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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

A december iskolánk életében talán a

legtöbb eseménnyel bíró hónap. Ez az

adventi időszak egyben a lelki feltöltődés és

az öröm időszaka is számunkra.

A várva várt Mikulás napi ünnepséget

követően iskolánk tanulói a leendő első

osztályosok számára kedveskedtek

bemutató műsorral, majd az idősek

otthonába szintén az öröm és a fiatalság

költözött aranyos műsoruk nyomán.

Ebben az évben is hagyományainknak

megfelelően sor került iskolánkban a már

várva várt disznóvágásra.

Ez úton is szeretném megköszönni minden

közreműködő segítségét.

Szintén ebben a hónapban fogadtuk a nagyváradi színház színészeinek

vendégjátékát, majd sor került az alapfokú művészeti tagozat gitár, népi ének,

citera, népi furulya, furulya és klarinét tanszakain tanuló diákjaink félévi

vizsgakoncertjeire.

Mindezeknek a megkoronázása a tanulóink karácsonyi műsora volt, melyet az

érdeklődő szülőknek, valamint iskolánk tanulói számára adtak elő 4 alkalommal.

Befejeződtek a munkálatok a Kálvin tér 3. szám alatti épületegységünkben,

melyet teljes egészében a művészetoktatásban tanulók használnak.

Iskolánk támogatása révén elkészült több mint 100 ülőhely padfűtése a

református templomban, ezzel lehetővé téve a hideg időszakokban is a templom

használatát. Reméljük ez nagy öröm a gyülekezet számára is, mivel ennek

vasárnaponként ők is haszonélvezői istentiszteletek alkalmával.

Az előttünk álló esztendő is számos feladatot tartogat számunkra. Elsőként

vár ránk, 2017. február 11-én (szombaton) a VI. Református Bál megrendezése,

amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

2017-ben elkezdődik iskolánk több ütemben történő korszerűsítése. Az első

ütemben a még hátra lévő két leány vizesblokk felújítása történik meg.

Közvetlenül ezt követően 110 millió forintos energetikai korszerűsítés veszi

kezdetét, amely keretében nyílászáró csere, homlokzat szigetelés, gépészeti és

világításkorszerűsítés, valamint napelem telepítés történik majd.

Iskolánk tanulói, dolgozói és családjaik számára békés karácsonyi ünnepet,

sikerekben gazdag, boldog új esztendőt, valamint Isten gazdag áldását

kívánom.

László Vilmos Csongor

igazgató
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Alföldön, fákon zúzmara,
adventi hajnal zápora,
ezüst mezők, ezüst világ...
Szobánkban csend és béke 
van,
karácsonyt vár a kisfiam.

Ezüst mezők, ezüst világ,
ti visszatérő szent csodák,
ó, szép adventi hajnalok!
Lelkemben halkan zengenek
rég elfelejtett énekek.

Ó, szép adventi hajnalok,
Istent dicsérő angyalok,
bús tájon, íme, zeng a szó:
az éjszakának vége már,
megtartó Krisztus erre jár...

Bús tájon íme zeng a szó:
Istennel élni volna jó
az ég alatt, a föld felett,
s üdén, miként a kisfiam,
Jézusra várni boldogan.

Az ég alatt, a föld felett
pusztítva jár a gyűlölet...
Adventi hajnal zápora
e csendes téli reggelen
nyugodj meg fájó lelkemen.

Adventi hajnal zápora,
új boldog élet mámora 
ó, hullj reám, ó, hullj reám!
Hozzátok el a nagy csodát
ezüst mezők, ezüst világ!

Sándor Ernő
(Hozsannázó napok, III/661)

Adventi hajnal
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Advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi esztendő. A
soron következő négy hét egyben a várakozás időszaka is, a lelki
felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére.
Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből
származik. A hagyományt valószínűleg – a római liturgiától
eltérő – gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a
hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig
a felkészülésről szólt. Az 5. században az adventi időszak
karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd később
négy hétre csökkent. Számos keresztény ünnephez hasonlóan
advent kezdete minden évben más időpontra esik.

Luther Márton adventi gondolatai

Ő jön

Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én 

szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele 

vacsorálok, és ő énvelem.

(Jelenések könyve 3,20)

Ő jön. Bizony nem te mégy hozzá s hozod el Őt, hiszen 

elérhetetlenül magasan, és messze van tőled.

