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„Tiszta szívet teremts

bennem, Istenem, és 

az erős lelket újítsd

meg bennem!”

(Zsoltárok 51:12.)



Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 1

Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

140 millió forintos beruházás került átadásra iskolánkban. Ezzel

megvalósult egy álom, amely egyben az iskola teljes felújításának

megvalósulását is jelenti. Az ünnepi eseményen az iskola tanárai és

diákjai mellett részt vett Nagytiszteletű Tóth Tibor esperes úr, dr.

Veress Bertalan tanügyi főtanácsos, valamint Nagytiszteletű Majláth

József lelkipásztor is.

Örömmel számolhatok be arról, hogy iskolánk tanulói igen

eredményes félévet tudhatnak maguk mögött. Hasonlóan pozitív

eredményekről számolhatok be a nyolcadikos tanulók

továbbtanulását illetően. Jelenleg még a szóbeli felvételi zajlik, de az

írásbeli felvételi vizsgán többségük az országos átlag feletti

eredményeket ért el.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Bank–épület udvari részén indult

fejlesztés, a sportudvar munkálatai lassan a végéhez közelednek, az

iskola két gazdasági bejáratánál készülő két új kapuval egyetemben.

Megkezdődött a beiratkozás a leendő első osztályainkba.

Kérem ajánlják jó szívvel iskolánkat ismerőseiknek,

barátaiknak.



Tavasszal az élet más,

ezer kis szívdobbanás

ébreszti a mezőt, teret,

fák, virágok, ébredjetek.

Először a hóvirág

mutatja majd meg magát,

követi az ibolya, aminek az illata

elbódít, mint az az ág,

minek neve gyöngyvirág.

Anyák napján csokorban

virít majd az orgona,

rózsa, szegfű, tulipán,

sorolnám még, ha tudnám.

Kertész Mária: Tavaszköszöntő
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Forrás: www.poet.hu

Kép forrása: https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/tavaszi-herics-adonis-vernalis-ev-vadviraga/5127/
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Kedves Kollégák, Kedves Diákok!

Téli időszakba érve nagyon vártuk a havat, s csodálatos is a hóesés, s

a hóból készített kisebb- nagyobb hóemberek, s a nagy hócsatázás.

Hóeséses napok reggelein voltak helyek, ahol rácsodálkozhattunk a hó

érintetlenségére, mert sem gyerekek, sem felnőttek, sem gépkocsik nem

érintették, nem taposták össze! Tiszta és érintetlen volt. Hófehér, ahogyan

szoktuk is mondani!

A hófehér, a fehér, a tisztaság jelképe. S a zsoltárban a szerző ezért

könyörög, imádkozik: „Tiszta szívet teremts bennem…” Ennek a zsoltárnak

a szerzője Dávid király, aki fiatal gyermekként megvívott Góliáttal és

győzött, s majd az első izráeli király, Saul után, királlyá lett. Mikor pedig

ezt a zsoltárt, imádságot írta, egy nagy bűnt követett el, s kéri ezért Isten

bocsánatát.

„Tiszta szívet teremts bennem…”

Tiszta szív: mit is jelent? Milyen is az? A szívünkben sokféle kívánság

megfogalmazódik. Vannak jó kívánságok, s vannak rosszak. Jó

kívánságok, hogy jók legyenek a jegyeim; jól tanuljak; szüleim, szeretteim

egészségesek legyenek. Rossz kívánságok, amikor nem a jóra törekszünk,

vagy egy jó eredményt nem becsületes módon szeretnénk elérni. Isten

ismeri a szívünket, ismer bennünket, tudja, hogy sokszor rossz útra térünk.

Ám, ha kérjük Őt, akkor megbocsátja nekünk elkövetett vétkeinket.

Tiszta szívet kér itt a zsoltáros Dávid, s kérhetünk mi is. Tisztát,

melyben nincs rossz gondolat, gonosz cselekedet, álnok kívánság. Tisztát,

mely Istennek tetsző, szép, hibátlan.

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd

meg bennem!” (Zsoltárok 51:12.)
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S így folytatja a zsoltáros: „és az erős lelket újítsd meg

bennem!”

