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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola havonta
megjelenő lapja
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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Iskolánk
tanulói
és
pedagógusai közösen emlékeztek
meg a református templomban a
Reformáció 504. évfordulójáról. Nagy
öröm számunkra, hogy a jeles iskolai
alkalmakat, egyházi ünnepekei ismét
a templomban tarthatjuk meg.
Iskolánk Diákönkormányzata részt
vett a november 4-én tartott városi
megemlékezésen, valamint a városi
sportcsarnok névadójának, Kabos
Endre háromszoros olimpiai bajnok
magyar vívónak a 115. születésnapja
alkalmából rendezett ünnepségen.

Az ebben a tanévben indult újabb művészeti tanszakunk
miden diákja számára megérkeztek a hangszerek, amelyeket már
birtokba is vettek. A közel három millió forintos beruházással sikerült
nagyon jó minőségű, márkás hegedűkkel ellássuk a tanszak diákjait.
Iskolánkban a régióban egyedüliként elkezdett innováció és
kutatóprogram, amely a Debreceni Egyetemmel és a National
Instruments vállalattal közösen indult, és célja az algoritmikus
gondolkodás segítése, fejlesztése, az algoritmikus gondolkodáson
alapuló tudástranszfer megvalósítása, ebben a hónapban is folytatódott
és újabb elemekkel gazdagodott. A programot, amelynek célja, hogy
informatikai
és
élménypedagógiai
eszközökkel
segítsük
és
hatékonyabbá tegyük a tanulási folyamatokat, az iskola vezetés és a
Digitális és Innovációs munkaközösség koordinálja.
Újabb informatikai fejlesztésre került sor iskolánkban. Ennek
keretében az egyik földszinti tanteremben egy új nagy teljesítményű 4K
felbontású érintőképernyős interaktív tábla került felszerelésre.
A COVID járvány újabb hulláma ismét elérte térségünket.
Kérem a szülőket és a tanulókat, hogy fokozottan figyeljenek az
érvényben lévő megelőzést szolgáló szabályokra.
Dr. László Vilmos Csongor
igazgató
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Szalai Borbála: Mesevilág
Fehér lett a kert, az udvar,
fehér lett a
nagyvilág!

Mesebeli kristályoktól
mesések a
kerti fák.
Csakhogy nem hó hullott rájuk,
nem is dér és
nem dara...
Mesés kertbe mesés fákat
varázsolt a

zúzmara.

https://www.google.com/search?q=novemberi+versek+gyerekeknek&client=ms-android-lge-rev1&sxsrf=AOaemvIIXznktD0TegJfBKf0DiKT1WobpA%3A163819049

Reformációi áhítat: Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát
szilárdan… Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtok
Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből
várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít…csak
a szeretet által munkálkodó hit.” „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”
(Galatákhoz írt levél 5. rész 1.,4-6. verseiből és a Római levél 1. rész
17. verséből)
Ha egyszer azt csinálhatnék, amit akarnék, az lenne az igazi
szabadság. A felnőtt azt teheti, amit akar, azt vesz fel, amit akar, azt
eszik, amit akar, addig van fent este, amíg akar - gondolja egy gyermek.
Bezzeg, a gyermek csak azt teheti, amit a felnőtt megenged neki. Olyan,
mintha a felnőttek szabadok lehetnének, a gyermekek pedig nem. Ha
azonban valaki felnő, sokszor mondja a gyermekeknek: ne akarj te olyan
hamar felnőtt lenni. Mert ami gyermekként szabadságnak látszik a
felnőttről, az felnőttként sokszor inkább már felelősségvállalás és nem
igazán szabadság. És ha felnövünk, rájövünk, hogy cseppet sem könnyebb
a felnőttnek.
Az Ige is egyfajta szabadságról szól, a reformáció ünnepén: Az igazi
szabadság a szeretetben való szolgálat. Olyan szabadság, ami szolgálattal
jár. De nem kényszerből, hanem szabad akaratból.
504 évvel ezelőtt a reformátor Luther Márton, majd a református
egyház megalapítója, Kálvin János látták, hogy szükség van az Istennel
való kapcsolat megújítására, benne az igazi szabadság megtalálására.
Látták, hogy az emberek a szabadságot felcserélték a szabadossággal,
vagyis azt gondolták, hogy azt tehetnek, amit csak akarnak.
Elbizakodottá váltak, a próféta szerint pedig „az elbizakodott ember nem
őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” Szükséges volt visszatalálni
az Istenbe vetett hitre, a Jézus Krisztusban, Megváltónkban való hitre - a
külsőségek helyett. Ahogyan az Ige fogalmaz: Mert Krisztus Jézusban
nem számít más, csak a hit, ami szeretet által munkálkodik. És hogy az
igaz ember hitből fog élni. Amikor újra fontossá vált ez a hit az
embereknek, az egyház, vagyis a Jézust követők megújultak.
Szokták
mondani,
hogy
erre
a
megújulásra,
reformációra
folyamatosan szükség van. Hogyan lehetséges, hogy ez a református iskola
valóban református legyen, hogy hitünket meg tudjuk élni? Ha másoktól
várunk megoldást? Ha kívülről várjuk a segítséget? Nem. Hanem ha
egyenként és egy közösségként, ahogyan eddig is, ezután is a belső
megújuláson dolgozunk magunkban. A reformáció bennünk kezdődik el –
hit által, ami bennünk van, amit Krisztus élesztget bennünk. Mert
Krisztus az alap. Nem számít más, csak a szeretet által munkálkodó hit
(Krisztusban). „Mi pedig nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy
elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Legyünk azért azok,
akik folytatják a reformációt, megújulást saját magukban és a
közösségben! Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta
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Advent: Karácsonyra-Szeretetre várva
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” János evangéliuma 3. rész 16. vers
A

