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

Rovat ajánló :

„Minden lélek
dicsérje az Urat!
Dicsérjétek az
Urat!"
Tavaszköszöntő

Hobbi rovat

Hónap igéje

Rajzverseny

A magyar kultúra
napja

Angol verseny

Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Iskolánk tanárai és diákjai számára
decemberben és januárban a legnagyobb
kihívást
a
COVID
vírus
okozta
veszélyhelyzet jelentette. Sajnos több
adventi programunk elmaradt, vagy online
formában került megrendezésre. Az iskola
vezetése folyamatosan nyomon követi a
vírus által okozott fenyegetés mértékét és
mérlegelést
követően
meghozza
a
szükségesnek ítélt intézkedéseket. A
tantermek
napi
fertőtlenítése,
az
ózongenerátorok napi szintű használata,
a takarítók gondos odafigyelése lehetővé
teszi, hogy az oktatás fennakadás nélkül
folyhasson.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy iskolánk minden
pedagógusa december második felében egy 30 órás informatika
tanfolyamon vett részt, amely előszobája egy újabb innovációnak,
amelyet a Debreceni Egyetemmel és a National Instruments vállalattal
közösen valósítunk meg.
Szintén decemberben lehetőség nyílt újabb informatikai
fejlesztésre, így négy, speciális 4K felbontású interaktív eszköz
beszerzésére és üzembe helyezésére került sor, valamint a
számítástechnika szaktanterem új számítógépekkel való felszerelése is
megtörtént.
A tanév második félévétől tanulóink a városi sportcsarnokban
teljesítik a testnevelési órák egy részét, így lehetőség nyílik szakszerű,
magas színvonalú testnevelés órák méltó környezetben való
megtartására.
Örömmel adok hírt arról, hogy a Bank–épület udvari részén
újabb fejlesztés indult, egy már általunk régen tervezett sportudvar
munkálatai indultak el. Várhatóan márciusra elkészül, így tanulóink
tavasztól birtokba vehetik.
Megkezdődött a beiratkozás a leendő első osztályainkba.
Kérem ajánlják jó szívvel iskolánkat ismerőseiknek, barátaiknak.
Dr. László Vilmos Csongor
igazgató

1

2

Iskola előkészítő foglalkozások
Az idei tanévben rendhagyó módon online formában
kezdődtek meg az iskola előkészítő foglalkozások
leendő

elsőseink

bekapcsolódni
csatlakozva

részére.

az

iskola

minden

A

foglalkozásokba

facebook

érdeklődőnek

csoportjához

lehetősége

DioszegiRefiIskola-előkészítő2021.

a

van.

csoport

elérhetősége. Itt mutatkoztak be a tanító nénik és

minden

héten

új,

megoldásra.

játékos

A

feladatlapok

várnak

megoldásokat

a

dioszegirefiiskolaelokeszito@gmail.com
vissza.

Mindenkit

várunk

címre

várjuk

sok szeretettel és sok

ajándékkal! Jó munkát minden kis óvodásnak!

Pappné Nagy Éva
mkv.
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Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,

a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.

Kép forrása: https://sinosz.hu/farsang-veszpremben-2/
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Reményteljes jövő
„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!" (150. zsoltár
6. vers) Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr
–: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok
nektek." (Jeremiás 29, 11)

Dicsérjük az Urat! Miért dicsérhetjük Őt? Az új év kezdetén reménységgel
teli Ige szólít meg bennünket. Az Ige három gondolatát emelném ki: 1)
Istennek terve van velünk 2) Békességet tervez számukra 3) Reményteljes

jövőt ad.
Csodálatos szavai és tettei az Úrnak.
1)

Dicsérjük az Urat, mer terve van velünk! Bizonyára az új évben

sokan új vagy régi fogadalmakat tettek, tervezünk előre. Istenünk is tervez,
bennünket számításba véve. Előfordul, hogy az ő tervei nem egyeznek a
mieinkkel. Ez nem jelenti azt, hogy rosszabb lenne Urunk terve velünk,
hanem másabb. És mindenképpen a javunkat szolgálja. Engedjük hát

Atyánknak, hogy tervezzen velünk!
2)

Dicsérjük az Urat, mert békességet tervez számunkra. Az előző

évben tapasztaltunk romlást bőven és lehet, hogy még valameddig nem
lesz vége. De az Úr ígérete biztos: Ő nem a romlást, hanem a békességet
tervezi nekünk. Milyen jó, a békességben vagyunk magunkkal, Istennel és
egymással! Ezt a békességet, megbocsátást Atyánk megadta nekünk
Fiában, Jézus Krisztusban, akinek születését Karácsonykor ünnepeltük.

