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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola havonta
megjelenő lapja

Rovat ajánló :

Szeptember

Kanada

Hónap igéje

Sport

Bakancs szakkör

Galéria

Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Iskolánk a Képviselő Testület egyhangú
döntése
nyomán
októbertől
teljes
egészében birtokba veheti a Kálvin tér 5
szám alatti ingatlant. Ez úton is szeretnénk
köszönetet mondani Polgármester Úrnak
és a döntéshozóknak.
Júniusban elkezdődött a Diószegi Refi
felújításának utolsó szakasza. A három
évvel ezelőtt megkezdett felújítási program
több ütemben valósült meg. A több mint
100 millió forintos beruházás egy újabb
lendületet adhat az iskolának mind
szakmai, mind a polgári keresztény
értékek erősítése területén.
2020.szeptember 24-én került megrendezésre a II. Diószegi Nemzetközi
Népzenei Verseny, rendhagyó módon az online térben. Közel 100
gyermek mutathatta meg tudását, immár videófelvételek segítségével.
32 produkció érkezett be: szólisták, együttesek, népi ének és
hangszeres kategóriában. Külön öröm számunkra, hogy hangszeres
kategóriában nem csak citerás előadásokat láthattunk, hanem klarinét,
hegedű, brácsa, bőgő és népi furulya is megszólalt a felvételeken. A
nagy érdeklődés a gondosan megválasztott szakmai zsűrinek is
köszönhető: Nauner-Agárdi Éva és Tiszai Zsuzsa minősítette a
versenyzőket.
A zsűri külön érdeme, hogy a gyermekeket, ifjúkat nemcsak minősítette,
de nagyon kedves, lelkesítő, hosszas értékelést adott minden egyes
versenyzőnek. Versenyünk különdíját Babodi István ajánlotta fel, egy
általa készített citerát, melyet Boglovics István, dévaványai
népzenészpalánta érdemelt ki kiemelkedő előadásával.

Iskolánk a tanév első napjától kezdve felkészült a COVID 19 vírussal
kapcsolatos védekezésre. Több nagyteljesítményű a tantermeket
fertőtlenítő berendezés beszerzésén túl az Operatív Törzs
rendelkezéseit betartva végezzük munkánkat. Megtörtént a Digitális
Oktatásra való felkészülés is, ha a helyzet ismét megkívánná.
Dr. László Vilmos Csongor
igazgató
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Lászlóffy Aladár: Szeptember
Fenn az égen sebes szárnyú fecskeraj suhan.
Ragyog a nap, arany árnyú
ôsz eleje van.
Utak mentén leveleket
hullatnak a fák,
minden ilyen levél írja:
menni kell tovább...
Mintha csak e leveleket
kapta volna meg,
felpakolt és útrakelt a
sok madársereg;
s mintha csak a levelekkel hívta volna már –

a sok gyermek, hátán táska, iskolába jár.
Olvastam a Napsugárban, mivel érdekelt:
iskolába, Afrikába,
ki-ki útrakelt.
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„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek
ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6: 33.)
Kedves Diákok, kedves Kollégák!
Ebben a tanévben új kezdeményezésként minden hónapban van egy Ige,
ami minden osztályban az ajtókon látható lesz, amit minden osztály abban
a hónapban tanulni fog. Így is neveztük el: a HÓNAP IGÉJE.
A

szeptemberi

hónapban

a

most

hallott

Ige

a

kiválasztott

Máté

evangéliumából.
A mai igéhez kapcsolódóan hadd mondjak el egy történetet, ami akár a mi
iskolánkban

is

megtörténhetett,

megtörtént.