legnagyobb

ajándékra,

Jézus

Krisztus

születésére

készülünk. Arra, hogy Földre született az isteni Szeretet. Mert
úgy szerette Isten a világot és benne minden embert, hogy az
egyszülött Fiát elküldte közénk, hogy megmentsen bennünket;
hogy aki a Fiúban, Jézus Krisztusban hisz, el ne vesszen, hanem
megkaphassa az örök életet. A születésnapos Jézus bennünket
ajándékoz meg szeretetével.

„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el
irgalma: minden reggel megújul.” (Jeremiás siralmai 3. rész 22-23.
versek) Ez az Ige különösen is igaz erre az évre.
Az első Karácsonykor nem volt fény, meleg, zene, süteményés fenyőillat, csak sötétségben világító csillagok és maga a csoda,
hogy a legnagyobb ajándék, Isten Fia, a Szeretet a Földre

született. Egyszerűen. Talán ebben az évben a mi Karácsonyunk
is egyszerűsödik, de lehet a belső tartalma még szebb, lehet
egyszerűségében

is

nagyszerű

az

ünneplésünk.

Amikor

a

lényegre, az Istentől jövő, önzetlen szeretetre kerül a hangsúly.
Mert ennyire szeret bennünket Urunk. Legyen velünk szerető
Urunk jóakarata, kegyelme, mindennap újuljon meg!
Matkóné Cseh Brigitta Edina
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Thanksgiving Day
Thanksgiving

Day

is

an

annual

national

holiday

in

the

United

States

and Canada celebrating the harvest and other blessings of the past year. Americans generally believe
that their Thanksgiving is modelled on a 1621 harvest feast shared by the English colonists (Pilgrims)
of Plymouth and Native Americans. The American holiday is particularly rich in legend and
symbolism,

and

the

traditional

Thanksgiving

meal

typically

includes

turkey,

bread

stuffing, potatoes, cranberries, and pumpkin pie.

The New England colonists were accustomed to regularly celebrating “Thanksgiving” days
of prayer thanking God for blessings such as military victory or the end of a drought. The
U.S. Continental Congress proclaimed a national Thanksgiving upon the enactment of the
Constitution. Yet, after 1798, the new U.S. Congress left Thanksgiving declarations to the states;
some objected to the national government’s involvement in a religious observance, Southerners
were slow to adopt a New England custom, and others took offense over the day’s being used to
hold partisan speeches and parades. A national Thanksgiving Day seemed more like a lightning rod
for controversy than a unifying force.
Thanksgiving Day did not become an official holiday until Northerners dominated the
federal government.
On October 3, 1863, during the Civil War, Lincoln proclaimed a national day of Thanksgiving to be
celebrated on Thursday, November 26.
The holiday was annually proclaimed by every president thereafter, and the date chosen, with few
exceptions, was the last Thursday in November. President Franklin D. Roosevelt, however,
attempted to extend the Christmas shopping season, which generally begins with the
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Thanksgiving Day
begins with the Thanksgiving holiday, and to boost the economy by moving the date back a week, to
the third week in November. But not all states complied and after a joint resolution of Congress in
1941, Roosevelt issued a proclamation in 1942 designating the fourth Thursday in November (which
is not always the last Thursday) as Thanksgiving Day.
As the country became more urban and family members began to live farther apart, Thanksgiving