Földre születésével, értünk adott áldozatával megszerezte nekünk a
békességet, az Atya megbocsátását. Rajtunk múlik, hogy mi képesek
vagyunk-e rátalálni a békességre, megvallani, ha hibáztunk és elfogadni
Atyánk bocsánatát.
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3)

Végezetül pedig dicsérjük az Urat, mert reményteljes jövőt ad.

Amikor ez az Ige elhangzott, Isten választott népe, Izráel népe fogság
miatt, bezártság miatt, korlátozások miatt szenvedett. Talán mostanában

mi is éreztük magunkat hasonlóan, korlátozva. Mindezzel együtt Urunk
megerősít: adja a reményekkel teli jövőt. De jó reménységben lenni, élni,
előretekinteni az

új évre! Legyen ez számunkra is így! Végezzük így

munkánkat, tanításunkat, tanulásunkat, reménységgel!
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok egy ugyanilyen kezdetű mondattal:
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Valamint Füle Lajos versével, mely vers első soraiból a BÚÉK mozaikszó
jön ki:
„Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életes a kezébe veszi Ő:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő!” Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta
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Szelídség és igazság utáni vágy
„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és
szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Máté evangéliuma 5.
rész 5-6. versek)
A fenti Ige Jézus boldogmondásaiból való. Ezek a mondások arról szólnak,
hogy kik lehetnek boldogok. Márpedig a gyermekek és a felnőttek is
szeretnének boldogok lenni. Mi a titka a boldogság elnyerésének? Jézus ezt
mondja el ezekben a boldogmondásokban. Ez a boldogság azonban nem
keverhető össze a rövidebb-hosszabb földi boldogsággal. Amiről Jézus
beszél, az földön túli, örök boldogság, ami az emberekbe beleivódhat, ha
akarják, ha követik Jézus útmutatását. A fenti Ige ennek egy részlete, két
fontos fogalmat emel ki: a szelídséget és az igazság utáni vágyat.
A szelídség: A szelídség nem túl népszerű a mai világban. Az emberek
inkább szeretnek törtetni, előrébb jutni, sikeresnek lenni, hangoskodni.
Sokan gondolják úgy, hogy a mai világban a szelíd ember nem juthat előre.
Az olyan, mintha pipogya, mulya, szerencsétlen lenne az az ember. Az
Úristen ezt máshogy látja, és mást utat mutat nekünk, mint a világ
felfogása. A szelíd ember nem kérkedik eredményeivel, nem reklámozza
magát, mert nincs rá szüksége, Tudja, mit ért el és miért büszke rá az Atya.
A szelíd embernek nem kell mutogatnia magát mások előtt (Facebook,

Instagram), mert helyén értékeli önmagát és nincs szüksége lájkokra és
mások véleményére, hogy azok erősítsék önbizalmát. A szelíd ember
Jézusra hasonlít. Boldogabb, mint az előbb felsorolt tevékenységet végző
emberek.
Az igazság utáni vágy: Azt szokták mondani, hogy míg két ember létezik a
földön, nincsen igazság. Vajon nem azért van ez, mert sokan a saját vélt,
vagy valós igazukat szeretnék bebizonyítani, esetleg másokra ráerőltetni?!

Vajon nem lehetséges, hogy időnként a másiknak vagy a másiknak is igaza
van. Egy anekdóta szerint megkérdezik az idős bölcset, hogy szerinte mi a
hosszú élet titka? Azt válaszolja, hogy az, hogy nem veszekszik idiótákkal.
Erre a kérdező így szól: „Nem értek Önnel egyet.” Az idős bölcs helyben
hagyja: „Igazad van, fiam.”
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Akárcsak a boldogság esetében, az igazság esetében is igaz, hogy a földi
igazság másabb, mint a mennyei. Igaz a mondás, hogy az igazság odaát
van. Csak olyan értelemben, hogy az igazság az Istennél van. Ezért
érdemes az ő kezébe tenni életünket, munkákat, tanulásunkat, mindent.
Ha nem is kapnánk meg a saját igazunk igazolását, Atyánk igazi igazságot
szolgáltat.
Kívánom mindenkinek a jézusi szelídséget és az isteni igazságot!