Mindannyian szeretnénk erősek lenni! Fizikailag is szeretnénk erősek

lenni, hogy nehéz tárgyakat vagy esetleg kedves osztálytársainkat fel

tudjuk emelni. Ám szeretnénk úgy is erősek lenni, hogy ha valami rossz

dolog ér bennünket, elesünk és megütjük magunkat, vagy valaki kinevet

bennünket, akkor ne pityeredjünk el. Az a Lélek, ami bennünk van Isten

ajándékaként, képessé tesz minket arra, hogy erősek legyünk lelkileg is,

hogy a nehézségeket könnyebben viseljük, a sértésekre ne válaszoljunk

gonosz módon. Ám, ahogyan elfáradunk testileg a sok kézzel fogható

súlyt cipelve, úgy elfáradhat a mi lelkünk is, mikor sokan bántanak.

Ezért is kéri a zsoltáros Dávid, az erős lelket újítsd meg bennem.

Kérhetjük mi is ezt Istentől, hogy erősítse meg a lelkünket, hogy

ellenállóbbak, erősebbek, kitartóbbak legyünk minden nehézségben.

Kedves Diákok, Kollégák!

Új félévet kezdtünk nemrégiben. Új félév, új kihívások, rengeteg új

átadandó és megtanulandó ismeret áll előttünk, előttetek! Kérjétek,

kérjük Isten segítségét, hogy tiszta szívvel és erős lélekkel induljunk és

végezzük el ezt a félévet is. S ahogyan a gyönyörű Abigél című

musicalben hallhatjuk, kívánok mindenkinek: Jó napokat, szép

eredményeket … „Isten áldásával”! Ámen.

Szabóné Nagy Andrea

református lelkész, vallástanár



Szükséges eszközök:

 Fonott koszorú

 Dekor virág

 Dekor madár figura

 Szalag

 Ragasztópisztoly

Pompás dísze lehet otthonunk bejáratának egy mutatós, szépen elkészített ajtódísz.

Még különlegesebb lehet, ha mi magunk állítjuk össze. Csupán képzeletünk és

ízlésünk szabhat határt, hogy milyen ajtódekorációt álmodunk magunknak. A

tavasz közeledtével, én egy lágyabb színvilágú, visszafogottabb ajtódísz mellett

döntöttem, mely alapja egy fonott koszorú, dekor virágok és egy madár dekorációs

elem.

Tavaszi ajtódísz

Elkészítése nagyon egyszerű.

Először a virágokat a

ragasztópisztoly segítségével

rárögzítjük az ízlésünknek

megfelelően a koszorúra, majd a

madárkát is ráragasztjuk. Ezután

a szalagból masnit és akasztót

készítünk hozzá, amelyet szintén

odaragasztunk. Már készen is van

a saját ajtódíszünk, azt gondolom,

hogy ez a pár perces munka

megéri, és magáért beszél.

Szűcs Edina

5



We are in the carnival season.

People usually go to carnival parties and they have fun. One of the most delicious

sweets are donuts. You can eat donuts with powerded sugar, jam and chocolate or

vanilla cream.

Here is a donut recipe.

6

Carnival season

1. Put a tablespoon of sugar in the milk, then heat the milk until lukewarm.

2. Run the yeast up in the milk.

3. Mix together the flour, salt, 3 tablespoons of sugar, vanilla sugar, margarine,

egg yolk and leavened yeast.

4. Work the mass together well.

5. Let stand the mass together well.

6. Stretch the donut to 1,5 cm thick.

7. Chop with a medium sized scone chopper.

8. Fry in hot cooking oil.

9. Serve sprinkled with powdered sugar.

Ingredients:

500 gr flour

1 teaspoon salt

25 gr yeast

3 dl milk

4 tablespoons sugar

8 gr vanilla sugar

1 egg yolk

70 gr margarine

2 tablespoons powdered sugar

5 dl cooking oil

Pálfi Ágnes
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A vírushelyzet miatt rendhagyó módon zárult az előző tanév, így a Csoóri

pályázat elmaradt programjait a nyári szünetben kellett megvalósítani. Július 8-

án a Szász tanyán tartott népi hangszersimogatót a Törköly együttes, majd ezt

követően táncház is volt az Erzsébet táborosoknak.

Július 10-én a Szivárvány Református Óvodában volt néptáncbemutató. A

gyerekeket teljesen elvarázsolta a néptáncpedagógusok viselete, örömmel

kapcsolódtak be a játékokba és a táncba.

