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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Első sorban szeretnék beszámolni
arról, hogy véget ért az első
félév. A félévi értekezleten a
tanítók és a tanárok beszámoltak
a félév tapasztalatairól.
Kiváló
eredménynek
tartom,
hogy iskolánkban félévkor csak
egyetlen egy tanuló bukott meg.
Ez azt mutatja egyrészről, hogy
pedagógusaink „ott vannak a
szeren” azaz hatékonyan és
szakszerűen, még a leg gyengébb
tanulóból
is
kihozzák
az
elvárható minimumot,
másrészről pedig megmutatkozik az iskolánk által
mondhatni a térségben egyedülálló módon alkalmazott
csoportbontások rendkívül magas száma.
FEJLESZTÉSEK iskolánkban: tovább folytatódik a
110 millió forintos energetikai beruházás előkészítése,
amely nyomán iskolánk teljes homlokzata, fűtési
rendszere, a termeink világítása, nyílászáróink cseréje
történik meg még ebben az évben.
PÁLYÁZATOT nyújt be iskolánk februárban amely
tornaterem építést, iskolabővítést és korszerűsítést
foglal magába. A tervezett beruházás összértéke akár
az egy milliárd forintot is elérheti.
A VI. BIHARI REFORMÁTUS BÁL szervezése
gőzerővel folyik. A már megszokott jó hangulat, kiváló
zene és bőséges svédasztalos kínálat garantált. A bál
bevételét
a
leány
vizesblokk
korszerűsítésére,
felújítására fordítjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk 2017. február 11-én (szombaton).
László Vilmos Csongor
igazgató

„… ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a
cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus
Jézusban adott jutalmáért.”
Filippi levél 3,14

Kedves Olvasók!
Amikor elkezdődik egy új év, nagyon sokan szoktak fogadalmat
tenni, ami általában arról szól, hogy megváltozom, leszokom
rossz dolgokról, rászokom jó dolgokra és így tovább. Ezek a
fogadalmak azonban többnyire nem teljesülnek, mert egy idő
után elfáradunk, megunjuk és feladjuk. Az új év kezdete
azonban mégis jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk azon,
hogy jó úton haladtunk-e az elmúlt évben és mit szeretnénk
magunkkal kezdeni az új esztendőben. Ilyenkor azonban jön a
következő akadály: hogyan is kezdjünk hozzá ehhez? Ebben siet
segítségünkre az az Ige, amit a Filippi levélben olvashatunk.
Hiszen ezen az Igén keresztül most Isten arra biztat bennünket,
hogy a múltbéli dolgokon ne rágódjunk túl sokat, hiszen azokat
már sem visszahozni, sem megváltoztatni nem tudjuk, hanem
inkább arra koncentráljunk, ami előttünk van. Merthogy ebben
az új évben is lesz rengeteg olyan lehetőség, amit Istentől kapunk
és ezekkel nekünk élnünk kell. Futni egyenest a cél felé, csakhogy
nem szabad eltéveszteni a célt! Ez ugyanis könnyen megtörténik,
de nem azzal, aki tudja, hogy mi Isten célja az ő életével.
Biztosan nagyon sok célunk van, amit szeretnénk elérni, sok
dolgot szeretnénk megvalósítani, sok jó dolgot, eredményt elérni,
de nem szabad elfelejtenünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk,
és ennek megfelelően kell „futnunk”: élnünk, tanulnunk,
dolgoznunk. S ha ezt tesszük, akkor miénk lesz a jutalom:
Istennel élt boldog élet már itt és örök élet majd egykor vele.
Kedves Felnőttek, Kedves Gyermekek! Mi ezt szeretnénk tenni,
élni az új év minden napján. Szeretettel hívunk titeket Brigitta
nénivel együtt, hogy „fussunk” együtt ezen az úton az új évben
is! Isten áldása kísérje elhatározásunkat!