Az evangéliumból tanuld meg hát, hogy mi a kezdete és útja-

módja a megigazulásnak. Csak egy: Királyod eljön hozzád, s 

elkezdi benned a jót. Nem te keresed Őt, hanem Ő téged. Nem te 

találod meg Őt, hanem Ő téged. Hited is Tőle van, nem magadból.



Jössz már.
Tudom.
Épp erre vártunk.
Jössz és cselekszel.
Kézbe veszed szívünk.
Helyünkre állítasz.
És szólsz –
a mi szánkkal is.
És hívsz és keresel –
a szemünkkel is.
Érzem, hogy jössz, 
Uram.
S már gyógyulunk.

És ha már itt leszel –

nem tudom, mit teszel,
de a vakok látni fognak,
a némák énekelni.
Ha itt leszel,
életre kel a holt.
(„Szükség újjá születni!”)
De csak ha itt leszel,
akkor ébred a lét.
S már mozdul is.
Mert jössz, Uram,
és itt leszel.

Herjeczki Géza

Ha itt leszel

Túrmezei Erzsébet : Ahol ránk Jézus vár

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok 
küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, 
szenvedések,
hol csend, csend, csend…
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott 
van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk
- a csendben!
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„Minden karácsonykor van egy tervem, 
hogy sikerül lerakni minden terhem…”

6

Matkóné Cseh Brigitta

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is
megvolt: mert ő Isten formájában lévén…, megüresítette
önmagát, szolgai formát vett fel…” (Filippi 2, 5-7.)

Az emberi indulatról lehet, hogy először negatív
fogalmak jutnak eszünkbe: harag, düh, türelmetlenség. Az Ige
viszont jó indulatot mutat be: alázat, szelídség, szolgai/szolgáló
forma, összefoglalva, krisztusi lelkület. Ne emberi, isteni indulat
legyen bennetek – kéri Atyánk. Miért? Egy gyermekének cseng
fülemben: Emberekben ne bízzál, Istenre támaszkodjál… Persze,
első hallásra furcsán hangzik, hogy ilyet olvasunk. Akkor hol a
bizalom egymás iránt? Annak is meg kell lennie, de teljes
bizalmunk Istenben van, mert ő benne nem csalódhatunk.
Nagyon szeret. Mit tett értünk? Minden hatalom az övé, Fiát
mégis ettől a hatalomtól megfosztva, megüresítve küldte le a
földre, hogy átérezze mindazt, amivel mi naponta szembesülünk:
az emberlét minden örömét és bánatát, boldogságát és fájdalmát.
Elküldte Fiát, hogy Istennel szembeni minden engedetlenségünk
büntetésétől megszabadítson.

Ez arra indíthat bennünket ezen a karácsonyon,
hogy mi is megüresítsük magunkat sok olyan gondolattól, tettől,
ami rossz irányba, szomorúságba vinne. Ehelyett,
rátekinthetünk az első karácsonyon emberré lett Jézusra, aki
kicsiny gyermekként Megváltó Urunk már a jászolban is. Az Ő

keresztfájánál pedig minden terhünket letehetjük, ami
nyomasztana, aggodalommal töltene el. Így az ünneplésben több
hely jut örömnek, békességnek, szeretetnek. Ahogyan egy
karácsonyi ének néhány sora kifejezi:

„Minden karácsonykor van egy tervem,
Hogy sikerül leraknom minden terhem
Nincs több cipekedés, nem lesz több veszekedés,
Megtalálom a békesség szigetét.”
Kívánom, hogy lehessen így örömteli mindenki

karácsonya! Áldott, meghitt ünneplést kívánok mindenkinek.
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Jeles napok decemberben

Advent

Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka.
Szent András napját követő vasárnappal kezdődik. Eredete az
V.-VI. századra nyúlik vissza.
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év
megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt
tartottak, hajnali misékre jártak.

December 4. – Borbála napja

A Borbála-nap hiedelmei és szokásai részben hasonlóak a Luca-
nap hagyományaihoz, azonban a magyar nyelvterületen csak
szórványosan terjedtek el. Ez a nap Szent Borbála 3. századi
keresztény vértanú emléknapja, aki a bányászok, tüzérek,
hajadon lányok védőszentje.