Törekedjünk ezek megtalálására! Végezetül álljon itt néhai Gyökössy
Endre, lelkész-lelkigondozó néhány gondolata a boldogmondások alapján:
A Boldogmondások margójára (Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)
„…Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz…
…Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz
körülöttük.

Boldogok,

akik

nevetni

tudnak

önmagukon,

mert

nem

lesz

vége

szórakozásuknak…
…Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a
csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot

kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak...
…Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk
napfényes lesz…
…Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak…” Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta
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Farsangi álarc
Amire szükséged lesz:
•

fénymásoló papír

•

kartonpapír

•

ceruza

•

olló

•

ragasztó

•

gumi

•

tűzőgép

•

díszítő elemek (gyöngy, flitter, csillámpor, filctoll)

1. lépés: A mellékelt sablonok közül válassz
ki egyet, majd egy fénymásoló papírra
nyomtasd ki!

2. lépés: Nyírd ki a kinyomtatott álarcot,

3. lépés: Nyírd ki a színes kartonon

majd ezt alaklemezként használva egy

lévő álarcot!

színes kartonra rajzold körbe!
4. lépés: A kivágott álarcot díszítsd az

5.

lépés:

A

tűzőgép

segítségével

ízlésednek megfelelően!

rögzítsd a gumit az álarc szélein!

Cosma Szilvia
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HOBBI ROVAT
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HOBBI ROVAT
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The snowman
The first real snow of the winter had fallen the night
before. In the morning, Billy came out and started to
roll a snowball. Soon he had two big ones. Round and
round the yard again– there was a little snowball, just
the right size for a snowman’s head. Then, he ran
home and brought two bits of coal for the snowman’s
eyes, a carrot for a nose and an old red cowboy hat.
“There it is,– said Billy, - my snowman friend!”
Later that evening, while he was eating dinner, one of
his front teeth, which had been loose for a long time,
finally came out. His mother said “Don’t forget to put
your tooth under your pillow so that when the Tooth
Fairy comes she can wave her magic wand and turn
your tooth into some money.” Billy said “Yes mom.” and
put the tooth into his pocket.
After dinner Billy put on his boots, coat, gloves and hat
so that he could go outside and take one last look at his
new snowman friend in the front yard. As he stood
looking at his snowman, and thinking what a great job
he had done, he remembered the tooth was still in his
pocket. With a smile, he took it out and stuck it in under

the snowman’s red cowboy hat. “Now we’ll see how
smart the tooth fairy really is,” he said. “I bet she won’t
find it there.”
Right after midnight, a bright shining light came down
and hovered in the little boy’s front yard. It was the
Tooth Fairy. She went straight up to the snowman and
smiled as she shook her head. “That Billy, doesn’t he

know that you can’t fool the Tooth Fairy?”
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Then she waved her magic wand and a cloud of fairy
dust came down on the snowman’s head where
Billy’s tooth was hidden under the red cowboy hat. In
a bright flash of light, the tooth was turned into a new
shiny quarter and the Tooth Fairy was gone.
As the winter sun started to shine into his room Billy
jumped up, got dressed, and then ran out to see his
new snowman and whether or not the tooth fairy had

found his tooth.

As Billy ran up to the snowman, he suddenly looked
around and realized that something was different. There
were funny tracks all over the yard in the snow and the
snowman was in a different place than where he had
been the day before. He walked slowly up to the
snowman and got really close to the snowman’s face.
And right at that moment the snowman sneezed really
loudly!

Billy jumped way up in the air. He was really
surprised, and a little scared. “You can’t be alive!” he
shouted. “Are you sure?” said the snowman rather
nervously. He felt kind of bad for having sneezed and
for scaring the little boy. “A snowman can’t talk, or
sneeze, or anything.” said the little boy. “Well, if you
say so” said the snowman.
He then lifted up the old red cowboy hat and picked up

the shiny new quarter. “By the way, I think this is
yours".
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“You are alive!” shouted Billy. He could hardly believe his
eyes. As he took the shiny new quarter from the stick
hand of the snowman he smiled the biggest smile he had
ever smiled. “It was the tooth fairy, she must have done
it!” And he gave the snowman a big hug. “This is great.
Now I have a real live snowman to play with.”