Gyöngyi néni
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Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
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Vízkereszt
Kedves Olvasók!
A vízkereszt ünnepe nem jeles nap a református
egyházban, a tájékozottságunkhoz mégis hozzátartozik, hogy
tudjunk róla néhány dolgot. A vízkereszt a karácsonyi ünnepek
zárónapja, utána kezdődik a farsangi időszak. Az elnevezés a víz
megszentelésének szertartásából származik. Jelentése, eredete
hármas értelmű:
1. Az első, a legjellegzetesebb jelentés a napkeleti
bölcsek érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma szerint a
napkeleti bölcsek a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek
keletről Júdeába, hogy a zsidók újszülött királyának kifejezzék
hódolatukat. Először Jeruzsálemben keresték a kis Jézust, majd
Betlehemben lelték meg a kisdedet, akinek aranyat, tömjént és
mirhát ajándékoztak.
2. a vízkereszt második evangéliumi története szerint,
amikor Jézus 30 éves lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol
Keresztelő János megkeresztelte őt és Jézus ettől kezdve tanítani
kezdett.
3. a vízkereszt ünnepének harmadik evangéliumi
eredete: Jézus a kánai menyegzőn az elfogyott bor pótlására első
csodatételként a vizet borrá változtatta.
Mind ezek hatására vízkereszt napján szokás volt a szentelt víz
hazavitele. Ennek gyógyító hatást tulajdonítottak, mindenféle
betegségre használták. A következő januárig üvegben vagy
korsóban tartották, ami megmaradt a következő vízkeresztre,
azt a kútba öntötték, hogy a vize meg ne romoljon. Ezek a
szokások azonban lassan feledésbe merültek, mára csak annyi
maradt meg, hogy manapság ekkor szedik le a karácsonyfát.

Gyöngyi néni

A művészeti tagozat új tanára

Bihari Júlia vagyok, 1994.07.10-én születtem Mátészalkán. Zenei
tanulmányaimat a mátészalkai zeneiskolában kezdtem hegedűvel, illetve
képzőművészetre és balett órákra is jártam. Később Porcsalmán kezdtem
el zongorát tanulni, a Kiss Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában. 14 évesen felvételt nyertem a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium zenetagozatára, ahol a zongora főtárgy tanárom Csoba
Tünde és Szilágyi Valéria volt. Középiskolai éveim alatt mellékszakként
megismerkedhettem az ütőhangszerekkel, amit Joó Csaba tanáromnak
köszönhetek. Szerencsés lehetek, hogy ilyen nagyszerű zenészektől
tanulhattam, az ő munkájuk motivált arra, hogy felvételizzek zenei
pályára. Így jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
harmadéves zongora szakos hallgatója vagyok, ahol a főtárgy tanárom
Grünwald Béla. Egyetemi éveim alatt eddig tanítottam a porcsalmai
Kolibri Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, illetve többször
kipróbáltam magam az Erzsébet-táborokban, mint önkéntes segítő, mely
során közelebb kerültem a gyerekek világához. A klasszikus zene mellett
szabadidőmben zenekaron belül dobosként találkozom a könnyűzenével,
illetve közel áll hozzám a festés, rajzolás.
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A Diószegi drámások betlehemes
pásztorjátéka
Drámás
csoportunk
2015
szeptemberében alakult meg 13
fővel. Még ezen év karácsonyán
készültünk
egy
betlehemes
játékkal,
amit
az
iskolai
karácsonyi ünnepségen adtunk
elő, valamint a helyi Református
Templomban.
A nagy lelkesedésre való
tekintettel a 2016-17-es tanévben
is folytatjuk munkánkat, immár
20 fővel. A csoport tagjai 2-6.
osztályosokból tevődnek össze.
2016
decemberében
egy
Betlehemes
pásztorjátékkal
készültünk,
amit
négy
alkalommal adtunk elő az iskola
új előadótermében, és Szenteste a
Református Templomban.
A
pásztorjáték
négy
jelenetből áll, Jézus születésének
történetét mutatja be egészen a
szálláskereséstől a születésig. A
műsort zenés, táncos elemek
tarkítják meghagyva a vallásos
keretet. Minden tanuló nagy
lelkesedéssel
vett
részt
a
próbákon, és örömmel várták a
következő alkalmakat.
Ennek
keretében
tavaly
december elején nyújtottam be
írásos-képes beszámolómat egy
Betlehemes pályázatra, melyben
egyházi iskolák vettek részt.
A gyerekek nagy lelkesedéssel
járnak dráma szakkörre, ami
nagy örömmel tölt el, hiszen
kezdő
drámapedagógusként
kihívást
jelent
számomra a
feladat.
Reméljük, hogy a jövőben még
számos alkalommal mutathatja
meg
a
csoport
tudását
és
tehetségét.
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Nemes-Bányai Helga
drámapedagógus

