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A téli szünetet magunk
mögött
hagyva
szerencsére
fennakadások nélkül köszönthettük a
2022-es évet. Nyolcadik osztályos
tanulóink beadták jelentkezésüket a
kiválasztott
középiskolákba,
és
többségük január második felében
megírta a központi írásbeli felvételit
is. A félév zárása is sikeresen
megtörtént, tanulóink és a szülők
megkapták a félévi értesítőt.
Megérkezett új angol anyanyelvi
tanárunk Stacey, aki az USA-ból,
Virginia államból származik.
Iskolánk 2011-ben indította emelt szintű informatika képzését,
ahol már első osztálytól minden tanuló a korosztályának megfelelően
tanulhatja korunk egyik legmeghatározóbb területét, az informatikát. Az
iskolában négy rendszergazda valamint a Digitális és Innovációs
Munkaközösség segíti a digitális feladatok és az oktatás mindennapjainak
sikerét. A már évek óta folyó ROBOTIKA és ECDL programunk 2019-ben
kiteljesedett a DIGITÁLIS Iskola Programunkkal, amely a vírushelyzet alatti
időszakban is nagyban megkönnyítette a tanulók, szülők és pedagógusok
mindennapjait. A vezetésemmel megvalósuló kutatóprogram, amelyben
partnerünk a Debreceni Egyetem és a National Instruments, képezte az
alapját annak a nyertes pályázatnak, amelyet a Mészáros Csoport hirdetett
meg, és amely keretében nyertük meg a High-Tech Suli pályázatot.
A pályázat keretében öt budapesti és öt vidéki iskola nyerhetett egy-egy
csúcstechnológiával felszerelt 20 millió forint értékű komplett informatika
termet. Ez a High-Tech Program iskolánkban kiegészül a Két Tanítási
Nyelvű Programmal, amely szintén egyedülálló lehetőség a berettyóújfalui
és a szomszédos településekről bejáró, iskolánkat választó gyerekek
számára, mivel intenzív angol nyelvi környezetben tanulhatnak idegen
nyelvet. Iskolánkban kilenc angol tanár, külföldi – amerikai – nyelvtanár is
segíti a nyelvtanulást, azt hogy tanulóink az általános iskola végére
nyelvvizsgát szerezzenek. Az új informatika labor a nyelvtanítási
programunkban is nagy segítségünkre lesz, mivel az angol nyelvi
képzésünk egyik digitális helyszínévé válik.

Dr. László Vilmos Csongor
igazgató
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Várady Lilly: Téli szép!
Bandukolni térdig érő hóban,
gyönyörködni hósapkás oromban,
utazni kedves, csilingelő szánon,
ez az igazi téli álom.
Hóembert rakni kinn a kertben,
részt venni havas, téli örömökben,
siklani szikrázó, fényes havon,
ez az igazi téli vigalom.
Csúszkálni fényes korcsolyákon,
nevetni fehér hólabdákon,
nézni szállongó hópihét
ez az igazi téli szép!

Érsek Dávid 6.b
forrás: rozsakert.bloglap.hu
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Újév – Bízzál!
„Bízzad az ÚRra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid! Az ember
elméje terveli ki útját, de az ÚR igazgatja annak járását.” Példabeszédek
16. rész 3. és 9. versek
Csodálatos bíztatás hangzik az Igéből az új évre. Amikor mi
tervezgetünk,

