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Elkezdődött a Diószegi elmúlt fél 
évszázadának legnagyobb 

beruházása!!
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Petőfi Sándor: Ősz elején

Üres már a fecskefészek
Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad.

Ott a messzeség homályin,
Ott az égnek magasán.
Látom még, mint kis felhőket,
Vagy már nem is látom őket?
Csak úgy képzelem talán.

Elröpűlnek, elröpűlnek,
Tavasz s nyár vendégei,
És őket már nemsokára
A kertek s mezők virága
S a fák lombja követi.

Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt
Majd borul, majd kiderűl.
Ajka még mosolyg, s szemébe
Könny tolúl... ennek sincs vége,
S ajkán ujra mosoly űl.

Bús mosolygás és vidám könny!
Csodálatos keverék.
Észrevétlen karon fogja
És egy más világba vonja
A merengés emberét.

Órahosszat elmerengek,
És ha egy elejtett tárgy
Vagy harang, amely megkondul,
Fölriasztott álmaimbul:
Elmém, nem tudom, hol járt?



„Egy régi mese szerint a kisegér a macskától való félelme miatt állandó
szorongásban élt. Egyszer egy varázsló megszánta, és macskává
változtatta. De akkor meg a kutyától félt. Ezért aztán a varázsló kutyává
változtatta. Ettől kezdve meg a párductól kezdett el félni. A varázsló ekkor
párduccá változtatta. Erre meg a vadásztól reszketett. Itt aztán a
varázsló feladta. Visszaváltoztatta kisegérré, mondván:

- Bármit is tennék, úgysem segítene rajtad, hisz a szíved egérszív.”

A szív mindenki számára fontos szerv. Hiszen, ha megbetegszik a szívünk,
akkor sok- sok dologról le kell mondanunk. Nem tudunk sokat sétálni, jókat
futni, kerékpározni, úszni a medencében, mert mindez megterheli
szervezetünket, megterheli szívünket. Ezért valóban vigyázunk rá, s óvjuk
minden káros dologtól.

Ugyanígy kell szívünket nem csak a környezeti hatásoktól óvni, hanem a
gonosz gondolatoktól, kegyetlen játékoktól. Az élet forrása a szív, ahol
megszületik a hit, a remény, a szeretet, ahol megismerjük az Urat és
meghozzuk létfontosságú döntéseinket. Ezért gondoskodjunk róla, óvjuk.

Hiszen, ha megsebezzük vagy megsebzik szívünket, ha megbántanak
bennünket, a szív ezen sebei lassan és fájdalmasan gyógyulnak. Ezért,
szükség van arra, hogy a saját szívünket is óvjuk és a másik szívére is
gondolva cselekedjünk.

Hogyan? Mit kell tennem ezért?

Nem szabad a másikat csúfolni, kigúnyolni, másokat bántani, félelmet
kelteni benne, mert az ő szívét sebzed meg, s ő lesz beteg! Hanem mint jó
barát, osztálytárs, iskolatárs, kolléga, segítsük a másik embert, mikor
szomorú, bánatos, s ne nehezítsük, hanem könnyítsük terhét, vigasztalva,
bátorítva Őt.

„Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a
lelket.”

Törekedjünk mindig, minden nap arra, hogy egymásnak támaszai,
megörvendeztetői, erősítői legyünk. Ezt kéri tőlünk, a mi Istenünk,
ahogyan az irgalmas samaritánus példázatában látjuk a samáriait, aki
nem törődik a veszéllyel, nem törődik a különbségekkel, nem másra tekint,
csak az elesetre, s cselekszik. Így segítsük mi is a melletünk levőt, a
szenvedőt, a társat.

Ne legyen itt, az iskolában, magányos, elesett, bánatos gyermek, felnőtt,
hanem lássuk meg a másikat, álljunk mellé, segítsük, bátorítsuk!

Imádság: Mennyei Atyánk! Kérünk vigyázz szívünkre, hogy mindig
lássunk Téged, mint kegyelmes Atyát, s segíts, hogy a másik embernek is
felebarátai, segítői legyünk. Ámen.

„Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, 
mert onnan indul ki az élet.”