„Tanárnéni

a

3.

osztályosoknak tartja a tanév első testnevelés óráját. Megkéri a gyerekeket,
hogy álljanak nagyság szerinti sorrendbe. A gyerekek az előző év
sorrendjében állnak sorba, gondolva, hogy a sorrend megmaradt. Azonban
a sor közepén lévő Zsuzsi elkezdi méregetni magát a mellette lévő Nikivel, s
azt látja, hogy bizony sokkal magasabb lett, mint Niki. Észreveszi ezt a
tanárnéni is, s kéri a gyerekeket, nézzék meg újra a sorrendet, mert bizony
változott!”
A sorrend tehát nem mindegy! Ezzel találkozunk a testnevelés órán, amikor
nagyságrendbe

kell

állnunk,

találkozunk

történelem

órán,

amikor

időrendbe kell rakni az eseményeket, találkozunk a matematika órán,

amikor a műveleti sorrendet kell alkalmaznunk annak fontossága szerint!
S ez a mai Ige is a sorrendre figyelmeztet! Sok mindent keresünk életünk
folyamán, sok mindenért aggódunk, hogy vajon jól sikerül-e? Jézus
Krisztus arra tanít minket, hogy amikor sorrendbe tesszük dolgainkat, mit
is kell tenni, mit kell tanulni, elsőként a sorrendben legyen ott Isten Igéje!
Keressük Őt, kérjük segítségét… Ővele kezdjük napunkat, Tőle kérjünk
áldást tanulásunkra, munkánkra! S, ha mindezt megtettük, ha Istennel

kezdjük napunkat, dolgaink végzését, ha Tőle várunk útmutatást, akkor Ő
mindent, amire csak szükségünk lesz, amire csak szükségünk lehet,
megadja nekünk.
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De mit is kell keresnünk?

1; Isten országát… Jézus Krisztus, amikor gyermekként, 12 évesen ott
maradt a templomban, s szülei keresték, azt felelte szüleinek: Nekem az én
Atyám dolgaival kell foglalatoskodnom…
Isten

országa,

az

Ő

Igéje,

az

igének

hallgatása,

befogadása,

megcselekvése. Hallgatnunk kell Isten szavát, befogadni szívünkbe,
értelmünkbe Igéjét. Naponként kérni útmutatását, imádkozni, keresni
akaratát. Ezt jelenti keresni Isten országát.
2; az ő igazságát… Sokszor keressük a mi igazságunkat. Hányszor
mondjuk, de nekem van Igazam! Isten azonban az Ő igazságát adja elénk,
s az az, hogy mindannyian elveszettek, bűnösök vagyunk Isten nélkül,
azonban Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért és feltámadt. Isten, az Ő
Fiáért minket is igaznak fogad, ha hiszünk benne.
Ha ezeket keressük, ha Isten Igéje munkálkodik szívünkben, akkor minden,
amire szükségünk van, megadatik ajándékképpen, ráadásként. Gratis…
Mi minden? Jó tanulmány, jó jegyek, sikerek a tanulásban, sportban,
versenyeken, szerető család, testvérek. Minden, amire szükségünk van.
Csak a sorrend nem mindegy! Azt mondja Jézus Krisztus: Keressétek
először…
Ne másodjára, ne sokadikként, hanem először. Ne minden más után,
utolsóként,

hanem

mindent

megelőzően,

elsőként,

keressük

Istent,

országát, igazságát, Igéjét. S ha jó a sorrend, akkor valósággá válik
életünkben az Ige: „mindezek ráadásként megadatnak majd nektek” Ámen.

Szabóné Nagy Andrea
református lelkész, vallástanár
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Új pedagógusaink
Gondolyné Felszeghy Ildikó
Gondolyné Felszeghy Ildikó vagyok, ez évtől
a Diószegi Kis István Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusa. 1995-ben végeztem a Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanítóhitoktató szakán.
Kezdetben

egy

nyírségi

nagyközségben

dolgoztam napközis nevelőként, majd 1998-ban a
Pest megyei Bugyi községben lévő református
általános iskolában kiírt állást pályáztam meg,

ahol a jelentkezők közül az én pályázatomat fogadták el, és a következő első
osztályt, a bemutató órám megtartása után kaptam meg.
Időközben

az

iskola

a

Nagykőrösi

Tanítóképző

gyakorlója

lett,

így

szakvezetőként is segíthettem a hallgatókat, majd az alsós munkaközösség
irányításával is megbíztak. 2003-ban költöztünk Debrecenbe, ahol 13 évig éltünk,
itt született meg három kislányunk, hívő családként a Nagyerdei Református