Az alakuló munkaközösségi foglalkozás után, gőzerővel kezdtük a

tanszakokat népszerűsíteni. Ebben a tanévben 211 gyerek jelentkezett művészeti

iskolánk 12 tanszakára. Személyi változások is történtek az új tanévben. Fejszés

Dániel helyett Dobrikné Puskás Petra tanítja a szolfézst ebben a tanévben. A

festészet tanszak munkájába bekapcsolódott új kollégánk, Kormány József.

A márciusban elmaradt II. Diószegi Nemzetközi Népzenei Versenyt

szeptember hónapban valósítottuk meg online formában. Köszönjük Balázs

Amarilla áldozatos munkáját a verseny szervezésében, és a saját tanszakának a

felkészítésében. A Kacor csoport kiemelt arany minősítést ért el a II. Diószegi

Népzenei Versenyen, Marcin Mihály arany, Csarkó Sára arany, Bottó Dániel,

Nagy Amina, Tóth Lígia ezüst minősítést ért el.

A Teremtés hete programsorozat keretében rajzpályázatot is hirdettünk

iskolánk tanulóinak. A felső tagozatos osztályok nagyon szép plakátokat

készítettek, míg az alsósok a kihalófélben lévő állatokról rajzoltak.

Október 13-án a Református EGYMI Berettyóújfalui telephelyének épületavató

ünnepségén két néptáncos pár képviselte iskolánkat, Bacsó Blanka és Kardos

Dávid, valamint Török Nóra és Horváth Benedek.

November 9-én a IV. Berettyó Gyermek Szóló Néptáncversenyen

néptáncosaink közül Gyöngyösi Ágnes és Kardos Dávid arany minősítést ért el. A

versenyre Bacsó Blanka is készült, sajnos a verseny napjára lebetegedett.

Ez volt a tanév során az utolsó verseny, amelyen személyesen vehettek részt

diákjaink.

Művészeti munkaközösségeink
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Online versenyek eredményei:

citerások eredményei

Vass Lajos Népzenei Szövetség Kárpát-medencei középdöntőjében Marcin Mihály

kiemelt arany minősítést ért el.

Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Területi Versenyén

dicséretes eredményt ért el 4 tanuló, míg az országos versenyen arany minősítést

kapott a Kacor csoport.

A IV. Megyei Fuvolás Találkozón, Derecskén Dobrik Dorkás ezüst, Horváth

Borbála arany minősítést ért el.

November hónapban került sor a kanadai rajzpályázat eredményhirdetésére.

December hónapban adventi rajzpályázatot hirdettünk az ovisoknak, és iskolánk

tanulóinak.

December 18-án az iskolai karácsonyi ünnepségen a színjátszósok léptek fel,

melyet az osztályok online formában tekinthettek meg.

A tanszakok készültek a félévi tanszaki versenyre, de a vírushelyzet miatt ez nem

valósulhatott meg. Így videofelvételekkel kedveskedtek a gyerekek a szülőknek.

Fejlesztések az új tanévben

Az új tanévben megújult iskolánk alagsori része, így a festészet tanszak

csoportjai gyönyörű környezetben alkothatnak., sőt a Kézműveskuckóban

elkészíthetik kedvenc munkadarabjaikat. Színvonalas alkotómunkájukhoz az

iskola 200000 Ft értékű rajzeszközzel is hozzájárult.

Néptáncosaink viseletét is igyekeztünk újítani a félév során.

Hangszerbeszerzési pályázatnak köszönhetően iskolánk 811000 Ft értékben

gazdagodott hangszerekkel. December 12-én érkezett meg az új családtag, a

nagybőgő a népzenészekhez.

Művészeti munkaközösségeink
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Művészeti munkaközösségeink

Fuvolák

Kivonuló pergő felvonulásra
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Művészeti munkaközösségeink

Köszönöm az iskolavezetés, és a többi munkaközösség segítő együttműködését a

féléves munka során.

Köszönöm a kollégáim, és a gyerekek lelkiismeretes, áldozatos munkáját, hogy a

vírushelyzet ellenére is így teljesítettek.

Reméljük a vírushelyzet mérséklődik, és hamarosan találkozhatunk a városi és

környező települések fellépésein a kedves szülőkkel , és még jobban betekintést

nyerhetnek a művészeti iskola munkájába!

Nagyon jó egészséget, kitartást kívánok mindenkinek az új félévre!