December 6.

Szent Miklós püspök nevéhez számos legenda fűződik – ezekből
alakult ki a ma ismert, szakállas jótevő alakja, aki ezen a napon
apróbb ajándékokat hoz a gyerekeknek. Az ajándékozás szokása
a 19. század végén terjedt el Magyarországon és a
néphagyomány szerint december 5-én éjjel látogatja meg a
gyermekeket a Mikulás, ha az elmúlt évben jól viselkedtek.

December 10. – Az emberi jogok napja

1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi
jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére a
közgyűlés 1950-ben december 10-ét az emberi jogok napjává
nyilvánította.
Ezen a napon kerül sor a Nobel-díjak átadására is, amelyet
Alfred Nobel svéd kémikus és feltaláló alapított végrendeletében.
Évről-évre a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány,
valamint az irodalom legjobbjai, illetve az a személy, aki
kiemelkedő erőfeszítéseket tett a béke érdekében, részesülhet
ebben a díjban.
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December 21. - Tamás napja
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol napja. Ő volt az a
tanítvány, aki az evangélium szerint kételkedett Jézus
feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként vonult be a vallásos
történelembe, viselkedése pedig „tamáskodásként” a köznyelvbe.
Tamás napjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg disznóvágással
kapcsolatosak:
A Tamás napon vágott sertés háj, nem avasodik meg,
gyógyításra alkalmas. Főleg kelések, nehezen gyógyuló sebek
kezelésére használták.
Időjárásjósló nap is ez. Ha 21-e reggelére frissen esett hó borította
a tájat, a hiedelem szerint békés, boldog karácsony ígérkezett.
Ha az e napon megölt disznók mája nagy lett, akkor a régi
öregek azt mondták, hogy csikorgós lesz a karácsony.

December 21. - téli-napforduló
A csillagászati tél kezdete. A téli napforduló az a pillanat,
amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a
Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap
északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni,
és az év legrövidebb nappalát (következésképpen a leghosszabb
éjszakát) adja.
Magyarországról nézve a téli napforduló idején a Nap 19°
magasan delel, s csupán 8 órán keresztül tartózkodik a horizont
felett.

December 13. – Luca napja
Rengeteg népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. A lányok
ilyenkor tudhatják meg jövendőbelijük kilétét, illetve a Luca-szék
készítését is ezen a napon kell elkezdeni, és karácsonyra
befejezni. A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor az éjféli
misén pontban éjfélkor a maga által készített székre, az
megláthatja, hogy kik a boszorkányok, mert ilyenkor azok
szarvat viselnek. A néphagyomány szerint Luca napjától
figyelték az időjárást. A karácsonyig eltelt 12 nap az elkövetkező
év 12 hónapját jelölte. Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a
neki megfelelő nap a tizenkettőből. Ha esik, esős, ha száraz,
akkor a hónap is száraznak várható.

9



Karácsony

A karácsony tradicionális keresztyén ünnep, amelyet Jézus
Krisztus születésének emlékezetére tartanak minden évben. Ez a
kétnapos (december 25-26.) ünnep világszerte a nem-keresztyén
emberek számára is a szeretet, a békesség és az öröm napja, amely
az év egyik legfontosabb családi eseményének számít. A modern
hagyományoknak megfelelően az ünneppel együtt jár az
ajándékozás, az üdvözlőlapok küldése és a karácsonyi hangulatú
díszítés, valamit a karácsonyfa állítás szokása is. A magyaroknál a
bensőséges családi összejöveteleket általában 24-e este tartják
(szenteste), míg a nyugat-európai országokban erre az eseményre
többnyire 25-én kerül sor.

Szilveszter
December 31. az év utolsó napja, amelyet a világ számos országában 
ünnepelnek meg Szilveszter pápa halálának emlékezetére. 
Szilveszter éjszakáján az emberek általában zenés mulatságok 
keretében búcsúztatják a mulandóságot jelképező óévet, majd éjfélkor 
köszöntik az újjáéledést szimbolizáló újévet. A babonák és hiedelmek 
legszélesebb skálája is ehhez a naphoz kötődik.