For the rest of the winter, the snowman and the little
boy played every day from morning until night. They
had more fun than any little boy and his snowman
had ever had.
Finally, spring came and it began to get warmer and
warmer until one morning when Billy ran outside to

play, the snowman was nowhere to be seen. There
was just the old red cowboy hat laying in the yard.
When he picked up the red cowboy hat he found a tiny
little snowman! The snowman had melted until he was

only about six inches tall. “Billy!” he said. “Thank you for
the great time!” “Don’t forget to build me again next
winter!”

Cosma Szilvia

Bakancs szakkör
Végre lehullott a hó! Nem is teketóriáztunk sokat,
azonnal elindultunk a Berettyó-partra csúszkálni.
Szánkókkal, csúszkákkal felszerelve siklottunk le a gát
oldalán. De akadt olyan, aki műanyagzsákon csúszott le a
parton. Volt aztán itt mindenféle esés, bukás, hempergés
és sok-sok kacagás. Pihenésképpen a fiúk és lányok
hócsatáztak egyet, majd újra jöhetett a lesiklás. Szinte
már alig maradt hó a parton, de a havas füvön is kitartóan
siklottak le a gyerekek.

Elek Sándor
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A magyar kultúra napja

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az
emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális
értékekről. A megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Bartók Béla

Forrás: https://www.google.hu/search?q=magyar+kult%C3%BAra+napja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwil0qWLrb_uAhXuwosKHYGaATUQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1366&bih=665
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Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyart,

Hányszor zengett ajkain

Jó kedvvel, bõséggel,

Ozmán vad népének

Nyújts feléje védõ kart,

Vert hadunk csonthalmain

Ha küzd ellenséggel;

Gyõzedelmi ének!

Bal sors akit régen tép,

Hányszor támadt tenfiad

Hozz rá víg esztendõt,

Szép hazám, kebledre,

Megbûnhõdte már e nép

S lettél magzatod miatt

A múltat s jövendõt!

Magzatod hamvvedre!

Õseinket felhozád

Bújt az üldözött s felé

Kárpát szent bércére,

Kard nyúl barlangjában,

Általad nyert szép hazát

Szerte nézett, s nem lelé

Bendegúznak vére.

Honját a hazában,

S merre zúgnak habjai

Bércre hág, és völgybe száll,

Tiszának, Dunának,

Bú s kétség mellette,

Árpád hõs magzatjai

Vérözön lábainál,

Felvirágozának.

S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein

Vár állott, most kõhalom;

Ért kalászt lengettél,

Kedv s öröm röpkedtek,

Tokaj szõlõvesszein

Halálhörgés, siralom

Nektárt csepegtettél.

Zajlik már helyettek.

Zászlónk gyakran plántálád

S ah, szabadság nem virúl

Vad török sáncára,

A holtnak vérébõl,

S nyögte Mátyás bús hadát

Kínzó rabság könnye hull

Bécsnek büszke vára.

Árvák hõ szemébõl!

Hajh, de bûneink miatt

Szánd meg, isten, a magyart

Gyúlt harag kebledben,

Kit vészek hányának,

S elsújtád villamidat

Nyújts feléje védõ kart

Dörgõ fellegedben,

Tengerén kínjának.

Most rabló mongol nyilát

Bal sors akit régen tép,

Zúgattad felettünk,

Hozz rá víg esztendõt,

Majd töröktõl rabigát

Megbûnhõdte már e nép

Vállainkra vettünk.

A múltat s jövendõt!
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Akikre büszkék vagyunk

Ovis rajzpályázat

Nagy Nóra 3 éves Rákóczi Tagóvoda 1. helyezett

Ulici Szófia 3 éves Szivárvány Református Óvoda
2. helyezett
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Akikre büszkék vagyunk

Tusz Melinda 4 éves
Rákóczi Tagóvoda
1. helyezett

Kobra Zsófia 4 éves
Szivárvány Református
Óvoda
2. helyezett
Szabó Zsófia 4 éves
Gáborjáni Mocorgó
Óvoda
3. helyezett

Kari Sándor 4 éves
Szivárvány Református
Óvoda
Különdíj

Kerekes Emese 4 éves
Szivárvány Református
Óvoda
Különdíj
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Akikre büszkék vagyunk