Példabeszédek 4: 23
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Szabóné Nagy Andrea, Andrea néni 



Bemutatkoznak új tanáraink

Győrfi Éva vagyok, angol-magyar
szakos tanár. Berettyóújfaluban
születtem 1981-ben, és lányom
születése óta itt élek. E két fontos
esemény között tanultam Szeged
egyik kiemelkedő középiskolájában, a
Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban, majd fővárosunkban
éltem, ahol büszkén és lelkesen
látogattam országunk híres
könyvtárait az ELTE
Bölcsészkarának magyartanár szakos
hallgatójaként. Diplomám átvétele
után hamarosan gyermekemet
tarthattam kezemben, és élvezhettem
az anyai örömök megannyi formáját.

Ahogy lányom növekedett, úgy nőtt bennem is a vágy a
továbbtanulásra, és elvégeztem az angol tanári szakot Nyíregyházán,
majd a Debreceni Egyetemen. Időközben gazdagodott életem
csodálatos élményekkel, és megéltem nehéz időszakokat is, mint ahogy
az lenni szokott. Most hálával, nyugalommal tekintek gyermekemre,
páromra, ambícióval, szeretettel a gyerekekre, munkahelyemre,
valamint alázatos lelkesedéssel az életre, mely további szépséges
utakat ismertet meg velem.
10 évnyi középiskolai tanítás után megszületett bennem a döntés, hogy
kezdjek el általános iskolában dolgozni, segíteni a kiskamaszok
szellemi-lelki fejlődését, s ráadásul külön öröm számomra, hogy egy
olyan iskolában dolgozhatok, ahol ennél sokkal többnek is szentelhetem
munkámat.
Korábban az angol nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgyak
tanítása, érettségiztetés, szakmai vizsgáztatás, iskolai ünnepségek
rendezése, tehetséggondozás, korrepetálás, közösségi szolgálat
mentortevékenysége volt elsősorban a feladatom, s ezeket mind-mind
szeretettel végeztem.
Most is boldogan vállaltam az osztályfőnöki feladatot és a nyelviskolai
oktatást. Tudom, hogy számomra sok új feladatot, élményt nyújt a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola, és bízom benne, hogy
én is gazdagítani tudom az iskola életét, és kötelességtudóan szolgálni
szellemét.
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Kedves Tanárok, Diákok, Szülők!

Szeptember sokak számára rengeteg új dolgot hozott. Új tanárokat, új
osztálytársakat, új barátokat, barátnőket és újult és megújuló iskolát.
Én magam, sőt családom is így kezdte a szeptembert, itt
Berettyóújfaluban.
Számunkra minden új, a lakóhely, a város, az iskola, de egyben
nagyon érdekes is. Szeretünk itt lakni, élni családommal.
Református lelkipásztorként tanítok az iskolában, a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában,
s a Berettyóújfalui Református Gyülekezet beosztott lelkésze is vagyok.
Nagy feladat ez, de szeretem mindkét helyet és a velük együtt járó
kihívásokat és feladatokat!
Férjemmel, ki szintén református lelkipásztor, 3 fiúgyermeket
nevelünk, akik közül a legidősebb már középiskolás, középső
gyermekünk az iskola tanulója és legkisebb gyermekünk óvodás!
Negyedik osztálytól a nyolcadik osztályig tanítok hittanórákon, s a
negyedik és ötödik osztállyal még egyház ének órák alkalmával is van
lehetőségünk találkozni!
Egy kistelepülés után nagy kihívás itt tanítani, de nagyon szeretem! Jó
ilyen sok, okos és értelmes gyermekkel együtt dolgozni, látni a
bennetek lakozó tudásvágyat. Örömmel készülök az órákra és jó
veletek együtt tanulni, veletek beszélgetni!

Célom, hogy minden találkozás által tapasztaljátok és lássátok meg a
kegyelmes Istent, aki gondot visel rólatok, s vigyáz rátok napról
napra!
Végezetül hadd álljon itt egy vers, amely számomra nagyon kedves, s
rólam is, gondolkodásomról, hivatásomról elárul sokat!

„Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be.
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre.
Míg napjaid a semmibe peregnek,
hány gondja, kínja vár az embereknek,
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben!
Maradt-e szív, kéz miattad üresen?
Van-e magány, mi ellenedre szólhat?
Teremtél-e az Örökkévalónak?” (Füle Lajos: Teremtél -e?)

Munkálkodjunk így együtt ebben az iskolai esztendőben és Isten áldása
kísérje minden munkánkat!