became a time to gather together. The holiday moved away from its religious roots to allow
immigrants of every background to participate in a common tradition. Thanksgiving
Day football games, beginning with Yale versus Princeton in 1876, enabled fans to add some
rowdiness to the holiday. In the late 1800s parades of costumed revellers became common. In 1920
Gimbel’s department store in Philadelphia staged a parade of about 50 people with Santa Claus at the
rear of the procession. Since 1924 the annual Macy’s parade in New York City has continued the
tradition, with huge balloons since 1927.

The holiday associated with Pilgrims and Native Americans has come to symbolize intercultural peace,
America’s opportunity for newcomers and the sanctity of home and family.

Garzó Tünde
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Thanksgiving Day
The day after Thanksgiving: Black Friday

Police officers in Philadelphia were first to link Black Friday to the post-Thanksgiving period in the
1950s. Large crowds of tourists and shoppers came to the city the day after Thanksgiving for the
Army-Navy football game, creating chaos, traffic jams and shoplifting opportunities.
Police officers in the city weren't able to take the day off work and instead had to work long shifts to
control the carnage, thus using the term "Black Friday" to refer to it.
As the name spread throughout Philadelphia, some of the city's merchants and boosters disliked the
negative connotations and unsuccessfully tried to change it to "Big Friday". The shopping craze
became more widespread in the 1970s and 1980s, with shops attracting huge crowds.

By the late 1980s, the term was commonly known across the nation and retailers soon linked it to
their post-Thanksgiving sales.
Today, Black Friday is the USA's biggest shopping event of the year, when many shops cut their
prices on a range of products, in order to boost profits and officially kick off the festive season.
Millions of Americans hit the shops and search websites to look for the best deals; retailers often
continue their sales throughout the weekend.

Garzó Tünde
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Hobbi rovat

Kisautó hajtogatása
Amire szükséged lesz: 2 db 21x10,5 cm-es papírlap
1.KERÉKRÉSZ
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Hobbi rovat
2.KAROSSZÉRIA

Akikre büszkék vagyunk
A Sinka István Városi Könyvtár által meghirdetett
területi meseillusztrációs versenyen díjazottjai:

Kasza Kincső 3.a II. hely
László Tamara 1.a III. hely
Varga Dániel 4.b V.hely

Fábiánné Kiss Gabriella
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Akikre büszkék vagyunk
Mail Art megyei rajzpályázat helyezettjei:
Botos Hanna 2.o. III. hely

Juhász Evelin 4.b III. hely

Felkészítők: Fábiánné Kiss Gabriella és Szabó Titanilla
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Akikre büszkék vagyunk

Őszi fotópályázat díjazottjai:

Alsó tagozat
I.hely-Mohácsi Lilla
II.hely-Zsiga Norbert
III.hely-Bene Attila, Bene Johanna
Különdíj: Kovács Olivér, Kurunczi Hunor, Papp Anna

Felső tagozat
I.hely- Dobrik Sáron
II.hely-Dragonya Hanga
III.hely-Kovács Levente
Különdíj: Jenei Gréta, Dobrik Dorkás
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Akikre büszkék vagyunk

Őszi fotópályázat
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Akikre büszkék vagyunk