Kiállítás

A reformáció 500. évfordulója alkalmából, a
Diószegi Kis István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
dísztermében
Január 10-től- január 22-ig

„Protestáns iskolatörténeti mozaik”
címmel vándorkiállítás
tekinthető meg hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Diákönkormányzat hírei
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Zsámolylabda
2016. december 12-én hétfő délután kíváncsian és izgalommal
indultunk a Hunyadi Mátyás Tagiskolába, ahol megismerkedhettünk és
próbára tehettük magunkat egy újabb sportjátékkal. A zsámolylabda
nevű játékban a kézilabda legalapvetőbb szabályait alkalmazzuk, és
többféle változata van. A közös bemelegítés és a szabályok ismertetése
után bemutatták nekünk a felső tagozatos hunyadis tanulók a játékot,
majd következett az iskolák közötti verseny, ahol a Diószegi harmadik
helyen végzett. Ígéretet tettünk a győztes házigazda csapatnak, hogy
következő évben is eljövünk és addig is sokat gyakorlunk. Gratulálunk a
bátor kis csapatnak és köszönjük a szülői támogatást!
A csapat tagjai:
Hudák Botond 2.c
Gulya Réka 2.a
Nagy Barbara 3.a
Varga Kristóf 3.a

Ambrus Balázs 4.a
Bakonszegi Hanna 4.a
tartalék: Nagy Zoltán 3.a
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Karácsonyi bolhapiac
Az év utolsó napján a gyerekek kérésére a diákönkormányzat
bolhapiacot rendezett. Egész héten már előre összegyűjtöttük azoknak a
tanulóknak a névsorát, akik árulni szerettek volna.
A nagy érdeklődés miatt igyekeztünk kihasználni minden helyiséget,
mozgatható asztalt, padot, zsámolyt a földszinten és a tornateremben.
140 tanuló hozott otthonról finomságokat, könyveket, saját készítésű
díszeket, játékokat, posztereket. Voltak, akik zsákbamacskát készítettek
meglepetésként. A fiúk között a focis kártyák voltak a legnépszerűbbek.
A nap végén az árusok boldogan számolgatták összegyűjtött pénzeiket. A
legtöbben, hazatérve az iskolából a rengeteg könyv füzet, lecke mellett
valami emlékezetes apróságot, ajándékot is vittünk haza a téli szünetre,
ami az utolsó nap mozgalmas bolhapiacára emlékeztet.
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Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Akikre büszkék vagyunk

A Goods Market üzletlánc által meghirdetett 2016. évi
„Karácsonyi Üdvözlet”
rajzpályázata 7-12 éves kategóriában:
I. Hely
II. Hely
III. Hely

Botos Blanka 4. a
Mező Anasztázia 2. b
Bocsa Tibor Krisztián 2. b
Tirpák Zalán 2. b

Felkészítő: Siteri Róbert

2016 December 9-én a Brózik
Dezső Mezőgazdasági
Szakképző Iskola

szalagtűzőjén fellépett a
Borbolya néptánccsoport.
Felkészítő: Ertsey Zsigmondné
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2016 December 16.

Adventi Szavalóverseny

3. b és a 4. b osztály
I.