reménykedünk,

gondolkodunk

az

előttünk

álló

évről,

előfordul, hogy még nem biztosak elképzeléseink, vagy éppen túl biztosak.
Ha csupán magunkban bíznánk, lehet, hogy csalódás lenne a vége. Ezért
biztat bennünket az Ige, hogy ne magunkban, vagy másokban bízzunk
legelőször, hanem bízzuk az Úrra dolgainkat és akkor teljesül(het)nek
szándékaink. „Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom” –
mondja az Ige. Hagyjad az Úrra utadat, bízzál benne, Ö megcselekszi
mindazt, ami javadra válik! A bizalom kísérjen bennünket az új évben! Az
Istenbe vetett hittel és reménnyel együtt. Mert aki az Istenben bízik és
benne reménykedik, az tudja, hogy a reménység nem szégyenít meg, Isten
nem szégyenít meg bennünket, hanem javunkra fordítja mindazt, amit mi
sokszor át sem látunk.
Mi kiterveljük utunkat, aztán vagy úgy lesz, ahogy elképzeltük, vagy
nagyon nem. Miért? Mert az ember értelmével kiterveli az útját, de az Úr
irányítja a járását. Vagyis: Ember tervez, Isten végez. Sokszor pedig a mi
útjaink nem az Úr útjai, a mi gondolataink, nem az Úr gondolatai. Lehet,
hogy mi azt gondoljuk, ahogyan mi elképzeljük útjainkat, az kiváló, közben
pedig lehet, hogy a vesztünkbe rohannánk. Ezért van, hogy teremtő
Istenünk módosít rajta, de ez is a javunkat szolgálja. Jó azért nekünk
belesimulnunk az Úristen tervébe, engedni, hogy megvalósuljon az Ő
akarata.
Bízzunk azért hittel és reménnyel az új évben is mennyei Atyánkban

és engedjük át kitervelt útjaink, életünk irányítását át Őneki! Tudva azt,
hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta Edina
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Újévi imádság
Áldd meg, Úristen számunkra ez évet,
Hogy magasztaljon Téged minden ének,
És áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe!
Szentlelked legyen mindenben vezérünk,
Tanácsadónk és irányítónk nékünk.
Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek,
Csak amely él Érted!
Az igazmondás, tisztelet és hála
Szívünkben leljen örökös lakásra,
Hiábavaló dolgoktól óvjon meg
Megmentő kegyelmed!
Áldd meg Úristen számunkra ez évet,
Hogy megismerjen minden lélek Téged;
Elhagyva a romlott, bűnös világot, –
Köszöntse Országod.
Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad,
Hallgasd meg ezt az újévi imánkat,
Hogy áldásodat a lelkünk érezve
Feljusson az égbe!
(Kárász Izabella)
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TÚRMEZEI ERZSÉBET: A legnehezebb kérés
„Legyen meg a Te akaratod!”
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy „legyen meg a te akaratod!?”
Inkább sikoltanék: „Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie?!”
Szívem keserű lázadásba jut,

ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
„Én Istenem, hát ez a szeretet?!”
Aztán elcsitul: „Bocsáss meg, Atyám!”
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
„Ahogy te akarod, ne ahogy én!” A békesség csak így lesz az enyém.
Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.

S mindennapi kérésem az marad:
„Add, hogy csupán Téged kívánjalak!” „Legyen akaratod” -, ha nap nevet.
„Legyen akaratod” -, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!
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Újévi áldás
A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged!
Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt,
amit neked küld ez évben.
Kísérjen téged minden utadon,
hogy bizakodva tekinthess a jövőbe.
Áldja meg a munkádat és fáradságodat,
hogy örömet találj abban, amit teszel,
és elégedettség költözzön otthonodba.
Vegyen téged körül emberekkel,
akik közel állnak hozzád és szeretnek téged,
akik olyannak fogadnak el, amilyen vagy.
Ajándékozzon meg szerénységgel,
hogy ne minden lemondást veszteségként élj meg.
Adjon erőt elengedni azt, amit nem tarthatsz meg.
Adjon éber szívet, amely értékeli a jelent,
nyitott szemet, amely látja, ami körülötted történik,
nyitott fület, amely a halk hangokat is meghallja,
olyan orrot, amely megérzi az élet illatát,
éber lelket az új felfedezésére
és a régiek megőrzésére unalom nélkül,
gyengéd kezeket, amelyek biztonságot nyújtanak,
erős karokat, amelyek képesek másokat is megtartani,
izmos lábakat, amelyek hosszú utakat is meg tudnak tenni.
Így áldjon és őrizzen meg téged az Úr, a te Istened,
Aki számára mindig az maradsz,
aki már most is vagy: Az Ő képmása.
Vegyen körül szeretetével,
és adjon neked békességet és gyógyulást.
(Heinz Pangels)
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The Gingerbread Man
ONE day, the cook went into the kitchen to make some gingerbread. She took some
flour and water, and treacle and ginger, and mixed them all well together, and she put in some
more water to make it thin, and then some more flour to make it thick, and a little salt and
some spice, and then she rolled it out into a beautiful, smooth, dark-yellow dough.