14

Őszi fotópályázat

Fábiánné Kiss Gabriella

Őszi BAJNOKOK a Refis focis lányok

15

A berettyóújfalui Bihari Női Futball Klub megnyerte az őszi U 15-ös leány
bajnokságot, amelyben óriási szerepe van a Diószegi István Református
Általános Iskola tanulóinak, hisz a BAJNOKCSAPAT tagjai közt szerepel az
iskola 6 /!/ leány tanulója is, valamit rajtuk kívül az utánpótlás leány csapat
tagjai közt is található még két „Refis” focista.
A bajnokaink név szerint:
1.
Bényei Gréta
2.
Haszon Kata
3.
Haszon Panna
4.
Török Luca
5.
Török Otília
6.
Szőllősi Ildikó
A lányok veretlenül /!/ vezetik a bajnokságot és reménykednek, hogy a
tavaszi szezonban is meg tudják tartani az ELSŐ helyezést, ami nem lesz
egyszerű, hisz mindenki a tavalyi BAJNOKOT a berettyóújfalui csapatot
szeretné legyőzni és megelőzni a dobogón!
A tavalyi évhez képest bővült a „Refis lányok” száma a női focicsapatban,
hisz a Bozsik U 11-es foci csapatban Stanojevics Szofia és Bottó Boglárka is
bontogatja már a „szárnyait”, reméljük, hogy szorgalmukkal és
kitartásukkal később a „nagy” csapatba is felkerülhetnek.
Az Illés Akadémiára igazolt Nagy Barbara helyett új igazolás a nagyon
szorgalmas és alázatos Szőllősi Ildikó, valamint a csapat legfiatalabb és
egyben legtehetségesebb ifjú futballistája Bényei Grétike. A sors fintora,
hogy a távozó szentpéterszegi Nagy Barbara helyére egy szintén
szentpéterszegi leány focistát tudott igazolni a csapat a híres focis Bényei
családból!
A másik párhuzam az új igazolások tekintetében, hogy a „Nagy testvérpár”
helyett, egy újabb testvérpár az immár „Refis Haszon lányok” Panna és
Kata is erősíti a női foci csapatot.
A Diószegi iskola méltán híres a lány focis testvérpárokról, hisz Török Otília
és Török Luca is évek óta meghatározó tagjai a Bihari Női Futball Klubnak
és kiemelkedően szerepelnek a bajnokságban!

A „Refis” focis lányok, tehát még több létszámmal folytatják az eddigi szép
sikereket a női labdarúgásban és bízunk benne, hogy így minél több
BAJNOKOT ünnepelhet a bajnokság végén a Diószegi István Református
Általános Iskola!
Edző: Kecskésné Füredi Andrea

Futsal IV. korcsoportos körzeti döntő 2021-2022. évi
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Résztvevő csapatok:
1.:

Berettyóújfalui II. Rákóczi F. Ált. Iskola Hunyadi Mátyás
Tagiskolája

2.:
Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Ált.
Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu
3.:
Berettyóújfalui József Attila Ált. Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola
4.:

Berettyóújfalui II. Rákóczi F. Ált. Iskola
Végeredmény:

I.

Diószegi K. I. 3

0

0

21:2

9

II.

József A.

2

0

1

10:6

6

III.

Hunyadi M.

1

0

2

8:7

3

IV.

II. Rákóczi F.

0

0

3

0:24

0

Legjobb góllövők:

Diószegi.:
Oláh Cs 9, Hudák B 6, Parti J 3, Bakcsi D 2
József A.:
Szilágyi M 7
Hunyadi M.: Reszelő M 4
A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu csapata jutott a
megyei elődöntőbe.

Futsal IV. korcsoportos megyei elődöntő 2021-2022. évi versenyén
a Diószegi futsal csapata az előkelő második helyet érte el.

Medgyesi Rezső

Bakancs szakkör

Őszi szünetben a szakkör tagjaival Szarvasra a
Körösvölgyi Állatpark területére látogattunk el. Délelőtt
a park állatait szemléltük meg a kismókusoktól kezdve
az eurázsiai bölényig bezárólag. Egyik kedvencünk az
állatsimogató volt, ahol sok időt eltöltöttünk. Délután
pedig a park területén lévő holtágban kenuztunk.
Lenyűgözött mindenkit a gyönyörű őszi napsütés, a
vízpart cédrusai, a friss levegő, a vízi állat- és
növényvilág.

Elek Sándor
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Bodorka NépmesePont
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4.b osztály

Fábiánné Kiss Gabriella
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Lapzárta: 2021. december 15.

Felelős kiadó: Dr.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, Kincsesné Varga Éva,
Veress Péter, Nagy Judit, Pálfi Ágnes, Árva Judit, Balogné Pogácsás Anita,
Fábiánné Kiss Gabriella