Hely

Török Otilia 3. b
Kis Anna 4. b
II. Hely
Dienes Antónia 4. b
III. Hely
Szecsődi Molli

4. b

Különdíj: Lakatos Róbert 3. b.
Különdíj: Kovács Maja Rebeka 4. b
Felkészítők: Fábiánné Kis
Gabriella
Szilágyi –Baranyai Edit

Pécsi Bányamanó
meseillusztráció:
I. Hely Balog Kamilla 3. a
II. Török Otilía 3. b
III. Varga Kristóf 3. a
Felkészítő: Fábiánné Kiss
Gabriella

Gratulálunk diákjainknak és a felkészítő tanáraiknak
a versenyeredményekhez!
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Jeles napok januárban

Január 1. – Petőfi Sándor születésnapja
Január 1-jén, 1823-ban született Petőfi
Sándor.
Magyar költő, forradalmár, nemzeti
hős,
a
magyar
irodalom
egyik
legkiemelkedőbb és legismertebb alakja.
Több mint ezer verset írt rövid élete
alatt.

Január 4. – A Braille-írás
világnapja
Braille-írás vagy Braille-ABC
egy
speciális
technikát
alkalmazó ábécé, amelyet a
francia Louis Brailles talált ki
1821-ben a vak emberek számára.
Segítségével lehetővé vált a
vakok számára is az írás és
olvasás elsajátítása.
Január
6.
születésnapja

–

Fazekas

Mihály

Debrecenben született 1766. január 6án, Debrecenben 1828. február 23-án
hunyt el. Költő.
Elbeszélő költeménye a Ludas Matyi.
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Január 6. – Vízkereszt
Vízkereszt
a
karácsonyfa
lebontásának napja. Ezen a
napon ünnepeljük a napkeleti
bölcsek /három királyok: Gáspár,
Menyhért,
Boldizsár/
látogatását a gyermek Jézusnál.
Ez a nap jelenti a farsangi
időszak kezdetét is.

Január 13. – Veronika-nap
Veronika napján úgy tartják,
hogy ez az év leghidegebb napja.
„Ha Piroska napján fagy, negyven
napig el nem hagy” – mondja a
népi regula.

Január 14. – Az Árpád-ház
kihalása 1301.
III. András halálával véget ért
az
Árpád-házi
királyok
háromszáz
évig
tartó
uralkodása.
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Január 15. – Wikipédia nap
A Wikipédia, a bárki által
szerkeszthető,
nyílt
tartalmú
enciklopédia 2001. január 15-én
indult. Az interneten a hozzá
hasonló
Nupédia
projekt
kiegészítéseként. Az új projekt
megkapta a „Wikipédia” nevet és
január 15-én elindult saját címén,
a wikipedia.com-on.

Január 18.
világnapja

–

A

Hóemberek

Ez egy vicces világnap.
hogy nincs is ilyen?

Lehet,

Január 22. – A Magyar Kultúra
napja
1989
óta
ünnepeljük
annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
ezen a napon, 1823-ban tisztázta le
a Himnusz kéziratát.
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Január 24. – Hunyadi Mátyás
királlyá koronázása
A Duna vize pedig olyan erősen
befagyott, hogy a jég hátán úgy
járhattak, mint sík mezőn.
…
a
köznemesség
sokasága,
negyvenezer ember állott a Duna
jegén, és mind Hunyadi Mátyást
éltette.

Január 27. – Wolfgang Amadeus
Mozart születésnapja
Wolfgang
Amadeus
Mozart
/Salzburg, 1756. január 27. – Bécs,
1791.
december
5./
osztrák
klasszicista zeneszerző, zongorista,
karnagy és zenepedagógus.

Január
27.
–
A
Holocaust
Nemzetközi Emléknapja
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben
nyilvánította
január
27-ét
nemzetközi
holokausztemléknappá.
AZ
egyhangúlag
elfogadott
határozat
hangsúlyozza „az emlékezés és a
tanítás kötelességét”, hogy a jövő
nemzedékei
megismerjék
a
hatmillió, igen nagy többségében
zsidó áldozatot követelő náci
tömeggyilkosságok történetét.