Then she took the square tins and cut
out some square cakes for the little boys,
and with some round tins she cut out

some round cakes for the little girls, and
then she said, “I’m going to make a little
gingerbread man for little Bobby.” So
she took a nice round lump of dough for
his body, and a smaller lump for his
head, which she pulled out a little for the
neck.

Two other lumps were stuck on beneath for the legs, and were pulled out into proper shape,
with feet and toes all complete, and two still smaller pieces were made into arms, with dear
little hands and fingers.
But the nicest work was done on the head, for the top was frizzed up into a pretty sugary hat;
on either side was made a dear little ear, and in front, after the nose had been carefully
moulded, a beautiful mouth was made out of a big raisin, and two bright little eyes with burnt
almonds and caraway seeds.
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Then the gingerbread man was finished ready for baking, and a very jolly little man he was.
In fact, he looked so sly that the cook was afraid he was plotting some mischief, and when
the batter was ready for the oven, she put in the square cakes and she put in the round cakes;
and then she put in the little gingerbread man in a far back corner, where he couldn’t get

away in a hurry.

Then she went up to sweep the parlor, and she swept and she swept till the clock struck
twelve, when she dropped her broom in a hurry, and exclaiming, “Lawks! the gingerbread
will be all baked to a cinder,” she ran down into the kitchen, and threw open the oven door.
And the square cakes were all done, nice and hard and brown, and the round cakes were all
done, nice and hard and brown, and the gingerbread man was all done too, nice and hard and
brown; and he was standing up in his corner, with his little caraway-seed eyes sparkling, and
his raisin mouth bubbling over with mischief, while he waited for the oven door to be opened.
The instant the door was opened, with a hop, skip, and a jump, he went right over the square
cakes and the round cakes, and over the cook’s arm, and before she could say “Jack

Robinson” he was running across the kitchen floor, as fast as his little legs would carry him,
towards the back door, which was standing wide open, and through which he could see the
garden path.
"RUN, RUN, FAST AS YOU CAN. YOU CAN'T CATCH ME, I'M THE GINGERBREAD
MAN!"
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The old cook turned round as fast as she could, which wasn’t very fast, for she was rather
a heavy woman and she had been quite taken by surprise, and she saw lying right across
the door-way, fast asleep in the sun, old Mouser, the cat.

“Mouser, Mouser,” she cried, “stop the gingerbread
man! I want him for little Bobby.” When the cook
first called, Mouser thought it was only some one
calling in her dreams, and simply rolled over lazily;
and the cook called again, “Mouser, Mouser!” The
old cat sprang up with a jump, but just as she turned
round to ask the cook what all the noise was about,
the little gingerbread man cleverly jumped under
her tail, and in an instant was trotting down the
garden walk. Mouser turned in a hurry and ran after,

although she was still rather too sleepy to know
what it was she was trying to catch, and after the cat
came the cook, lumbering along rather heavily, but
also making pretty good speed.

Now at the bottom of the walk, lying fast asleep in the sun against the warm stones of the
garden wall, was Towser, the dog.
And the cook called out: “Towser, Towser, stop the gingerbread man! I want him for little
Bobby.”
And when Towser first heard her calling he thought it was some one speaking in his
dreams, and he only turned over on his side, with another snore, and then the cook called
again, “Towser, Towser, stop him, stop him!”
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Then the dog woke up in good earnest, and jumped up on his feet to see what it was that
he should stop. But just as the dog jumped up, the little gingerbread man, who had been
watching for the chance, quietly slipped between his legs, and climbed up on the top of the
stone wall, so that Towser saw nothing but the cat running towards him down the walk,
and behind the cat the cook, now quite out of breath.
"RUN, RUN, FAST AS YOU CAN. YOU CAN'T CATCH ME, I'M THE
GINGERBREAD MAN!"

He thought at once that the cat must
have stolen something, and that it
was the cat the cook wanted him to

stop. Now, if there was anything that
Towser liked, it was going after the
cat, and he jumped up the walk so
fiercely that the poor cat did not
have time to stop herself or to get
out of his way, and they came
together with a great fizzing, and

barking, and meowing, and howling,
and scratching, and biting, as if a
couple of Catherine-wheels had gone
off in the wrong way and had got
mixed up with one another.
But the old cook had been running so hard that she was not able to stop herself any better
than the cat had done, and she fell right on top of the mixed up dog and cat, so that all
three rolled over on the walk in a heap together.
And the cat scratched whichever came nearest, whether it was a piece of the dog or of the
cook, and the dog bit at whatever came nearest, whether it was a piece of the cat or of the
cook, so that the poor cook was badly pummelled on both sides.