Gyülekezet aktív tagjai voltunk.
Ez idő alatt a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar által meghirdetett
tanügyigazgatási,

nevelési-oktatási,

intézményi

ismeretek

tanulmányterületen

szakvizsgát tettem, amely révén a kihagyott évek alatt is kaphattam új ismereteket.
Öt éve élünk családommal Berettyóújfaluban. 2015-től hittanórákat tartottam
Furtán és Zsákán, majd Sárándon kaptam kinevezett tanítói állást, ahol a
pedagógusminősítő eljárás során megkaptam a pedagógus II. minősítést.

Szakmai

hitvallásomnak

tartom,

olyan

szeretetteljes,

elfogadó

légkör

kialakítását, ahol szabad, önálló gondolkodású, döntésre képes, szellemi, és testi
adottságaival jól élő gyerekeket tudunk nevelni.
Pedagógusként mindig arra törekszem, hogy minden gyerekben megtaláljam azt a
készséget vagy képességet, azt a jót, ami építheti az önbizalmát.
Hitem szerint minden gyerek Isten ajándéka, céllal érkeznek a világba. Hittel és
reménységgel merni kell nemcsak olyannak látni a gyermeket amilyen, hanem

akivé válhat.
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Új pedagógusaink

Árva Judit

vagyok, 1981ben születtem, Debrecenben,
ahol általános és középiskolai
tanulmányaimat is végeztem.
Ezt követően a Kölcsey Ferenc
Református
Tanítóképző
Főiskolán
szereztem
tanítótestnevelő diplomát. 2003-ban
kezdtem
el
pedagógusi
pályafutásomat.

Eközben,

munkámmal

párhuzamosan,

másoddiplomát

szereztem a budapesti Semmelweis Testnevelési Egyetemen.
Húsz évig voltam tagja a Debreceni Mazsorett Együttesnek.
Aktív pályafutásom után, 2012-ben megalapítottam saját
egyesületemet, s mint művészeti vezető folytattam tovább.

Csoportom többszörös magyar és európa bajnoki címmel
büszkélkedhet. Három gyermekem van, közülük a legnagyobb,
az iskola tanulója, így szerencsésnek mondhatom magam,
hogy én is "tagja" lehetek a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola tantestületének.
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Új pedagógusaink
Kincsesné
vagyok,

Varga

tanítónő.

Éva

Nyíregyházán

születtem 1965-ben, de kiskoromtól
Berettyóújfaluban
családommal.

Az

élek
Arany

a
János

Gimnáziumban érettségiztem 1983ban. Már gyerekkoromban kialakult
az a tervem, hogy tanítani szeretnék,

ezért jelentkeztem a Debrecenbe a
Kölcsey

Ferenc

Tanítóképző

Főiskolára.
A testnevelés szakkollégiumot választottam, mert egyrészt én is
egészségtudatosan éltem, másrészt fontosnak tartottam, hogy majdani

tanításom során, én is átadjam ezt az attitűdöt a gyerekeknek.
A pályámat a gáborjáni Bethlen Gábor Általános Iskolában kezdtem.
Férjhez

mentem,

majd

két

kislányunk

született.

2000-től

a

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanítottam 20
évig. Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán
az angol műveltségi területen szereztem diplomát.
Munkám során fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára érdekesek
legyenek az óráim, akár testnevelés az vagy angol. A gyermekek
személyiségét elfogadva és tiszteletben tartva igyekszem őket fejleszteni,
tanítani.