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő
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Hobbi rovat
Mindig szanaszét vannak a távirányítók a lakásban?
Mindenhol távirányító van, de amikor használni akarom soha nem
találom. Erre a hatalmas problémára ad megoldást a textil távírányító
tartó.

30X40 cm-es kis baglyok, és elől a
szárnyak alatt, illetve középen
van „zseb” rajta. A szabásmintát
egyszerű megrajzolni. Én egy még
egyszerűbb módját választottam,
letöltöttem a netről.

Sokféle párnát lehet készíteti, én
minden elemét
varrtam (a
szemeit is). Tehát ragasztás
nincs rajta.
Pontosan azért
mert
zippzárt
varrtam
az
aljára,
hogy
lehúzható
és
könnyedén tisztítható legyen.

Készítette: Csilla néni

Meseíró pályázat
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A szerelem
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy XXI. századi király,
akinek nagyon szép országa volt, csak egy a baja,az édes leánya
nem akar tanulni. Inkább az interneten lóg, mindent csinál
csak nem tanul. Elhatározta a király hogy, kihirdetteti a
szolgálóival hogy: Aki megszeretteti a lányommal a tanulást az
jutalmat kap, amit maga választhat ki. Hát jött itt fű, fa, virág
de, egyik sem tudta elérni, hogy a királylány megszeresse a
tanulást. A végén már a király teljesen elszomorodott, hogy
senki sem tud segíteni a lányán. De mikor ezt kimondta már
ott termett előtte az újabb tanár.
- Felséges királyom alázkodva kérem, fogadjon fel a lánya
mellé, mint tanárt és a jutalmam az lesz, hogy feleségül veszem
a lányát - mondta a tanár.
A király beleegyezett. Telt múlt az idő a királylány egyre
jobban beleszeretett a tanárba. Egyre jobban hanyagolta a
tanulást. A tanár már végül szinte könyörgött neki, hogy
tanuljon, már mert feleségül akarja venni. A lány megelégelte a
munkáját és elkezdett tanulni. Egyre jobb lett történelemből,
irodalomból, nyelvtanból és fizikából. Egyre jobban megszerette
a tanulást is. A tanár boldog volt és egyből mentek is az
apjához mondani, hogy sikerült. De a király nem akarta, hogy
a lánya egy tanárhoz menjen feleségül. Nem méltó egy
királylányhoz. Így a szerelmespár titkon is találkozott minden
éjjel. Erre a király hamarosan megtudta és kijelentette, hogy
nem engedélyezi. Ezért őrt fogadott a lánya mellé, hogy
vigyázzon rá minden éjjel. A lány mindig sírt miatta, de
egyszer megkérte a vén banyát, hogy készítsen egy főzetet,
amitől elalszik az őr. Mikor elkészült a főzet belerakták az őr
teájába. Így este aludt az őr, mint a bunda, ő pedig ki tudott
menni a tanárhoz éjjel.
Ezek után a király vendéget várt. Jött a tanár egy ebédre, hogy
megbeszéljék, mi legyen a jutalma.
De a tanár mindig csak azt kérte, hogy elvehesse feleségül a
lányát. A király sokadjára is nemet mondott és ezért nagyon jó
ötlete támadt a tanárnak. Azt találta ki, hogy menjenek el
kocsikázni.
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Közben beszélgettek. Mikor egy kristály tóhoz értek hármat
tapsolt a tanár és a király mondta, hogy, - Szép ez a tó! - és
tovább mentek. Amikor a kristálypalotához értek, megkérdezte a
tanár, hogy
- Tetszik felséges királyom? - A király így válaszolt - Igen,
nagyon szép!
- Jó lenne, ha itt lakhatnék a lányával! - válaszolta a tanár.
- Ugyan jó ötlet - jelentette ki a király, - de nem az én
lányommal!
Továbbmentek és egy gyémánt erdőhöz értek és ott várta őket a
király leánya. Megkérdezte a király, hogy mit keres ott. Ő meg
azt válaszolta, hogy ők minden áron össze akarnak házasodni.
Ha nem engedi, hogy egybekeljenek, akkor világgá mennek
együtt. Ezért a király elszomorodott, hogy a lánya jobban szereti
a tanárt, mint őt.
- Na, jó, ha erről van szó, akkor házasodjatok össze, áldásomat
adom rátok! - mondta a király elkeseredetten.
A lány és a tanár összeházasodtak és kiderült, hogy a tanár
királyfi volt. Nem mert királyfiként jönni, mert félt, hogy akkor
nem fogadják fel. Mikor a király ezt megtudta már az ő szája
szélébe is lett egy kis mosoly. Így végleg is áldását adta rájuk.
Megtartották az esküvőt és boldogan éltek tovább, mint egy
álompár. Ha itt nem lenne vége a történetnek, akkor tovább
mondanám, de sajnos az én mesém csak eddig tart.
Itt a vége fuss el véle, ha nem hiszed, járj utána!

