkat. Az előző tanévben többen jelezték a fuvola tanszak

beindítása iránti igényüket, így az új tanévben beindult a fuvola oktatás. A

művészeti tanszakainkon is a minőségi oktatásra törekszünk. ennek

elengedhetetlen feltétel a hangszerparkunk folyamatos fejlesztése, melyet saját

forrásból, illetve pályázati lehetőségeket kihasználva fejlesztünk.

Ebben a tanévben is nagyon változatos programokkal fogja a művészeti iskola az

iskolai életet színesíteni. Részt veszünk iskolai ünnepségeken, fellépéseken,

városi rendezvényeken, versenyeken, rajzpályázatokon.

Művészeti iskola pedagógusai:

Balázs Amarilla: citera, népi ének, népi furulya, szolfézs

Dobos Fanni, Magyar Gabriella: zongora

Fábiánné Kiss Gabriella: festészet

Fejszés Dániel: szolfézs

Győrfi Éva: színjáték

Jónizs- Földi Nikolett: furulya, klarinét, fuvola

Leili Adél: szaxofon

Tóthné Pásztor Ágnes, Tatár Árpád: néptánc

Tóth Bertalan: gitár

Nagyon jó egészséget, sok sikert kivánok kollégáimnak, és tanítványainknak az 

új tanévre!

Balogné Pogácsás Anita

művészeti munkaközösség vezető

Művészeti tagozat hírei 15



Új művésztanáraink bemutatkozása 16

Jónizs-Földi Nikolett vagyok.

6 éves korom óta foglalkozom a zenével, szóval immáron 17. éve részese a 

mindennapjaimnak.

A zeneiskola első éveitől kezdve magával ragadott a zene világa, mivel akárhogy 

alakulhattak a napjaim a zeneórák keretein belül a hangszeremmel a kezemben 

mindig kiadattam szakadni a szürke hétköznapok monotonitásából és lelkileg és 

érzelmileg is feltudtam töltődni.

A középiskola választáskor is ez a szenvedélyem motivált, és mind szakmailag mind

emberileg hatalmas előrelépést jelentett amikor felvételt nyertem abba középiskolába

amit maga Kodály Zoltán alapított, és azóta is az ő nevét viseli.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában megnyílt előttem a világ,

nagyszerű tanáraimnak köszönhetően az ország egyik legrangosabb fuvola

versenyén második helyezést érhettem el. Ezt követően, nemzetközi fuvola

versenyeken is volt lehetőségem összemérni a tudásom.

Nagy szakmai mérföldkőként éltem meg, hogy nagy hírű Kodály Filharmonikusok is

megkerestek egy kisegítő munka erejéig.

A zeneiskolában a fuvola mellett a népi éneklés is megfogott, aminek tovább

fejlesztésére mind népi ének órákon mind kórus órákon volt lehetőségem. Hála

Istennek ezek eredményességét további verseny eredmények fémjelezték.

Jelenleg, a megszerezett tudásom továbbörökítése a hivatásom, és nagyon örülök,

hogy egyre több diákomban látom megcsillanni azt ami anno engem is elindított ezen

a szép pályán. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nem csak a szakmai, hanem a

magán életemben is aktív része van a zenének, mivel a férjemmel is gyakran töltjük

ezzel a szabadidőnket.

Úgy gondolom, hogy fiatal korom ellenére abban a kiváltságban van részem, hogy

kétség kívül megtaláltam azt amit egy életen át művelni szeretnék. Habár

hivatalosan, ezt munkaként végzem azonban ez számomra sokkal több annál.

Az a tudás amit a tőlem idősebb generáció felhalmozott arra vár, hogy a tőlem

fiatalabb generáció magába szívhassa, én pedig ennek lehet nap mint nap a

csatornája. Ezt komoly megtiszteltetésként élem meg.

Jónizs-Földi Nikolett

Dobos Fanni vagyok 20 éves.

A zene világában nőttem fel, gyerekkorom óta zongorázom.

Édesanyám is zongoratanár így betekintést nyerhettem a zenepedagógiába.