Szabóné Nagy Andrea, Andrea néni 
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Iskolánk 1. a osztályos tanulói

Bereczki Lea

Fábián Réka

Fodor Oszvald Oszkár

Gál Petra Tünde

Gombos Gergely

Hodosi Zoé

Juhász Molli Blanka

Kalmár Barbara

Kalmár Kristóf

Kalmár László

Kövér Levente

Lakatos Máté

Nagy Lili

Nagy Rebeka Linett

Pap Milán

Rózsa Zsófia

Szabó Zalán

Tóth Janka

Ujhelyi Lili

Veress Benedek Zsolt

Osztályfőnök: Nyika Jánosné
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Iskolánk 1. b osztályos tanulói 

Baradács Emese

Bondár Bálint

Boros Réka

Dobrik Dorkás

Duró Borbála

Frank Hanna

Ganzé Sándor

Győri Botond Gyula

Horváth Borbála

Kiss Angelika Mónika

Kiss Árpád Levente

Kiss Barnabás Lajos

Lukács Bence

Mészáros Dominik

Páli Milán Adrián

Szilágyi Maja

Szoboszlai Márk

Taga Zsófia

Török Luca Abigél

Törzsök Balázs

Vékony Vivien

Osztályfőnök: Papné Nagy Éva



Táborozás Horvátországban
9

Színjátszó csoportunk harmadik tanéve kezdi meg munkáját. 2016
decemberében egy írásos-képes pályázatot nyújtottam be a
karácsonyi Betlehemes műsorral. Ennek eredményeként kaptunk
lehetőséget egy nyári táborra Horvátországba. Csoportunk közel fele
jelentkezett az utazásra, így szülőkkel, kísérőkkel együtt 11-en
indultunk útnak.
Dalmácia legszebb helyein jártunk: Baska Voda, Makarska, Split,
Brac-sziget, Omis helyein rengeteg látnivalót és élményt szedtünk
magukba, ami felejthetetlen marad számunkra. Az egy hetes
kirándulás során rengeteget fürödtünk, de emellett sokat is
túráztunk. Az időjárás is kedvezett, hisz nagy volt a hőség. A
strandolás mellett volt lehetőség fakultatív programokra, hajózásra,
bobozásra és egyéb vízi sportokra. A napi programok mellett estefelé
érkeztünk vissza a szálláshelyre minden nap, ezután vacsoráztunk és
következett a csoportok bemutatkozása, műsora.
Az ország minden részéről voltak gyerekek (katolikus vagy
református iskolából) többnyire 10-14 évesek, de érkeztek a
Kárpátaljáról is magyar gyerekek. Remek lehetőség volt ez a
barátságok megkötésére. A mieink voltak a legkisebbek. Mivel a
csoport teljes egésze nem vett részt a táborban, ezért verssel
készültünk az esti tábortűzhöz. Erőss Csongi 5.a osztályos tanuló és
Nagy Rebeka 3.b osztályos tanuló készült egy-egy verssel és mesével.
Mondanom sem kell, Csongornak nagy sikere volt a közönség előtt, így
volt ráadás is.
Minden perc egy élmény volt számunkra és nagyon örülök, hogy azok
a gyerekek is eljuthattak egy ilyen szép helyre, akiknek eddig nem
volt rá lehetősége. Egy felejthetetlen emlék marad számukra.
Remélem, hogy ez fejlődésünk kezdeti állomása volt és szeretném, ha
minél több lehetőséget megadhatnék a gyerekeknek.
Immár a 2017/18-as tanévet a Művészeti Iskola színjáték tanszakán
folytathatja a csoport. Vannak új és régi tanulóim is, összesen 11-en
vagyunk, harmadik osztálytól egészen hatodikig.
Heti négy órában van hetente kedden és csütörtökön délutánonként.
A tanszak tantárgyai a dráma és színjáték illetve a beszéd és vers.
Ezekből tesznek vizsgát tanulóink félévkor illetve év végén is.
Az iskolai műsorokon kívül szeretnénk később máshol is megmutatni
magunkat a jövőben.