Balogné Pogácsás Anita 

művészeti munkaközösség vezető

Jazz gitár

Nagybőgő



Akikre büszkék vagyunk
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Vass István Tas a berettyóújfalui Diószegi Refi 6.c

osztályos tanulója az Őszi országos olvasóversenyen 3.

helyezést ért el. Gratulálunk Neki!



Farsangoló
12

Farsang van, farsang van,

járjuk a táncot gyorsabban!

Förgeteges ez a bál,

még a ház is muzsikál.
Gyárfás Endre

1.a 

https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/364
https://www.unnepi-idezetek.hu/szerzo/Gyarfas_Endre
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1.b

Farsangoló
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1.c

Farsangoló
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Farsangoló

2.a
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Farsangoló

3.a
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Farsangoló

3.b
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Farsangoló

6.b



Állati mesék
18

Cseke Botond 2.a Seprenyi Benedek 2.a



Mesés illusztrációk 19

Meliska-Tóth Levente illusztrációi 

Petőfi Sándor: János vitéz



Mesés illusztrációk 20

Meliska-Tóth Levente illusztrációi 

Petőfi Sándor: János vitéz



Mesés illusztrációk 21

Meliska-Tóth Levente illusztrációi 

Petőfi Sándor: János vitéz



Mesés rajzok 22

Meliska-Tóth Levente illusztrációi 

Petőfi Sándor: János vitéz



Birkózás
Kitartunk

A nehézségek ellenére csapatunk létszáma nem fogyatkozott
az elmúlt évben sem, minden gyerek rendületlenül várja, a közös
edzéseket, az együtt töltött időt. Jelenleg heti egy alkalommal
tudunk találkozni, akkor erőnléti edzésekkel próbálom a
gyerekeket kicsit felrázni.

Kis csapatunk, kitartóan és nagy lelkesedéssel várja az
enyhítést, mikor kapunk zöld jelzést és tudjuk magunkat újult
erővel belevetni a kemény munkába.

Évvégén rendhagyó módon igaz, de mégis sikerült minden
gyereknek megköszönni a közös munkát és hogy kitart mindenki.
Csapatunk mottója lett, hogy soha nem adjuk fel!

Ha szeretne valaki egy ilyen nagyszerű csapat tagja lenni
csatlakozhat hozzánk, várjuk szeretettel!

Berde László
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A 2020/2021. tanévben is meghirdetésre kerül a Diákolimpia® 
GameTime játék, mely az érvényben lévő korlátozó 
rendelkezések betartásával, iskolai és otthoni környezetben is 
teljesíthető, a digitális térben megvalósítható aktivitást biztosít a 
10-14 éves diákok számára.

A játékban 8 sportághoz (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, torna, multisport) kapcsolódó 
12-12 rövid sportági kihívás kerül feltöltésre, a honlapra.

A Játékosok a sportágankénti kihívásokat az alábbi ütemezés és 
feloldások mentén teljesítheti: három Körzeti felkészítő után 
Körzeti Döntő. Megyei felkészítők után Megyei Döntő és végül az 
Országos felkészítők és döntők. A feladatok egyre nehezebbek 
és összetettebbek.

A tanulóink jelvényeket és pontokat gyűjtenek. Egyelőre a 
körzeti feladatoknál járunk. Kíváncsian várjuk, hogy 
iskolánkból kinek sikerül eljutni az országos döntőig.

Pálfi Edit

testnevelő
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I. DANCE UNIVERSUM

A jelenlegi helyzetben sajnos a sportban is csak
online tudnak versenyezni a gyerekek.

A kecskeméti I. DANCE UNIVERSUM Országos
táncversenyen

Bereczki Lea (4.a osztályos tanuló) arany
minősítést és különdíjat kapott.

Felkészítője: Árva Judit, Verdes Lilla
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Bakancs-szakkör
Bakancs-szakkörünk keretében az elkövetkezendőkben
szeretnénk megvalósítani az alábbi céljainkat:

Áprilisban egynapos kirándulás a Zempléni-
hegységbe.

Májusban a szarvasi állatparkba szeretnénk elmenni,
ahol kenuzással egybekötött kirándulást szeretnénk
megvalósítani.

Júniusban kétnapos kirándulást tervezünk Pányokra,
ahol saját magunk főznénk, továbbá nappali és esti túrán
vesznek részt a gyerekek.

Ezek mellett helyi kirándulások vannak terveinkben,
Berettyó-part, biciklizés, kosarazás, stb.

Elek Sándor
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