Új pedagógusaink
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Pappné Erdei Anitának

hívnak.
1970-ben születtem Berettyóújfaluban, itt
jártam általános,- és középiskolába. A
Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem
diplomát tanító-népművelő szakon 1991ben. Még ebben az évben férjhez mentem
és azóta is boldog házasságban élek. Két
gyermekem született, a fiam 27, a lányom
23 éves. A főiskola elvégzése után,1991ben
a
Berettyóújfalui
József
Attila
Általános Iskolában kezdtem el dolgozni,
ahol ez év augusztusáig tanítottam, először
3. osztályban, majd 22 éven keresztül 1-2.
osztályban a reál tantárgyakat.
2000-től több éven keresztül töltöttem be a Tanítóképző Főiskola
hallgatóinak gyakorlati oktatásában a mentor tanári szerepet, illetve 14
évig a Bessenyei György Szakközépiskola pedagógia szakmacsoportjának
a szakoktatója is voltam.
A felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektettem.
Szerencsés vagyok, hogy részt vehettem ilyen
irányú pályázatok
lebonyolításában, illetve pályázat írásában.
2010-ben megszereztem a közoktatási vezető és pedagógiai szakvizsgát.
Új kihívásokat keresve, ettől az évtől a Diószegi Kis István Református
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1.b osztályának osztályfőnöke és
matematika, testnevelést tanítója vagyok.
A matematika tanításában fontos szerepet szánok mindig a feladatok
megértésének, a felfedezésnek, a motiválásnak és az összefüggések
megláttatásának. Szeretném a digitális eszközök használatával, valamint
mozgásos feladatokkal élményközpontúvá tenni az órákat. A
korosztálynak megfelelően játékos feladatokon keresztül próbálom
megszerettetni ezt az oly sokak által kevésbé kedvelt tantárgyat,
megláttatni a benne rejlő szépséget. A gyerekek mozgása, testnevelése
nagyon fontos ebben a rohanó világban, fontos, hogy a mindennapi
életük részévé váljon a mozgás. A környezetismeret tanítása, a
környezetvédelem is központi helyet foglal el az éltemben. Mindig nagy
hangsúlyt fordítok az önálló tapasztalatszerzésre és az ismeretek pontos
rögzítésére.
Bízom benne, hogy még sok kisdiáknak adhatom át a matematika iránti
szeretetemet, alapozhatom meg a matematikai tudását ebben az
iskolában is.
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Kormány József Róbert
Kormány

József

Róbertnek

hívnak,

matematika-rajz szakos tanár vagyok.
1980-ban

születtem

Berettyóújfaluban.

Az

általános iskolai évek után a berettyóújfalui
Bessenyei György Szakközépiskola pedagógia

szakán

érettségiztem,

majd

Gyermek-

és

ifjúságvédelmi ügyintéző képesítést szereztem.
Sikeres felvételit követően a Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán matematika-rajz szakon
folytattam a tanulmányaimat.
2004 szeptemberétől a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskolában
matematika-rajz szakos tanárként dolgoztam, ahol osztályfőnöki feladatokkal is
megbíztak. Ebben az iskolában tapasztalt és kiváló kollégák követendő
mintaként formálták a pedagógiai szemléletemet és a tanári hivatáshoz való
hozzáállásomat.
2019-ben a Debreceni Egyetemen szereztem a pedagógus szakvizsgámat
Gyakorlatvezető mentortanár szakon.
2020 augusztusában Berettyóújfaluba költöztünk a feleségemmel és négyéves
kisfiammal.

Ez év szeptemberétől a Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elhivatott tantestületének a tagja
lettem, ahol legnagyobb örömömre az 5.b osztályfőnöke lehetek.
Matematikatanárként egyaránt fontosnak tartom a felzárkózatást és a
tehetséggondozást, rajztanárként pedig a legfőbb célom az értékek közvetítése,
és a szemlélet formálása a tantárgy megítélésében.
Az alkotó tevékenység gyermekkorom óta része az életemnek, szabadidőmben

olajképeket festek, illetve gitározok.
Hiszem, hogy a szakmai tapasztalatom, az elhivatottságom, a remek
tantestülettel, a gyermekekkel és a szüleikkel való együttműködés hozzásegít
ahhoz, hogy a Diószegi Refiben sikeresen és hatékonyan végezzem a munkámat.
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Katona Ferenc
Kedves

Krónika

olvasó!