Színjátszókör

Nemes-Bányai Helga
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Diákönkormányzat hírei

Pálfi Edit

Ismét futócipőt húztak a helyi általános iskolások ugyanis
szeptember 20-án került megrendezésre a helyi korosztályos mezei
diákolimpiai futóverseny a Berettyó-parton. A verseny jó
hangulatban és pörgősen zajlott le, ezáltal is kizökkentve a
gyermekeket a tanulás világából és egy kicsit a mozgásnak, futásnak
hódoltak ezen a délutánon. A Diószegiből huszonhárom tanuló
képviselte az iskolánkat. Minden korcsoportból 3 lány és három fiú
indulhatott. Az első három helyezést elért tanulók diákolimpiai
éremmel a nyakukban térhettek haza.

Legeredményesebben Hudák Botond 3.c osztályos tanuló szerepelt
aki aranyérmet szerzett.
Bronzérmes lett Bocsa Krisztián 3.b osztályos tanuló, és Nagy Vivien
7. osztályos tanuló.
Nagyon kicsivel maradt le a harmadik helyezésről Bakcsi Zalán 2.a
osztályos tanuló.
Ötödik helyezést ért el: Magyari Csaba 5.a,
Hatodik helyezést ért el: Balogh Szilárd 3.c
Nyolcadik lett Balogh Dorka 6.a

Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a szülői segítséget!
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A judo világbajnokságon jártak tanulóink

Sarkadi Mária, judo edző

2017. Augusztus 30-án Budapesten jártunk a Judo világbajnokságon.
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Jeles napok: a Teremtés hete

„…úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” (Jn 3, 16)

A Teremtés hete, hagyományos módon, 2017. szeptember 24-28-ig
kerül megrendezésre iskolánkban. Ezen a héten hálát adunk Istennek
a teremtett világért. Ebben az évben a hét témája: ökológiai megtérés.
Az ökológiai megtérést először II. János Pál pápa használta, mely
szerint szükséges a teremtett világ védelmében, a teremtő Isten
tervéhez közeledni. Úgy vigyázni környezetünkre, hogy Istenre
tekintünk: óvjuk, védjük. Atyánk ugyanis mindent szépnek, jónak és
az ember javára teremtett. Azért, hogy az ember környezetét művelje
és megőrizze.

A hét minden napján napkezdő áhítatokon mélyülünk el a
témákban, majd feladatlapokat oldanak meg a tanulók, 1-2.
osztályban egyénileg, 3-8. osztályokban csoportosan. A hetet,
reménység szerint, közös istentisztelettel zárjuk.

A hét napjainak témája:
1. nap: Az, vagy, amit keresel. Bibliai példa: Zákeus, a fővámszedő

gazdag volt, élete mégis boldogtalan. Amikor találkozott Jézussal,
élete lelkileg gazdag és boldog.

2. nap: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Amikor a
teremtett világ védelmére gondolunk, annak egészét szeretnénk
védeni. Ehhez saját (lakó/munka) helyünkön tesszük meg azokat a
lépéseket, mellyel hozzájárulunk a nagy egészhez.

3. nap: Isten alkalmassá tesz. Bibliai példa: Ézsaiás próféta, aki
alkalmatlannak érezte magát arra, hogy Isten üzenetét közvetítse a
népnek, de Isten megtisztította lelkét és alkalmassá tette.

4. nap: Út a valódi közösséghez: Pál apostol, miután 180 fokos
fordulat történt életében, az embereket Jézushoz vonzotta, hogy
valódi közösségek épüljenek.

5. nap: A megtért ember világa: „Aki Krisztusban van, új
teremtés az; a régiek elmúltak, és íme, újjá lett minden.” Máshogy
szemléljük a világot, ha Krisztusra tekintve nézzük.

Mindezekhez összefogásra és együttműködésre van szükség. Az,
ami előbbre visz, az nem a rivalizálás, hanem az egy irányba
haladás. „Szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai…” Legyen ez a
reformáció tanévének útmutatója.