Összeállította: Gyarmatiné Kiss Adrienn
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Akikre büszkék vagyunk
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Birkózás
Tirpák Zalán 2. b. osztály

Október 30.
Területi verseny, Abony

2. helyezés 

November 19. 
Cserkész Kupa Tiszacsege

2. helyezés

Birkózás
Tirpák Zalán 2. b. osztály

December 10.
Kistérségi Birkózó Gála, 

Nagyrábé
2. helyezés 

December 11. 
V. Aqua General Kupa 

Hajdúszoboszló 
2. helyezés



Adventi rajzpályázat 
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Immár hagyomány iskolánkban, hogy karácsony
közeledtével rajzpályázatot hirdetünk óvodásoknak és általános
iskolásoknak. Ebben az évben egy adott versről vagy meséről
kellett illusztrációt készíteni a gyermekeknek.

A zsűri nehéz helyzetben volt, ugyanis nagyon sok szép és
színvonalas pályamunka érkezett. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre december 13-án 16 órától került sor iskolánk
dísztermében. Erre az alkalomra meghívtuk az iskola-előkészítőre
járó gyermekeket és szüleiket is. Tehetséges tanulóink ünnepi
műsora igazi karácsonyi hangulatot teremtett.

Előadásukban verset és mesét is hallhattunk, felcsendült a
klarinét, a furulya, a gitár, a citera hangja, a Kacor csoport pedig
egy rábaközi betlehemes dalcsokor eléneklésével tette még
meghittebbé az estét. Az est zárásaként ajándékkal kedveskedtünk
a leendő első osztályosoknak.

Hálás köszönet illeti a művészeti munkaközösség rajzot
tanító pedagógusait a pályázat kiírásában, lebonyolításában,
zsűrizésében.

Iskolánk tanulóit külön értékeltük.

Díjazottak:
1. Osztály

I. Nyika Jázmin 1.b

II. Kövesdi Áron 1.a

III. Papp Debóra 1.a

Különdíj: Bacsa Boglárka 1.b

Felkészítő pedagógus: Czirjákné 
Hajzer Ilona



2. Osztály

I. Vig Szófia 2.a

II. Dragonya Hanga 2.a

III. Técsi András 2.a

Különdíj: Hudák Lora 2.c

Felkészítő pedagógus: Nyika 
Jánosné

3. Osztály

I. Madarász Botond 3.a

II. Koncz Izabella 3.b

III. Madar Szabolcs 3.b

Különdíj: Csarkó Sára 3.a

Felkészítő pedagógus: Fábiánné 
Kiss Gabriella
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Borosné Rozgonyi Zsuzsanna
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Diákönkormányzat hírei

A diákönkormányzat madáretető készítést hirdetett novemberben.
A szülők aktivitásának köszönhetően sok ötletes és egyedi darab készült.
Köszönjük, hogy szebbé tehettük az iskolánkat. Reméljük, hogy sok
madárnak segíthetünk a tél átvészelésében.

1. Meliska - Tóth Levente 1. a
2. Dulka Balázs 1. a
3. Mező Ramóna Gyöngyi 1. a
4. Dobrik Sáron 1. a
5. Hercze Csaba 1. a
6. Péterszegi Patrik 1. a
7. Bartha Csaba 1. a

8. Bányai László 1. b
9. Tipanucz Kende 1. b
10. Köszörűs Dorina 1. b
11. Boros Gábor 1. b
12. Boka Balázs 1. b
13. Szántó István 1. b
14. Anthony W. B. Voubou

15. Krafcsik Kristóf 2. a
16. Dragonya Hanga 2. a
17. Matkó Dóra Brigitta 2. a
18. Fónyad László 2. a
19. Szabó Zalán 2. a
20. Gulya Réka 2. a
21. Pásztor Norman 2. a

22. Balogh Szilárd 2. c
23. Jenei Gréta 2. c
24. Bagdi Boglárka 2. c
25. Kecskeméti Imre 2. c
26. Márton-Szabó Kata 2. c
27. Törzsök Flóra 2. c
28. Berecki Zsófi Lora 2. c
29. Erős Ágnes 2. c
30. Muzsnai Máté 2. c
31. Hudák Botond és Hudák

Lora 2. c
32. Vas István Tas 2. c

33. Szoboszlai Noémi 3. a
34. Lisztes Patrik 3. a

35. Furka Tamara 3. b
36. Parti János 3. b

37. Pásztor Titanilla 4. a
38. Török Viktória 4.a
39. Papp Gabriella 4. a

40. Kovács Maja 4. b

Madáretetőt készítettek 
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A zsűri által díjazott tanulók