Célom, hogy a gyermekeknek tovább tudjam adni tudásomat és zene iránti 

rajongásomat.
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1.A

Osztályfőnök: Pappné Nagy Éva

01. Balogh Anna

02. Bartha Zsófia Viktória

03. Bouty-Voubou Gerald

04. Cseke Botond

05. Elek Erzsébet

06. Gondoly Blanka

07. Gyarmati Hanna

08. Kasza Kincső

09. Keszeli Milán

10. Kovács Olivér

11. Kozicsek-Karácsony Abigél Napsugár

12. Márkus Henrietta

13. Matkó Gergő

14. Mezei Gréta

15. Nagy Liliána

16. Nagy Máté

17. Nagy Sándor

18. Nagy Sarlott

19. Papp Csenge

20. Sallay Dávid

21. Sápi Maja

22. Seprenyi Benedek

23. Szabó Benett

24. Szabó Sándor Teodor

25. Szalay Dorottya

26. Tóth Márk

Elsőseink
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1.B

Osztályfőnök: Vámos Rita

01. Csepei Gerald

02. Flaskai Dzsesszika

03. Kalmár Zsófia

04. Karácsony Zsolt Martin

05. Kis Ágnes

06. Kiss - Balogh Áron

07. Köszörűs Gábor Ervin

08. Laczkó Anna

09. Laczkó Lia

10. Lőkös Nóra

11. Mácsi Bence

12. Mácsi Zsófia

13. Mező Anett Larissza

14. Mező Erika Tifani

15. Mező Kira

16. Rab Dominik

17. Sanyó Csenge

18. Soós Levente

19. Szabó Gyula

20. Szabó Zoltán Marcell

21. Tóth Ákos

22. Tóth Flóra

23. Varga József

24. Veress Réka Orsolya

25. Zsiga Jázmin

Elsőseink
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Teremtés hete

Hála és felelősség

Iskolánkban 2019. szeptember 30 – október 4-ig tart a Teremtés hete, amikor

megemlékezünk a teremtett világról és hálát adunk érte Istennek. Ennek a hétnek

az idei Igéje: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti

szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se

aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok

fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,4-6)

Az egyes napok témája az Ige alapján: szelídség, aggodalom, imádságban és

könyörgésben, hálaadás, békesség.

Öröm: Az Istenben való öröm különbözik a földi örömöktől. Megnyugtató

érzés, földöntúli boldogság, teljesség.

Szelídség: A mai világban nem menő és nem nyerő a szelíd ember. A sikeres

inkább. Pedig az Isten előtt a szelídség nagy erény. Vajon kinek szeretnénk

tetszeni inkább? Istennek vagy az embereknek? „Mert mit használ az embernek,

ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt vall?”

Aggodalom: Egyes ember-és személyiségtípusokat kifejezetten jellemez az

aggodalom. Istenünk pedig kéri, hogy semmi felől ne aggódjunk. Nehéznek tűnik,

pedig az Úr könnyíteni akar terheinken, meg szeretne szabadítani bennünket a

felesleges aggodalmaskodástól. Hogyan?

Imádságban és könyörgésben: Az aggodalomból megszabadulunk az

imádság és könyörgés által. Fáradt vagy? Imádkozz és pihenj! Elkeseredtél?

Imádkozz és kérj vigasztalást Istentől! Tele vagy kétséggel? Imádkozz, könyörögj

útmutatásért!

Hálaadás: Bizony talán nehéz elhinni jelen helyzetedben, de eljön még a hálaadás

alkalma. Amikor az aggodalom, fáradtság, keserűség, kétség helyét átveszi a

hála, a köszönet.

Békesség: Sokszor hiánycikk a békesség, sokak életéből, kapcsolataiból,

beszédéből hiányzik. Kérjük Istennek békességét, „mely minden értelmet

meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.”

Legyen miénk az út, amely lehet, hogy elvezet sok általunk óhajtott

helyzettől, eseménytől, de közelebb visz az Atyához és a számunkra szükséges,

megnyugvással, békességgel teli élethez! Ámen.
Matkóné Cseh Brigitta

vallásoktató lelkész
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„Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!

Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények.

Bízzál az Úrban, és tégy jót,

akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:

világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.

Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel,

ha az alattomos embernek szerencsés az útja!

Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést,

ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!

Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek,

azok öröklik a földet.

Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.

Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.”

(Zsolt 37,1-11)

Zsoltár – és képmeditációk a Teremtés hetéhez

SZELÍDSÉG – ZSOLTÁR



23

„Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.

Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.

Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!

Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden

vétkemet!

Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel.

Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád

menekültem!

Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.”

(Zsolt 25,15-21)

Zsoltár – és képmeditációk a Teremtés hetéhez

„AGGODALOM – ZSOLTÁR
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„Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg,

mert hű és igaz vagy te!

Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!

Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít,

mint a régen meghaltakat.

Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben.

Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet,

elmélkedem kezed alkotásain.

Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt

föld.

Siess, Uram, hallgass meg, mert odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat

előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók!

Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom!

Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.

Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat!

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem!

A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!

Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból

a te igazságodért!”

(Zsolt 143,1-11)

Zsoltár – és képmeditációk a Teremtés hetéhez

IMÁDSÁGBAN ÉS KÖNYÖRGÉSBEN – ZSOLTÁR
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„Magasztallak, Uram, mert megmentettél.

Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.

Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál,

nem roskadtam a sírba.

Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét!

Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme.

Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás.

Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha.

Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál.

De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem.

Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz:

Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked,

aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet?

Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram!

Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat,

és örömbe öltöztettél.

Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram,

Istenem!”

(Zsolt 30,2-13)

Zsoltár – és képmeditációk a Teremtés hetéhez

HÁLAADÁS – ZSOLTÁR



26

„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.

Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.

Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,

megmentett mindattól, amitől rettegtem.

Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.

Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.

Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá

menekül.

Féljétek az Urat, ti, szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.

Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak,

nem nélkülözik a jót.

Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére.

Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?

Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen

csalárdságot!

Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.”

(Zsolt 34,2-16)

Zsoltár – és képmeditációk a Teremtés hetéhez

BÉKESSÉG – ZSOLTÁR

Forrás: www.teremtesunnepe.hu



Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2019. évi 66. számú határozata alapján 

Bocsa Vivien

részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója 

kitüntetést adományozta.

(forrás: Berettyóhir.hu)

Berettyóújfalu város jó tanulója- jó 
sportolója
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Bocsa Vivien Melinda a Diószegi Kis István Református

Általános Iskola 5. a osztályos tanulója. 2017

februárjában kezdett el birkózni. Összesítésben 2019.

április 5-ig 12 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet nyert,

ezek közül a legrangosabbakat korcsoportos országos

bajnokságban és diákolimpiákon. 2018-ban duplázni is

tudott és megnyerte mindkét országos bajnokságot. Az

elmúlt évben elindult a Fiúk Diák II. Országos

Bajnokságán szabadfogásban, ahol nagy bravúrral

bronzérmet nyert. Egy 9 ország versenyzőit

felsorakoztató nemzetközi versenyen, a VII. Cellspan

Összetartozás Kupán ezüstérmes lett. Az elmúlt két

évben hasonló kimagasló eredményeket szerzett területi

versenyeken is, összesen 12 aranyérmet szerezve. Az

országos és a nemzetközi versenyeken elért

eredményeinek köszönhetően már kétszer hívták a Magyar

Utánpótlás Birkózó Válogatott edzőtáboraiba, 2018

nyarán és őszén. Sportteljesítménye mellett tanulmányi

eredménye is kimagasló.

Vivien újabb eredményei: Négyszer volt a Magyar Utánpótlás

Birkózó Válogatott edzőtáboraiban, hiszen az áprilisi

szünetben a Kiskunfélegyházi, míg július elején

a Törökszentmiklósi edzőtáborokba is meghívták.

2019.06.16-án, a Kecskemétben lebonyolított Hírős kupa

versenyen és a 2019.08.31-én a Balkányban lebonyolított VIII.

Cellspan Összetartozás Kupán is aranyérmet nyert, ráadásul ezt a

fiúk mezőnyében.

2019.08.31-én a Balkányban lebonyolított VIII. Cellspan

Összetartozás Kupán aranyérmet nyert.

Berettyóújfalu város jó tanulója- jó 
sportolója
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Szeptember 14-én Abonyban a

lányoknak rendezett Skultéty

Sándor Emlékversenyen Técsi

Karolina jól debütált. Első

versenyén a dobogó második

fokára állhatott fel, ezüst érmet

szerzett.