Matkóné Cseh Brigitta
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Fábián Réka 1. a

Kövér Levente 1. a

Bondár Bálint 1. b

Hercze Csaba Bence 2. a

Nagy István 2. a

Bouity Voubou Anthony William 2. b

Varsányi Zsombor Attila 2. b

Köszöntjük szeptemberi 
születésnaposainkat!
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Kovács Levente 3. a

Vig Szófia 3. a

Vígh József 3. a

Balogh Dominik 3. b

Németh Regina Szabina 3. b

Bagdi Boglárka 3. c

Cucin Gergő 3. c

Muzsnai Máté József 3. c

Lisztes Patrik 4. a

Nagy Amina Emerencia 4. a

Nagy Barbara 4. a

Nagy Patrícia 4. a

Nagy Zoltán 4. a



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

4 Mózes 6,24

Köszöntjük szeptemberi 
születésnaposainkat!
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Erőss Zoltán Csongor 5. a

Gál Klaudia 5. b

Zsiga Dávid János 5. b

Kiss Milán 6. a

Kovács Dávid Zoltán 6. a

Gurzó Panna 6. b

Turi Fanni 6. b

Valuch Veronika 6. b

Bökönyi Nándor Béla 7. osztály

Faragó Orsolya Veronika 7. osztály

Nagy Vivien 7. osztály

Pajor János 7. osztály

Titi Ametiszt 7. osztály

Vékony Kitti Nikolett 7. osztály

Budár Dávid Zoltán 8. osztály

Karácsony Etienne Wence 8. osztály

Nagy Márk 8. osztály



Programok , versenyek, hírek
Szeptember Diószegi Nyelviskola hétfőnként 3

csoportban megkezdte munkáját. Livike
néni, Éva néni és Tündi néni vezetésével.

Szeptember Az iskola nyertes pályázata a
„Légtünemények” 10 hetes programja
megkezdődött. Sándor bácsi, Dezső bácsi
és István bácsi vezetésével. A pályázat
kapcsán természettudományokhoz
kapcsolódó új eszközöket is vásárolt az
iskola. A program az informatika a
fizika és a természettudomány
területeit vizsgálja az 5.- 6.- 7. osztályos
tanulók segítségével.

Szeptember LEGO Robotika foglalkozás indul Nánási
Mónika tanár néni vezetésével. 3
csoportban.

Szeptember Elindul a Sakkpalota program az 1.- 2.-
3.-4. és 5. osztályokban, Csilla néni és
Attila bácsi vezetésével.

Szeptember A Református EGYMI által kifejlesztett
tehetséggondozó program a „Gazdagító”
október 1-től megkezdi munkáját
matematika, magyar, történelem és
fizika tantárgyakban.

Szeptember Könyvtárfejlesztés 
1 millió forint értékű könyvet 
vásárolt szeptemberben az iskola,
könyvtárának fejlesztése céljából.

Szeptember Megkezdődött az Öveges program 
5.-6.-7.-8. osztályosok részvételével .

Szeptember Szeptembertől bevezetésre került az 
ELEKTRONIKUS NAPLÓ, amely 
lehetővé teszi, hogy a szülők azonnal 
értesüljenek gyermekük előre 
haladásáról.

Október Szülői értekezletek  október 2-án és 
3-án  lesznek. 
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Programok , versenyek, hírek
Október Szeptember havi térítési díj szedése:

Október 17-18.

Október  6. 8. osztályos tanulók Október 6-ai
eseményekre emlékeznek

Október 23. A 6.b osztály műsora

Október 26. Reformáció 500. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepség a Református
Templomban a 7. osztályos tanulók
szereplésével

Október 27. Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános
Iskola országos versenye

17



Felhívás

Kedves Szülők!

2017. Szeptember 1-től csak azokat az iskolán kívüli 

versenyeredményeket áll módunkban a Diószegi 

Krónikában megjelentetni, amelyet az újság e-mail 

címére küldenek. (dioszegi.kronika@gmail.com) A 

levélnek tartalmaznia kell  a versenyző vagy szereplő

gyerek nevét, osztályát, a verseny pontos nevét, idejét, 

helyét, a versenyző eredményét, illetve a gyermekről  

egy képet. 

Köszönettel:  a Krónika szerkesztői 

18

mailto:dioszegi.kronika@gmail.com


Rendhagyó irodalomóra 
„Az irodalom nem ismer ,,határokat".”

Marosán Csaba kolozsvári színész járt iskolánkban. A
diákok az Arany János Szent László legendájáról
készült kisfilmet tekinthették meg, majd azt követte a
Bomlott cimbalom c. műsor. Hatalmas élménnyel
gazdagodtunk. Köszönjük!

A műsorra emlékezve:

,,Ám terjessze a hatalmos
Nyelvét, honját, istenit!