1. évfolyam:

1. helyezett: Péterszegi Patrik 1. a

2. helyezett: Bartha Csaba 1. a

3. helyezett: Boka Balázs 1. b

Köszörűs Dorina 1. b

Különdíj: Meliska-Tóth Levente 1.a

2. évfolyam:

1. helyezett: Kecskeméti Imre 2. c

2. helyezett: Hudák Botond és Hudák 

Lora 2. c

3. helyezett: Muzsnai Máté 2. c

Különdíj: Gulya Réka 2. a

3-4. évfolyam:

1. helyezett: Furka Tamara 3. b

2. helyezett: Szoboszlai Noémi 3. a

3. helyezett: Lisztes Patrik 3. a

Különdíj: Kovács Maja 4. b
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A diákönkormányzat szeptember óta figyeli az osztálytermek
tisztaságát, otthonosságát, amit december hónapban értékeltünk.
Külön díjaztuk az alsó osztályos és felső tagozat termeit. Ez
alapján a zsűri a következő döntést hozta meg:

Alsó tagozat:

1. helyezett: 3. b

2. helyezett: 2. a

3. helyezett: 2. c

Felső tagozat:

1. helyezett: 5. a

2. helyezett: 7. o

3. helyezett: 6. o

Köszönjük mind az iskolánk dolgozóinak, mind a szülőknek, akik
hozzájárultak az osztálytermek dekorálásához, szépítéséhez!

Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus

19



Spelling Competition
2016. november 24.
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Idén második alkalommal
rendezte meg iskolánk a
nagysikerű térségi angol
betűzőversenyt. Környező
református iskolák és
állami iskolák vettek részt
a rendezvényen. A
verseny ideje alatt a kísérő
tanárok Szabó Károly-
Charles- módszertani
tréningjén vehettek részt.
A gyerekek két
korcsoportban mérethették
meg magukat: 4. – és 5.
évfolyam. Iskolánkat
Matkó László és Hudák
Péter 5. a osztályos, és
Ambrus Balázs 4. a és
Kállai Zoltán 4. b osztályos
tanulók képviselték. Mi
sem bizonyítja, hogy a
verseny jól szervezett és jó
hangulatú volt, hogy a
gyerekek jövőre is vissza
szeretnének jönni.

Szervezők: Humán
munkaközösség, valamint
Turzó Renáta és Vékonyné
Nagy Judit.



Spelling Competition

A verseny

Eredmények: 4. osztályos korcsoport

3. Helyezett Kállai Zoltán 4. b osztályos tanuló 
Felkészítő:Szilágyi-Baranyai Edit 

Eredmények: 5. osztályos korcsoport

1. Hely Matkó László Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola 

2. Felkészítő: Turzó Renáta

2. Hely Balázs Nóra II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3. Koncz Zalán  Karácsony Sándor Általános Iskola

21



Kunhegyesi Adventi  Szavalóverseny 
November 25.

22

2016. November 25. Kunhegyesen jártunk az országos
adventi szavalóversenyen. Aznap reggel korán
indultunk mert Kunhegyes 1,5 órányi autóútra van
Berettyóújfalutól. A regisztrációnál finom tea és
rágcsálnivaló várt bennünket. Aztán átmentünk a
templomba egy ünnepi köszöntőn és áhitaton vettünk
részt. Ezután kezdődött a verseny. Rengeteg versenyző
állt a folyosókon. Versenyzőtársaimmal együtt nagyon
izgultunk. A verseny négy korcsoportban zajlott külön
zsűri előtt. A hangulat a versenyen nagyon különleges
volt, hiszen nagy szeretettel fogadtak bennünket a
hangulat családias volt. A verseny óráiban azt éreztük,
mintha nem is versenyre jöttünk volna. Különleges érzés
hatott át bennünket - az ünnep hangulata - advent
közeledtének leírhatatlan élménye. Ezen a napon nemcsak
versenyeztünk, hanem együtt ünnepeltünk. Nagyon
örülök, hogy részesei lehettünk ezeknek a pillanatoknak.