Valuch Veronika 5. b osztályos tanuló meséje
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Rejtvény kicsiknek

Tanulóink mondták
Petőfi Sándor : János vitéz
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhász botjára

Tanár: Gyerekek a második feladathoz legalább 5 példát írjatok!
Gyerek: Akkor én kész vagyok a feladattal. Írtam 4-et az legalább 5.

Dolgozat közben!
Tanár néni kérdezi: Mióta beszélőszerv a kéz?
Gyerek: Én arra gondoltam, hogy beszéd közben kézzel lábbal mutogatok.

„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
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4 Mózes 6,24
Bartha Csaba

1.a

Dobrik Sáron

1. a

Mavranyi Bálint Bence

1. a

Péterszegi Patrik

1. a

Bacsa Boglárka

1. b

Barta Gréta

1. b

Boros Gábor

1. b

Győri Kristóf

2. a

Karácson Réka

2. a

Krafcsik Kristóf

2. a

Vig István

2. a

Sáfrány Lilla

2. b

Sándor Kitti

2. b

Berecki Zsófi Lora

2. c

Hudák Botond

2. c

Hudák Lora Hanna

2. c

Kecskeméti Imre

2. c

Köszöntjük januári
születésnaposainkat!

24

„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24
Kun-Bózsó Roland

3 .a

Szabó Réka

3. a

Geönczy Kincső

3. b

Oláh Csaba Krisztián

3. b

Brumár Tibor József

4. a

Gondoly Réka

4. b

Kogyila Petra Viktória

4. b

Incze Anita Andrea

5. a

Jenei Levente Gergő

5. a

Krisztik Kolos Csaba

5. a

Krisztik Orsolya

5. a

Szincsák Anita

5. a

Köszöntjük januári
születésnaposainkat!
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„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
4 Mózes 6,24

Balogh Mátyás Károly

6. osztály

Góbi Barbara

6. osztály

Juhász Mátyás Attila

6. osztály

Kovács Ilona

7. osztály

Varga Roland Krisztián

7. osztály

Ajtai Nikoletta

8. osztály

Botos Bence

8. osztály

Pap Diána

8. osztály

Tóth Vivien

8. osztály

Köszöntjük januári
születésnaposainkat!
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BEIRATKOZÁS!!!
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola JELENTKEZÉST hirdet a
2017. szeptemberében induló ANGOL - INFORMATIKA
irányultságú ELSŐ osztályaiba. Jelentkezni személyesen
2017. január 16. és 2017. február 21. között az iskola
titkárságán,

igazgatóságán

honlapunkon olvashatók.

Honlap: http://dioszegi-refi.hu

lehet. További részletek
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4. a műsora a
Fényesházban

G
a
l
é
r
i
a

Iskolaelőkészítő
foglalkozás

Még egy kis
korcsolya

Lapzárta: 2017. január 27. Következő számunk 2017. január 31-én jelenik meg.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
A Diószegi
Krónika
elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Kozma Mihályné, Matkóné Cseh Brigitta,
Pálfi Edit, Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Borosné Rozgonyi
Zsuzsanna, Bihari Júlia, Pappné Major Krisztina.