Zúgó ár az, mindent elmos,
Rombol és termékenyit:

De kis fajban, amely ép e
Rombolásnak útban áll:

Költő az legyen, mi népe, -
Mert kivágyni: kész halál."
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Néptánc tábor

A Borbolya néptánccsoportból 2 tanuló – Horváth Benedek és
Brumár Tibor - részt vett július 28-tól aug. 2-ig Szanticskán
egy néptánctáborban Vámosi István néptáncpedagógussal és
Ertsey Zsigmondnéval, Mártika nénivel hosszúpályi és
monostorpályi néptánccsoportokkal közösen.

20
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Erzsébet tábor, 6 turnus
2017.07.24.-2017.07.28.

A hetet sportnappal indítottuk majd kézműveskedtünk. Jártunk a
Múzeumban, a strandon, biciklitúráztunk, boboztunk. Szerdán biciklis
ügyességi verseny volt ahol a Rendőrkapitányság motoros rendőrei
bemutatóval készültek. A pénteki napot Debrecenben töltöttük. Délelőtt a
Bánki Pihenőközpontba látogattunk el, ahol a Pihenőközpont munkatársai
foglalkozást tartottak a gyerekeknek az erdőgazdálkodásról, fa fajtákról,
vadászatról, illetve az erdő lakóiról. Nagyon érdekes volt a gyerekek
számára „Az év fája” választás. Minden gyerek megkereshette, hogy
születési évében milyen fajta fa lett az év fája. Majd a Zsuzsi vonattal,
kivonatoztunk Hármashegyaljára ahol egy tanösvényen vezetett az
utunk a Fancsika tó környékének világába. A kilátóból megcsodálhattuk
az erdőspusztai környéket. A nap fénypontja a délután volt ugyanis a
Kerekerdő Élményparkban jártunk. Vízibicikliztünk, végigjártuk a mesék
világát. Számtalan játék és érdekesség között mulattuk az időt.
Élményekkel gazdagon tértünk vissza Berettyóújfaluba.
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Csilla néni, Edit néni, István bácsi,
Erika néni, Márti néni
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Kedd:

Egész napos kiránduláson vettünk részt. Hajdúszoboszlón. Menet közben -a

Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére- megtekintettük a tépei és a

derecskei református templomot. Majd a hajdúszoboszlói Mókus Kalandpark

akadálypályáin beöltöztünk kommandós felszerelésbe és megküzdöttünk a pálya

nehézségeivel. Ezután a Rió játszóházban Gyuri Bohóc vezetésével jelmezes tini

diszkó, ugráló vár, trambulin, képességfejlesztő labirintus és szuper játékok

vártak ránk.

Csütörtök:

Délelőtt: A nagy meleg elől elutaztunk egy egész napos programra a Szász

tanya hűvös ligeteibe, ahol sport délelőttöt tartottunk. Focival, tollaslabdával,

sor-és váltóversenyekkel, népi játékokkal töltöttük az időnket.

Délután: Edéd után a gyerekek által készített gyümölcssaláta enyhítette a

forróságot. Ezután elsétáltunk az állatfarmra, ahol az állatok megtekintése

mellett lehetőségünk nyílt állatsimogatásra is. Közben idegenvezetőnk

megismertetett bennünket az ott élő állatok mindennapjaival.

Ibolya néni, Judit néni, Livike néni, Ilike néni,

Márti néni

Erzsébet tábor 

2017.07.17.-2017.07.21.
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Csütörtök délelőtt a helyi városnéző „kisvasúttal”
kerestük fel a település határában lévő Szász – Tanyát.
Itt lehetősége volt a gyerekeknek állatsimogatásra, népi
játékok kipróbálására, természet közeli élmények
szerzésére. Ezen a helyszínen vártak bennünket a
Borosjenői Vitéz Kádár István Hagyományőrző Íjász
Egyesület tagjai, akik haditorna bemutatót tartottak.
Megismerkedhettek tanulóink a honfoglalás- és
középkori hadifelszerelésekkel, fegyverekkel,
ruházattal. Lehetőség volt íjászatra és egyéb eszközök
kipróbálására, a korhű ruhák felpróbálására. Délután
látogatást tettek a táborban az Erzsébet Központ
munkatársai. A táborban részt vevő pedagógusokkal
közösen megbeszéltük a programmal kapcsolatos
tapasztalatainkat, valamint segítséget kaptunk a
pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Ezt követően a
gyerekek gyümölcssalátát készítettek, amit közösen
fogyasztottak el.