Kovács Ágnes
8. osztály



Eredményesen szerepelt:

Kiss Anna 3. b osztály 

Felkészítő:Fábiánné Kiss 
Gabriella

Botos Blanka  4. a osztály

Felkészítő: Turzó Renáta
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Matkó László 5. a osztály 

I. Helyezést ért el.

Felkészítő: Bényei Tamásné
Matkóné Cseh Brigitta

Gratulálunk diákjainknak és a felkészítő tanáraiknak 
a versenyeredményekhez!

Berek Nóra  6. osztály

Felkészítő:Matkóné Cseh 
Brigitta

Bényei Tamásné

Kovács Ágnes 8. osztály

Felkészítő: Matkóné Cseh 
Brigitta 

Ékesné Baranyai Enikő

Györgyfi  Zétény 
5. a osztály 

dicséreténeklés

Felkészítő: Balázs 
Amarilla



Félévi tanszaki vizsgák

2016. December 12-én tartottuk tanszakunk félévzáró
hangversenyét iskolánk új közösségi termében. Diákjaink
remekül szerepeltek, képességükhöz és tudásukhoz mérten
teljesítettek. A szülők büszkék lehettek gyermekeikre.
Sokan első alkalommal tapasztalhatták meg a közönség
előtti szereplést, de a közönség sokat segített a kezdeti
lámpaláz leküzdésében.

Gitár tanszak hírei

Barcza Roland

Boros Gábor

Boros Máté

Erdőháti Anna

Furka Tamara

Gál Regina Réka

Hudák Botond

Incze Gábor József

Jenei Levente Gergő

Juhász Zsolt Norbert

Karácson Zsombor

Krafcsik Kristóf

Gitár tanszak tanulói

László Zita Izabella

László Zsófi Éva

Ludman-Nagy Bíborka 

Eszter

Magyari Kevin

Nagy Ákos

Nagy Nóra Emília

Papp Ákos

Szabó Milán Csaba

Turi Fanni

Varga Levente Nándor

Veres Sándor

Vida Rókus

Zsiga Dávid János
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Felkészítő tanár: Tóth Bertalan
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Tóth Bertalan
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Népi ének, citera, népi furulya tanszak hírei

Népi ének, citera, népi furulya tanszak tanulói

2016. december 14-én tartottuk a népi ének, citera és népi
furulya tankszaki vizsgákat. A gyerekek egyéni és közös
produkcióban is bemutathatták az elmúlt félévben
szerzett tudásukat. A műsort az Aranymálinkó nyitotta,
amely a népi ének tanszakos tanulókból áll. Érpataki
hajlikázót adtak elő. Ezt egyéni produkciók követték, ahol
főként szatmári népdalokat, karácsonyi és vallásos népi
énekeket hallhattunk. Rábaközi betlehemes csokorral
zárta a műsort a Kacor csoport, melynek mind a 15
népzene tanszakos tanulónk tagja.

Az este fényét emelte, hogy a gyönyörű közösségi térben
tarthattuk vizsgánkat, a gyerekek pedig már az új fellépő
ruhájukban szerepelhettek. Művészeti iskolánk népzene
tanszakán Balázs Amarilla népzene-ének zene- magyar-
történelem szakos, Vass Lajos Népzenei Szövetség Kiemelt
Nívódíjas tanárnő tanítja a népzene iránt érdeklődő
tanulókat.

Népi ének:

Bacsó Blanka
Balogh Csenge
Bottó Dániel
Gombos Sára
Nagy Amina
Tóth Lígia
Valuch Veronika

Népi furulya:

Tejfel Bianka

Citera:

Gombos Luca
Györgyfi Zalán
Györgyfi Zétény
Incze Anita
Lisztes Fanni
Marczin Mihály
Vékony Nikolett
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Balázs Amarilla

Gratulálunk nekik a színvonalas produkciókhoz!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
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Klarinét és furulya tanszak hírei

Klarinét és furulya tanszak tanulói

2016. december 16-án tartottuk a Klarinét-Furulya Tanszaki
Hangversenyünket az új Közösségi teremben, ahol lehetőségünk volt
karácsonyi hangulatot teremteni a családias hangulatú koncerthez.