Ecsedi Zétény 5 éves
1. helyezett
Váncsodi Mesevilág
Óvoda

Kiss Gyórgy Csanád
5 éves
2. helyezett
Radnóti Óvoda

Kiss-Balogh Lujza
5 éves
3. helyezett
Váncsodi Mesevilág
Óvoda

Nagy Norina
5 éves
Különdíj
Bakonszegi Zöldliget Óvoda

Dobrik Lídia
5 éves, Különdíj
Szivárvány Református
Óvoda

20

Akikre büszkék vagyunk

Veress Tamás
6 éves
1. helyezett
Szivárvány
Református
Óvoda

László Tamara
6 éves
2. helyezett
Szivárvány
Református
Óvoda

Zsiga Norbert 6 éves
különdíj
Váncsodi Mesevilág Óvoda

Körtvélyesi Bálint
6 éves
3. helyezett
Szivárvány
Református Óvoda

László István 6 éves
különdíj
Szivárvány Református
Óvoda
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Akikre büszkék vagyunk
Adventi rajpályázat
Harmadik korcsoport:
Első korcsoport:
I.
II.
III.

Szántó Fanni 1.b
Nagy Linett 1.a
Budai Panna 1.b

I.
II.
III.

Mező Gábor 3.b
Kalmár Viola 3.b
Papp Anna 3.b

Különdíj:
Gál Tamás 1.c
Bachsitz Panna 1.a

Különdíj:
Bakcsi Szandra 3.b
Furka Bíborka 3.a
Juhász Evelin 3.b

Második korcsoport:

Negyedik korcsoport:

I.
II.
III.

I.
II.
III.

Gondoly Blanka 2.a
Elek Erzsébet 2.a
Lackó Lia 2.b

Különdíj:
Tóth Ákos 2.b
Nagy Liliána 2.a

Rózsa Zsófia 4.a
Ganzé Sándor 4.b
Gál Petra 4.a

Különdíj:
Bereczki Lea 4.a
Horváth Borbála 4.b

Szabó Titanilla
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Bachsitz Panna 1.a

Bakcsi Szandra 3.b

Bereczki Lea 4.a

Furka Bíborka 3.a

Mező Gábor 3.b

Rózsa Zsófia 4.a
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Budai Panna 1.b

Laczkó Lea 2.b

Gál Petra 4.a

Papp Anna 3.b

Akikre büszkék vagyunk
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On-Lion verseny 2020.
A ELT Hungary kétfordulós online angol versenyére tíz tanuló nevezett be a 3. és
4. osztályokból. Ebben a tanévben Új-Zélanddal ismerkedtek meg a versenyzők.
A nagyon távoli, csodálatos tájakkal, különleges növény és állatvilággal
rendelkező országot a Gyűrűk ura és Hobbit filmekben is láthattuk.
A tanulók az interneten kutakodva oldották meg a feladványokat.
Országos első helyezettek lettek a maximális 300 pontot elérve a következő
tanulók:
Dobrik Dorkás a 4. b osztályól,
Dúró Borbála a 4. b osztályból,
Kiss Angelika Mónika a 4. b osztályból és
Kiss Barnabás Lajos a 4. b osztályból.
Eredményesen szerepeltek a helyezési sorrendben ezek a gyerekek is:
Vékony Vivien 4.b, Tikász Marcell 3.a, Papp Anna 3. b, Mészáros Dominik 4. b,
Balázs Norbert 3.a és Baradács Emese 4. b osztályos tanulók.
Gratulálunk nekik!
Ajánlom ezt az online versenyt azoknak a 3—8. osztályos tanulóknak, akik
érdeklődnek az angol nyelvterület országai iránt.
Kincsesné Varga Éva

Akikre büszkék vagyunk

Református iskolák országos szépíró versenyén
Bartha Zsófia Viktória 2.a osztályos tanuló
Különdíjban részesült. Felkészítő pedagógus
Pappné Nagy Éva. A versenyen 46 iskola 511
pályamunkával vett részt.
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A Református Iskolák XVII. Országos Meseíró és Szépíró Versenyén
iskolánk tanulói
Duró Borbála 4.b osztályos tanuló és
Tóth Jázmin 6.b osztályos tanuló
szépírásban országos 1. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik!

Felkészítők: Szabóné Papp Lívia Tünde, Nagy Judit
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Lapzárta: 2021. február 15.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei
Tamásné, Elek Sándor, Gyarmati Dezső, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné Nagy
Andrea, Pappné Nagy Éva, Szabó Titanilla, Cosma Szilvia, Laczkóné Szűcs Edina,
Kincsesné Varga Éva, Nagy Judit, Kormány József