Péntek: ezen a napon a településen kívüli
kirándulásra került sor, melynek helyszíne a debreceni
Nagyerdei Kultúrpark (állatkert és vidámpark) volt.
Itt az állatkerti séta után a vidámparki játékokat is
kipróbálhatták tanulóink. Visszautazás előtt Debrecen
belvárosában fagyizással zártuk a programot.

Robi bácsi,

Napközi Erzsébet tábor 
II. hét 

(június 26. – június 30.)
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A Sakkpalota világa

A sakk mint oktatási eszköz.

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és
adatfeldolgozást tesz szükségessé a gyerekeknek, hogy egy ezzel
kapcsolatos rendszerezési képesség elsajátítása vált szükségessé. A
sakk a maga szimbólumrendszerével vizuális információkat
hordoz- szemben a digitális világgal. Jótékonyan hat az érzelmi
képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást
biztosító gondolkodás fejlődésére ezáltal nevelő-fejlesztő
személyiségformáló hatása van.
További célok:
- a sakk táblajáték – alapismereteinek oktatása
- a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása,
- önálló döntéshozás kialakítása,
- összefüggések, globális folyamatok felismerésének fejlesztése,
- önálló tapasztalatgyűjtés
- gyakorlatias szemlélet kialakítása
- kreativitás növelése
- viselkedészavaros tanulók megsegítése
- memóriafejlesztés
- emlékezőtehetség,
- személyiségformáló hatás: erkölcsi nevelés, becsületesség,

önuralom kialakítása
- nemzeti öntudat (Magyarország szellemi kiválóságai által)
- anyanyelvi kompetenciák fejlesztése –olvasás és szövegértés,

szóbeli és írásbeli kommunikáció
- a tanulók képessé válnak érzékelni a tárgyak egymáshoz

viszonyított helyzetét, méretét.
- segít a szabadidő értelmes eltöltésében
- arra nevel, hogy egyszerre „két fejjel” gondolkodjon az ember

A sakk mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a
személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás
fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel,
tanítási idő keretében.

(forrás: Polgár Judit Sakkpalota c. könyve)
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Nyeremény osztálykirándulás

A fókashow, a papagájok, a Zöld piramis vagy az Ócenárium?- a
Berettyóújfaluról érkezett harmadikosok nehezen tudnák eldönteni, mi
tetszett nekik leginkább a Nyíregyházi Állatparkban. Egy biztos, a
kirándulás óriási élmény volt. A nyeremény arra serkenti a diákokat,
hogy máskor is pályázzanak. Megérte nekik mesét írni és mondani,
díszletet készíteni, videózni, újragondolni a Harka-legendát. A
sikerélmény nem maradt el – mondta a harmadik helyezést elért Diószegi
Kis István Református Általános Iskola pedagógusa, Fábiánné Kis
Gabriella.

(forrás: SZABAD FÖLD 2017. Június 23.)
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Állatok Világnapja 2017

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 
és AMI rajzpályázatot hirdet az Állatok Világnapja

alkalmából saját tanulói és a város óvodásai 
számára. 

A pályázattal szeretnénk felhívni a gyerekek 
figyelmét a felelős állattartásra,

az állatokat megillető helyes bánásmódra, az 
emberek és állatok közötti kapcsolat fontosságára. 

Az óvodás csoport témája: „A kedvenc 
állatom és én”

Feltételek: 

•méret: A/4 (paszpartu nélkül!)
•technika: szabadon választott (bármilyen grafikai, 
festészeti és egyéb kifejezésmód)
•a rajzok hátoldalán kérjük pontosan feltüntetni a 
pályázó nevét és korát
A rajzok személyesen leadhatók az iskola 
titkárságán, illetve beküldhetők postai úton
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola 

és AMI, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4. címre.

Beérkezési határidő: 2017. október 13. péntek 
1600 óra

Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 26-án 
(csütörtökön) kerül sor.

Minden pályázó jutalomban részesül.
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Szabó Gyuláné, Matkóné Cseh Brigitta, Pálfi
Edit, Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Pappné Nagy Éva.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: október 6. Következő számunk 2017. október  11-én jelenik meg. 
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