A gyerekek egyénileg szerepeltek, illetve néhányan kamarában is
megmutathatták eddig megszerzett tudásukat. Igyekeztünk karácsonyi
dalokat is csempészni a műsorba, melynek próbáját a gyerekek is
nagyon élvezték. Ez a félév nem volt könnyű a gyerekeknek sem, hiszen
nagyon sokan most kezdték tanulmányaikat. Számomra külön öröm,
hogy a kezdő klarinétosok nagyon szépen szólaltatják meg
hangszereiket. A tanszakin igyekezett Mindenki a legjobb formáját
hozni.

Felkészítő tanár: Majosiné Nagy Renáta Furulya-

Klarinét szakos tanár

Bazsó Gitta

Berecki Zsófi Lora

Birinyi Balázs

Bíró Eszter

Dobrik Sáron

Elek Jáhel

Gonda Boglárka

Karácson Réka 

Papp Hanna

Pozsgai Krisztina

Varga Botond Csongor
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Majosiné Nagy Renáta
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Hagyományőrzés , disznótor 
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Tanulóink mondták

Mi szerepel a református egyház címerében?
Róma 8, 31: „Ha Isten velünk van, segít a bajban."

Ki fordította magyarra a zsoltárokat?
„Szentgyörgyi Albert" vagy "Benci Albert”

Milyen nyelvből fordította?
„orosz nyelvből”

Mit vittek ajándékba a napkeleti bölcsek?
„Aranyat, tömjént, IRHÁT.”

Minek az ünnepe október 31.?
„A református ció ünnepe.”

Mit mondott Jónás Ninivében?
„A niniveiek térüljenek meg, különben elpusztul a
város.”

Mi a különbség a próféták és a jósok között?
„A próféták prófétálnak, a jósok meg jósolnak.”

Mit ünneplünk a reformáció napján?
„A reformáció szülinapját.”

„Ez nem az, amikor Dávid kettéválasztja a Vörös-tengert?”
(Az Mózes volt.)

Fogalmazás Saulról és Dávidról:
„Dávid kétszer is felkerült volna a falra, de nem.”

(Amikor Saul hatalmát féltve dárdát dobott felé.)

„Jónás volt, aki elárulta Jézust.”
(Az Júdás.)



Bemutatkoznak új tanáraink
32

Dobrikné Puskás Petra vagyok, kisiskolás voltam,
amikor megfogalmazódott bennem, hogy én tanító néni
leszek…így középiskolás tanulmányaimat befejezve,
2004-ben végeztem a Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskolán. Azóta tanítok kisebb-nagyobb
megszakításokkal, ugyanis közben férjhez mentem, és 3
gyermek édesanyja is lettem. A legnagyobb most első
osztályos az iskolában.
Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, tanítani
őket, a tudást átadni. Fontosnak tartom, hogy a
gyermek megszeresse a tantárgyat, élvezze az órákat,
ne csak kötelességből tanulja azt. Célom így, hogy a
tanórák légköre is barátságos, felszabadult legyen a
gyerekek részéről is, valamint jó kapcsolatot kialakítani
mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel.
2016 szeptembere óta a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola es AMI diákjaival ismertetem és
szerettetem meg a matematika szépségét 3. és 4.
osztályban.



33Meseíró pályázat

A csodadoki

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy király,
akinek volt egy lánya. Az a leány szeretett
számítógépen játszani, de nem szeretett tanulni.
Apját nagyon elszomorította ez, ezért megkérte
az udvarhölgyeket, hogy tanítsák meg varrni,
teniszezni, énekelni. De ez sajnos nekik sem
sikerült. A király annyira elszomorodott, hogy
kihirdette azt, hogy aki tanulásra bírja a leányát,
az megkapja feleségül. Próbálkoztak szegények,
gazdagok, kicsik, nagyok, bölcsek és buták, de
egyikőjüknek sem sikerült. Egy nap arra járt egy
királyfi. Elment a királyhoz és azt mondta:
- Megoldom a helyzeted egy hónap alatt!
- Egy hónap alatt? Hisz az lehetetlen. - mondta a
király.
- És még azt is megígérem, hogy a leány jegyei is
jobbak lesznek. Megmondaná, hogy hol a szobája?
- Menjen végig a folyosón, aztán forduljon balra
és megtalálja a 199-es számú szobában.
A királyfi úgy tett, ahogy a király mondta.
Bement, de a királykisasszony rá se pillantott,
csak azután, miután szólt a fiú. A királyfi rögtön
tudta, hogy gépiszitisze van.
- Gépiszitisz? Az meg micsoda? - kérdezte a
királykisasszony.
- Egy betegség.
- Ki lehet belőle gyógyulni?
- Igen.
- Mennyi idő?
- Egy hónap.