11

Meanwhile, the gingerbread man had climbed up on the garden wall, and stood on the top
with his hands in his pockets, looking at the scrimmage, and laughing till the tears ran
down from his little caraway-seed eyes and his raisin mouth was bubbling all over with
fun.
"RUN, RUN, FAST AS YOU CAN. YOU CAN'T CATCH ME, I'M THE
GINGERBREAD MAN!"
After a little while, the cat managed to pull herself out from under the cook and the dog,
and a very cast-down and crumpled-up-looking cat she was. She had had enough of
hunting gingerbread men, and she crept back to the kitchen to repair damages.
The dog, who was very cross because his face had been badly scratched, let go of the
cook, and at last, catching sight of the gingerbread man, made a bolt for the garden wall.
The cook picked herself up, and although her face was also badly scratched and her dress
was torn, she was determined to see the end of the chase, and she followed after the dog,
though this time more slowly.

When the gingerbread man saw the dog coming, he jumped down on the farther side of
the wall, and began running across the field. Now in the middle of the field was a tree, and
at the foot of the tree was lying Jocko, the monkey. He wasn’t asleep—monkeys never
are—and when hesaw the little man running across the field and heard the cook calling,
“Jocko, Jocko, stop the gingerbreadman,” he at once gave one big jump. But he jumped so
fast and so far that he went right over the gingerbread man, and as luck would have it, he
came down on the back of Towser, the dog, who had just scrambled over the wall, and
whom he had not before noticed. Towser was naturally taken by surprise, but he turned his
head around and promptly bit off the end of the monkey’s tail, and Jocko quickly jumped
off again, chattering his indignation.
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Meanwhile, the gingerbread man had got to the bottom of the tree, and was saying to
himself: “Now, I know the dog can’t climb a tree, and I don’t believe the old cook can
climb a tree; and as for the monkey I’m not sure, for I’ve never seen a monkey before, but
I am going up.”
So he pulled himself up hand over hand until he had got to the topmost branch.
"CLIMB, CLIMB, FAST AS YOU CAN. YOU CAN'T CATCH ME, I'M THE
GINGERBREAD MAN!„
But the monkey had jumped with one spring onto the lowest branch, and in an instant he
also was at the top of the tree.
The gingerbread man crawled out to the furthermost end of the branch, and hung by one
hand, but the monkey swung himself under the branch, and stretching out his long arm, he
pulled the gingerbread man in. Then he held him up and looked at him so hungrily that the
little raisin mouth began to pucker down at the corners, and the caraway-seed eyes filled
with tears.

And then what do you think happened? Why,
little Bobby himself came running up. He had
been taking his noon-day nap upstairs, and in
his dreams it seemed as if he kept hearing
people call “Little Bobby, little Bobby!” until
finally he jumped up with a start, and was so
sure that some one was calling him that he ran

down-stairs, without even waiting to put on
his shoes.

As he came down, he could see through the window in the field beyond the garden the

cook, and the dog, and the monkey, and could even hear the barking of Towser and the
chattering of Jocko. He scampered down the walk, with his little bare feet pattering against
the warm gravel, climbed over the wall, and in a few seconds arrived under the tree, just as
Jocko was holding up the poor little gingerbread man.
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“Drop it, Jocko!” cried Bobby, and drop it Jocko did, for he always had to mind Bobby. He
dropped it so straight that the gingerbread man fell right into Bobby’s uplifted pinafore.

Then Bobby held him up and looked at him, and the little raisin mouth puckered down
lower than ever, and the tears ran right out of the caraway-seed eyes.
But Bobby was too hungry to mind gingerbread tears, and he gave one big bite, and
swallowed down both legs and a piece of the body.
“OH!” said the gingerbread man, “I’M ONE-THIRD GONE!”

Bobby gave a second bite, and swallowed the

rest of the body and the arms.
“OH!” said the gingerbread man, “I’M TWOTHIRDS GONE!”
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Bobby gave a third bite, and gulped down the head.
“OH!” said the gingerbread man, “I’M ALL GONE!”