Szeretettel

üdvözöllek és köszönöm, hogy kíváncsi vagy
rám, hiszen ezért olvasod ezeket a sorokat.
Kérlek

nézd

el

nekem,

hogy

ismeretlenül

tegezlek, hogy esetleg túl sokat, vagy éppen

keveset írok magamról. A nevem Katona Ferenc,
Nagyváradon születtem, élményekben bővelkedő
gyermekkorom
városhoz

emlékei

kötődnek.

ehhez

a

Később

csodálatos

családommal

Berettyóújfaluba költöztünk, ahol több évtizeden
át éltem. Hat éve lakom Zsákán feleségemmel és
négyéves kislányunkkal. Feleségem református
lelkipásztorként
négyéves

szolgál

Anna

Zsákán

lányunk

a

és

Furtán,

berettyóújfalui

Szivárvány Református Óvoda lelkes látogatója.
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat Nagyváradon végeztem,

majd a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem angol
nyelvtanári

és

pedagógus

diplomát.

Specializációként

az

üzleti

angolt

választottam. Az Angol-Amerikai Intézet neves magyar anyanyelvű tanárai
mellett számos amerikai, brit és kanadai egyetem előadója és vendégtanára által
tartott előadáson vehettem részt. Már a diploma megszerzése előtt alkalmam
nyílt arra, hogy kipróbáljam magam a tanítás területén. Óraadóként, helyettesítő
tanárként taníthattam Biharkeresztesen a Bocskai István Gimnáziumban,

Püspökladányban a Kálvin Téri Általános Iskolában, Berettóújfaluban a
Bessenyei

György

Szakközépiskolában.

Nyolc

tanéven

át

teljes

állású

nyelvtanárként és osztályfőnökként dolgoztam a Zsákai Kölcsey Ferenc
Általános Iskolában. Ezzel párhuzamosan a felnőttképzésben is részt vettem.
Volt határőr csoportom, taníthattam a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
orvosait, dolgozóit, zsákai pedagógus kollégáimat, szülőket.
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Katona Ferenc

Kipróbálhattam magam a tolmácsolás és fordítás területén is; többek között volt

alkalmam tolmácsolni Marietta Kao Liau asszonynak, Tajvan nagykövetének,
részt vehettem nemzetközi Európai Uniós projektek, konferenciák anyagának,
előadásainak fordításában és szinkrontolmácsként. Magántanítványaim közt
volt útját kereső fiatal, elismert orvos, gyógyszerész, egyetemi hallgató, idős
vállalkozó.
Szabadidőmet legszívesebben a családommal töltöm. Szeretünk együtt
játszani, énekelni, beszélgetni. Ha tehetjük kirándulunk, járjuk a természetet.

Lányommal időnként lepkéket kergetünk a réten, naplementét lesünk a kert
végéből, vagy a sötét égbolton fénylő csillagokban gyönyörködünk.
Szeretem a munkámat, boldog vagyok, ha érdeklődő gyermekeknek és
felnőtteknek sikerül olyan ismereteket, olyan használható nyelvtudást adnom,
mely által életük eredményesebb és boldogabb lehet, mellyel könnyebben
elérhetik céljaikat. Ezt a munkát szeretném folytatni a Diószegi Kis István
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanáraként remélve, hogy hasznos tagjává válhatok ennek a befogadó,
segítőkész közösségnek.