Diószegis sikerek szeptemberben

Szeptember 15-én Szarvason

rendezték meg a Dél-Keleti

Diákolimpia Területi Döntőjét.

Az iskolánk 8 diákot nevezett be a

versenyre. Hatalmas küzdelmeket

láthattunk.

Eredmények:

Pásztor Norman V. helyezett

Bökönyi Péter V. helyezett

Bökönyi Krisztián V. helyezett

Técsi András V. helyezett

Rédai Milán lV. helyezett.

Biztos továbbjutók a dobogós

eredményeikkel: Tirpák Zalán,

Bacsa Bence és Bocsa Tibor

Krisztián.

Hari Andrea
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Diószegis siker is született a VIII. Összetartozás Cellspan Kupa Nemzetközi

Szabadfogású Birkózó Versenyen.

A rangos versenyre 4 országból 27 csapat 229 versenyzővel érkezett. Négy

szőnyegen párhuzamosan folytak a küzdelmek.

Az új tagok méltóképpen helyt álltak.

Arany érmes lett: Bocsa Vivien

Ezüst érmet szerzett: Tirpák Zalán, akit a döntőben egy szerb fiú győzött le.

Bronzérmes lett: Bocsa Tibor Krisztián és Bacsa Bence

A dobogóra most nem sikerült felküzdenie magát, de nagyon szépen küzdött:

Bacsa Boglárka, Bökönyi Péter, Bökönyi Krisztián, Rédai Milán és Técsi

András.

Szép munka volt fiúk, csak így tovább!

Birkózás eredményeink

Hari Andrea
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A cél minden évben ugyanaz: felhívni a figyelmet az alternatív közlekedési

módokra. Berettyóújfalu már hetedjére csatlakozott az Európai Mobilitási Hét

programsorozathoz, melynek célja, a környezetbarát és fenntartható városi

közlekedés népszerűsítése. Ez alkalomból a város összes általános iskolája

hat fős csapatokkal nevezett az idei klasszikus triatlon versenyre. Csarkó

Imre, az esemény főszervezője elmondta, Berettyóújfaluban számos sportolási

lehetőség van, a rendezvénnyel pedig a kerékpárutak, az uszoda, a népliget

körüli új futókör használatára igyekeznek felhívni a figyelmet.

Iskolánkat 6 fős csapat képviselte:

Két tanuló úszott: Budai János és Budai Bálint 7.a

Két tanuló futott: Magyari Csaba és Nagy Marcell 7.a

Két tanuló kerékpározott: Hudák Péter 8.a és Győri Zsombor 7.a

A diákjaink most sem távoztak üres kézzel. Eredményeik elismeréseként

hátizsákot, emlékérmet és oklevelet kaptak.

Mobilitási Hét hetedjére

Pálfi Edit
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2011- fiú I. korcsoport:

aranyérem : Kalmár Kristóf 3.a

leány I. korcsoport:

aranyérem: Bereczki Lea 3.a

ezüstérem: Nagy Rebeka 3.a,

6. helyezés : Dobrik Dorkás 3.a

7. helyezés: Elek Lea 2.a

2009 -2010: fiú II. korcsoport :

6. helyezés: Bakcsi Zalán 4.a

7. helyezés: Karácson Zsombor 5.c

leány II. korcsoport:

7. helyezés : Török Luca 3.b

2007-2008: fiú III. korcsoport :

aranyérem: Budai János 7.a

bronzérem: Nagy Marcell 7.a

4. helyezés: Budai Bálint 7.a

5. helyezés: Pásztor Norman 5.a

6. helyezés: Bacsa Bence 5.b

leány III. korcsoport :

5. helyezés: Jenei Gréta 5.c

6. helyezés: Török Otília 6.b

2005-2006: fiú IV. korcsoport:

bronzérem: Magyari Csaba 7.a

Városi – körzeti mezei futóverseny 
eredményei

Pálfi Edit
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Lapzárta: 2019. október 15. 

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei

Tamásné, Rózsa Anett, 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,

Medgyesi Rezső