And so he was—and that is the end of the story.

Cosma Szilvia Krisztina

Akikre büszkék vagyunk
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On Lion verseny 2021.
Az ELT Hungary kétfordulós online angol versenyére iskolánkból
Tikász Marcell, 4. a osztályos tanuló nevezett be. Ebben a tanévben
Angliával ismerkedtek meg a versenyzők. Az országismerethez
hozzátartozott az angol zászló, a Tudor-rózsa, ami nemzeti jelkép,
valamint híres helyek, mint például Stonehenge vagy a főváros:
London. Mindemellett az eddig megszerzett nyelvi tudást kellett
alkalmazni a játékos feladatokban.
Marci az interneten kutakodva oldotta meg a rejtvényeket, és online
küldte el a megoldásokat novemberben és decemberben.
2022 januárjában hirdettek eredményt a versenyben: Tikász Marcell
országos első helyezést ért el a 4. évfolyamosok között, a maximális
300 pontot megszerezve.
Gratulálunk nekik!
Kincsesné Varga Éva

Rendhagyó magyar óra
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Az 1.a osztály 2022.01.06-án rendhagyó magyar órán
vett részt, melyen a Bálint Ágnes 100. születésnapja
alkalmából városunkba látogató kiállítást tekintettük
meg.

Pappné Nagy Éva
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Karácsonyi bolhapiac
A

gyerekek

örömére

az

utolsó

tanítási

napunkat

bolhapiaccal és tanár-diák meccsel zártuk. Az elmúlt
tanévben a vírushelyzet miatt elmaradt, most pedig
elővigyázatosságból az udvaron voltunk. A meleg tea, a
napsütés, a karácsonyi zenék igazi lélekmelengető

hangulatot varázsoltak. De a legszebb a gyerekek
mosolya volt. Legaktívabb osztálynak a harmadik A
osztály bizonyult. Az osztály háromnegyede árult valami
finomságot vagy bazárt. A foci nagyon szoros mérkőzés
volt. Végül a nyolcadikosok nyerték büntetőkkel, de a
tanárok év végi visszavágót kértek. A júniusi diák
önkormányzati napig még mindenki gyakorolhat.
Pálfi Edit

diák önkormányzatot segítő pedagógus
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Grundbirkózó Területi Diákolimpia
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2022. január 15.-én a Kabos Endre Sportcsarnokban 15
csapat küzdött az Országos Diákolimpiára való feljutásra.
Jászberényből és a József Attila iskolából volt 4 csapat. A
Diószegi 40 tanulóval és 6 csapattal képviselte iskolánkat
Három csapatunk továbbjutott az Országos Diákolimpiára
Budapestre:
Aranyérmesek az I. korcsoportos fiúk:
Bedő Gyula Bence
Bordás Csongor
Ilisz Kristóf
Szabó Ádám
Szabó Nándor
Szűcs Denisz Márk
Tóth Ákos
Ezüstérmesek az I. korcsoportos lányok:
Bacsa Eszter
Incze Jázmin Csillag
Kádár Boglárka
Kalmár Zsófia
Szőllősi Dóra
Tóth Flóra
Ezüstérmesek a II. korcsoportos fiúk:
Makula Árpád
Czeglédi János
Varga Bence Dániel
Szabó Gyula
Mező Gábor
Balázs Norbert
Gugyela Dávid
Nagy Bence

Ovis adventi rajzpályázat

díjazottjai
6 éves korcsoport:
1. Papp Dorina
Bakonszegi Zöldliget Óvoda
2. Vass Liza
Szivárvány Református Óvoda
3. Kósa Csenge Nikolett
Bakonszegi Zöldliget Óvoda
5 éves korcsoport:

1. Nagy Lívia
Váncsodi Mesevilág Óvoda
2. Kerekes Emese
Szivárvány Református Óvoda
3. Kiss Marcell Gyula
Váncsodi Mesevilág Óvoda
4 éves korcsoport:
1. Németh Gábor Noel
Váncsodi Mesevilág Óvoda
2. Kenéz Luca
Szivárvány Református Óvoda
3. Mohácsi Maja Zsófia
Váncsodi Mesevilág Óvoda
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