Bakancs szakkör
A Bakancs-szakkör keretében szeretnénk megvalósítani idén is a
Sebes-Körös menti kenutúrát szeptember 25-én. Újítás lesz a
szakkör életében, hogy a túrák szervezése mellett földrajzi és
történelmi ismereteinket idén csillagászati megfigyelésekkel is
szeretnénk kiegészíteni. Ehhez az iskolánk által vásárolt SkyWatcher tükrös Newton távcsövet fogjuk használni. A távcső
segítségével megfigyelhető például a legközelebbi égi kísérőnk, a
Hold kráterei illetve nagyobb hegységei. Ezek mellett láthatjuk vele a
Jupiter bolygót négy nagyobb holdjával. Csodás látvány a
Szaturnusz fánkszerű alakja, ami szintén megfigyelhető vele. Nem
NASA felvételekre kell számítanunk, de látható valóban vele a
Szaturnusz gyűrű rendszere, valamint a Jupiter légörvényeinek
sávos eltérése. Mindez óriási gazdag élményben részesíti a
mindenkori megfigyelőt. A számítógépet hozzákapcsolva fényképeket
is készítettünk már vele, ez volt az első saját asztrofotózásunk
gyümölcse, ami látható az alábbi képeken. Természetesen a
valóságban az okulárba belenézve sokkal élesebb képet láthatunk,
de az iskolai objektív felbontása csak torzított képet tett lehetővé.

Elek Sándor
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The Gatineau Hot Air Balloon Festival

Autumn is beautiful in Canada especially around the Great Lakes. Let’s
come with me to a virtual trip to visit a nice festival, where all of your family
members can have great time together.
This hot-air balloon event marks the day dozens of colourful aircraft take to
the skies of western Quebec, warranting an unforgettable weekend full of music,
amusement rides, and competitions. Other features of the festival include live
concerts, an exhibition of classic cars, arts and crafts vendors, a graffiti contest,
a kids' zone, and the rare opportunity to ride in the balloons. Located in the
Outaouais region, this festival takes place annually over Labour Day weekend,
September. This year, it is reduced to a "micro-series," meaning virtual
performances and the addition of a fireworks show.
Each year at the end of August or early September, this event launches
balloons of all shapes, sizes and colours over the Ottawa-Gatineau region, and
offers concerts, fireworks and so on. Watch giant balloons lift off from the
festival grounds or take a ride in one and drift over the Ottawa-Gatineau region.
After dark, some of the balloons are lit up during night flights. The festival
also hosts live entertainment for kids and adults, including popular musical
acts from Quebec, Canada and beyond.
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The Gatineau Hot Air Balloon Festival is held in the large Parc de la Baie in
Gatineau, Quebec, less than a 15-minute drive from downtown Ottawa. The
Gatineau Hot Air Balloon Festival is celebrated its 32nd birthday. The program
includes more than 300 shows, flights and multicoloured and special shape hot
air balloons lit up for night flights, an impressive fireworks display, a classic car
exhibit, buskers, craft market, a big top with 1001 hidden treasures. Explore
the inside of a balloon, bounce around in the Metro inflatable toys, discover the
Rétro-Techno tent, dance to the silent DJs.
There is nothing more attracting than the Desjardins Lift-offs! This year
once again, there will be dozens of hot air balloons. As always, the public will
get to enjoy the ultimate experience: seeing the region from up high. And this
year, there will be the low-cost tethered flights, more limited and less dizzying.
Visitors will still get to explore the inside of a hot air balloon and to meet the
pilots. This year once again, attend the incredible night glows. Come and see the
hot air balloons sparkle amidst the stars. Offered every night, when conditions
permit.
For its 32nd edition, starting a new era, Gatineau’s FMG welcomes the one
and only Nickelback. Also, over a dozen Francophone musical artists will also be
performing at the FMG. The program makes plenty of room for up and coming
artists, including the south shore of Montreal’s hip hop band, the Dead Obies.
A world of wonders on the Desjardins Family Stage: Surprises and thrills
with Yannick Bergeron (Les Débrouillards), and stunning magic by Fredo will
keep you on the edge of your seat. And the youngsters are sure to have a blast
when they join Arthur L’aventurier, Nicolas Noël and the Salmigondis characters
on their adventures through their dazzling imaginary worlds!
Who is it for? Everyone!