- Kell valami gyógyszer?
- Nem. A gépiszitiszből könnyen ki lehet
gyógyulni. Rendszeres tanulással és maximum 1
óra számítógépezéssel.
Ment is 1-2 hétig, aztán a lány megunta a
tanulást. A királyfinak újabb ötlettel kellett
előállnia és már tudta is, hogy mi lesz az. Egy
órarend.

A leány elkezdte használni az órarendet. Egy
hét alatt a leány ötösek lettek. A királyfi arra
biztatta a lányt, hogy menjen el versenyezni.
Egyszer nyert egy 1. helyet szépírási versenyen,
aztán pedig 2. lett egy énekversenyen. Sőt még 3.
lett egy teniszversenyen. A leány megköszönte a
segítséget. A király 1 hétig tartó lakodalmat
tartott. És ezután bevezették azt, hogy a
gyerekeknek maximum 2 órát lehet játszani a
számítógépen. Itt a vége, fuss el véle!

Györgyfi Zétény 5. a osztályos tanuló  meséje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1. tenisz hittan szövés főzés ének
2. varrás magyar főzés főzés magyar
3. magyar matek angol angol matek
4. matek töri tesi magyar úszás
5. rajz természet tesi matek úszás
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Frank Debóra 1.a

Köszörűs Dorina 1. b

Turzó Balázs József 1. b

Varga Levente Tibor 1. b

Nagy Dominik 2. a

Bocsa Tibor Krisztián 2. b

Jenei Gréta Eszter 2. c

Márton-Szabó Kata 2. c

Köszöntjük decemberi 
születésnaposainkat!
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Csarkó Sára Vanda 3. a

Harasztosi Míra Erika 3. a

Madarász Botond Krisztián 3. a

Gyöngyösi Ágnes 4. a

Karácsony Liliána 4. b

Kovács Maja Rebeka 4. b

Mónus Albert 4. b



„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Bondár Zoltán 5. a

Horváth Edit 5. b

Magyari Kevin 5. b

Farkas Zoltán 6. osztály

Barcsa Dóra 7. osztály

Karalyos Miklós 7. osztály

Kiss Anikó 7. osztály

Kun Gabriella 7. osztály

Nagy Dóra Rebeka 7. osztály

Nagy László Tamás 7. osztály
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Köszöntjük decemberi 
születésnaposainkat!

Hajzer János 8. osztály

Horváth Anna Éva 8. osztály

Kovács Ágnes 8. osztály



Végre itt a tél!
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Amikor a karácsonyi 
hangulat járja át az iskolát

39



Aktuális 40

Plüssmacik a mentőkbe
2016. December 7-én lezárult a „Plüssmacik a mentőkbe”
program. Rengeteg plüsskedvenc érkezett az iskolába,
amelyet ezúton is köszönünk.



Szünet 
A téli szünet 2016. december 22-től

2017. január 2-ig  tart. 
Első tanítási nap: 2017. január 3.

Istentiszteletek
Gyermek istentisztelet Hétfőnként a Közösségi térben 3 

csoportban gyermek 
istentiszteletek lesznek

Istentiszteletek: Keddtől- Péntekig  16.oo-tól az 
Imaházban. 17.00-tól a Kálvin tér 
3. alatt. 

Szentesti istentisztelet Délután 16.00-kor a Templomban, 
ahol a Diószegi Kis István 
Református Iskola és AMI tanulói 
szolgálnak. 
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Adományok gyűjtése az iskolánkban
Lezárult a „kék vödör” és a Nyilas Misi pakk” akció is. 

Általatok és szüleitek által  hozott tartós élelmiszerek és  apró 
ajándékok több száz család  karácsonyát teszik boldogabbá. 
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Kozma Mihályné, Matkóné Cseh Brigitta,
Pálfi Edit, Vékonyné Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Borosné
Rozgonyi Zsuzsanna, Balázs Amarilla, Majosiné Nagy Renáta, Tóth
Bertalan, Pappné Major Krisztina.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: 2017. január  13. Következő számunk 2017. január  16-án jelenik meg. 
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