Katona Ferenc
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NTMFSZ / IDF
MAGYAR BAJNOKSÁG
Az idei szezon első versenye Üllőn egyben kvalifikáció is volt a
2020-as világbajnokságra.
A Piruett Tánc Stúdió 52 táncossal utazott Üllőre. Show tánc
kategóriában, youth junior és felnőtt korosztályban összesen 14
koreográfiát mutattak be a lányok. A youth formáció:
Búzakalászok elnevezésű tánca - melynek Berecki Zsófi Lora 6.C
osztályos tanulónk is a tagja - aranyérmet szerzett, továbbá mint
a legötletesebb koreográfia, egyesületi különdíjban részesült.

Bereckiné Szabó Veronika szülő
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Ritmuscsapatok Országos
Táncversenye
Augusztus 16-án Siófokon rendezték meg a Ritmuscsapatok
Országos Táncversenyét. A hosszú kihagyás után hatalmas mezőny
gyűlt össze a Balaton parton .
Bereczki Lea 4.a osztályos tanuló hibátlan előadással és
gyakorlattal a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Mindehez
hozzásegítette az, hogy Lea a karantén ideje alatt is folyamatosan
edzett otthonában.

Edzője: Árva Judit

Birkózó eredmények
A szabadfogású birkózás női szakágának évi első
minősítő
versenyét
Tokodon
tartották,
február
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országos
elsején.

A Bárándi K.S.E. versenyzői közül, a legjobb eredményt Bocsa Vivien
Melinda, a Berettyóújfalui Diószegi Kis István Református Általános
Iskola 6. A osztályos tanulója – Berettyóújfalu tavaly díjazott jó
tanuló – jó sportolója – hozta, aki a női mezőny +66 kg-os
kategóriájában
aranyérmet
szerzett.
Vivien ezzel az eredménnyel egy lépéssel közelebb került a magyar
címeres mezhez és a magyar válogatottsághoz. Ez volt az idei
Országos Válogató és Minősítő Női Verseny a serdülők korosztályában,
ahol a versenyzők 14-16 év közöttiek. Mivel Vivien még 13 éves sem
volt a verseny előtt ezért, így szülői engedéllyel léphetett csak
szőnyegre.
A második versenyre, ebben a hónapban február. 8-án került
sor Mezőberényben, ahol megrendezték a Diák I.-es Területi
szabadfogású versenyt, amely egyben kvalifikáló verseny is volt, a Fiúk
Diák I. Országos bajnokságára is.
Bocsa Vivien Melinda itt is aranyérmes és ezzel kijutott a fiúk
szabadfogású birkózó országos bajnokságra.

Forrás: HAON.hu
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A harmadik versenyre, február 22-én került sor Dorogon, ahol
megrendezték a Fiúk Diák I.-es Szabadfogású birkózó magyar
bajnokságot, ahol Bocsa Vivien Melinda, ismét csak szülői engedéllyel
versenyezve, megnyerte a magyar bajnoki címet a fiúk között is,
ezáltal ő az egyetlen lány, aki bajnok tudott lenni a fiúk
mezőnyében is.
A negyedik versenyét, február 29-én Nagykanizsán, tartották meg
a szabadfogású birkózás női szakágának évi második országos
minősítő
versenyét,
ahol
Bocsa
Vivien
Melinda
ezúttal
csak bronzérmes lett.

Bocsa Tibor Mihály szülő

Matematika
versenyeredmények
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Az Orchidea Pangea Matematika Versenyre 16 fő
nevezett iskolánkból. A legjobb eredményt a 4.
osztályosok mezőnyében Nagy István érte el, aki a
megyei összesítésben 2. helyezett lett. (Az országos
összesítésben a 2293 versenyző közül a 23. helyen
jutott az országos döntőbe. Az első 34 helyezettet
hívták meg.) Sajnos az országos döntő nem került
megrendezésre a vírushelyzet miatt.

A Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei
fordulóján iskolánkból 28 tanuló vett részt. A legjobb
eredményt a 7. osztályosok között Horváth Benedek
érte. Megyei 14. helyezett lett, a 179 tanuló közül.

Nagy István
MK. vezető
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