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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

2017. január 31-én együtt ünnepeltünk
azokkal a protestánsokkal szerte a
világon, akik 1517-et tekintik a
reformáció kezdő időpontjának. A
reformáció 500. évfordulója mellett egy
másik jeles alkalom az 1567. évi
debreceni zsinat is, melynek idén a 450.
évfordulóját ünnepli a magyar
reformátusság.
A debreceni Református
Nagytemplomban tartott ünnepi
istentiszteleten Bogárdi Szabó István
dunamelléki püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi
elnöke hirdetett igét, amelyben
hangsúlyozta, hogy:

„A két évforduló jelentősége abban áll, hogy ötszáz éve teljesedett ki az
a sok reformtörekvés, mely a középkori egyházat akarta megújítani –
tette hozzá a püspök. – Az évforduló emlékeztet bennünket arra, hogy
vegyük elő újra a régi nagy célkitűzéseket, hasonlítsuk össze mai
életünkkel és munkáljuk a keresztyének egységét, de leginkább azt,
hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez
találjanak.”

Az istentisztelet köré egész napos program épült Debrecenben.
Délelőtt 9 órakor köszöntötték a Nagytemplom előtti téren a
Németországi Protestáns Egyház reformációs karavánját, mely
Genfből indulva, Wittenberg felé tartva meglátogatja a reformáció
történetének fontos helyszíneit – így Debrecent is. Ezen a
rendezvényen iskolánkat 45 tanuló képviselte.

A január vége és a február eleje nagy készülődéssel és sok szervezéssel
telt. Készültünk a VI. Bihari Református Bál megrendezésére.
A befektetett hatalmas munka meghozta gyümölcsét, így 500
résztvevővel minden idők legjobb és legnagyobb báli rendezvényét
sikerült megrendeznünk, amit a fergeteges hangulat, finom és sokféle
ételek is fokoztak.
Köszönet az iskola tanulóinak a színvonalas műsorért, a
dolgozóinknak, a segítőknek az áldozatos munkájukért, a
támogatóinknak és a bálon részvevőknek ahhoz, hogy ismét
történelmet írthatott a Diószegi – Refi.

László Vilmos Csongor
igazgató



Az Úr szereti a benne bízókat

„ Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit 
mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR 
megvizsgálja a lelkeket. Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek 

szándékaid.”
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Matkóné Cseh Brigitta

A farsang, a bálozás, az öröm időszakában vagyunk. Az Ige
alapján is van okunk örömre. Mert az Úr szereti a benne
bízókat.

1. „ Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy
mit mondjon a nyelv.” Az ember tervezget, hogy mit hogyan
tegyen, mit hogyan mondjon, hogy jó legyen. Aztán eljön az idő,
amikor szólni, tenni, cselekedni kell. Előfordul, hogy minden úgy
történik, ahogy elterveztük, de lehet, hogy nem sikerül. Miért?
Mert mást, máshogy képzeltünk el. Vagy mert nem szolgálta
érdekeinket, nem vezetett volna jóra.

2. „Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR
megvizsgálja a lelkeket.” Amikor másokról mondunk véleményt,
szigorúbbak vagyunk, magunkkal szemben engedékenyek. Mert
az Ige alapján igaz ránk, hogy a saját útjainkat helyesnek
tartjuk, önigazolásban jók vagyunk. Ha az Úrra bízzuk, a teher
egy részétől megszabadulunk. Lehet, hogy így nem lesz
mindenben kedvező a helyzetünk, de valós lesz. Kizökkent az
ábrándokból, de helyes irányba vezet. És aggodalmunkat örömre
fordítja.

3. „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.”
Az Úr teljesíti a jóakaratú ember jó szándékát, hogy örüljünk és
vigadjunk, mert szomorúságunkat örömre fordítja.



4A református egyházi év ünnepei 2017-ben

- 2017. január 1. vasárnap Újévi könyörgés.

- 2017. január 6. péntek Epifánia = megjelenés: magyar neve =
Vízkereszt, Jézust nyilvános földi működésének kezdetén
Keresztelő János megkeresztelte a Jordánban. Innentől kezdve
húshagyó keddig tart a farsang (bálok, mulatságok ideje).

- Január 18-25-höz legközelebb eső, vasárnappal kezdődő hét az
ökumenikus imahét, amikor felekezetek, Krisztus-hívők
közösen, egymás gyülekezeteibe látogatnak, vendég igehirdetők
szolgálatával. A 8. napján, vasárnap helyi szokások alapján
van, ahol úrvacsorát vesznek. 2017-ben január 15-22.

- Húshagyókedd: a karácsonyi ünnepkör utolsó napja, másnap
nagyböjt kezdődik. Mozgó ünnep, minden évben változik az
időpontja, Húsvéttól számoljuk vissza. 2017-ben február 28.
kedd.

1. Karácsonyi ünnepkör

2. Húsvéti ünnepkör

- Hamvazószerda: a Húsvét előtti 40 napos nagyböjti időszak
kezdete. A nagyböjti időszak hat vasárnapján az Úr
szenvedésére emlékezünk. Lelki megtisztulásra törekszünk,
hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. 2017-ben március 1. szerda.

- Böjt 1. vasárnapja: hamvazószerda utáni vasárnap, úrvacsorás
istentisztelet. 2017-ben március 5.

- Virágvasárnap: A Nagyböjt 6. vasárnapja, Jézus Jeruzsálembe
való bevonulásának ünnepe. 2017. április 9. vasárnap. Húsvét
előtti vasárnap. Ezt követi a Nagyhét, melynek kiemelkedő
napjai:

- Nagycsütörtök: Jézus utolsó vacsorája tanítványaival, az
úrvacsora szereztetésének napja. 2017. április 13. csütörtök

- Nagypéntek: Jézus kereszthalálának napja (református
iskolákban tanítási szünet, lehetőség passiós=Jézus
szenvedéstörténetét feldolgozó istentiszteletre, tanulók
bevonásával). Református iskolák tanulóinak, tanárainak
templomlátogatása. 2017. április 14. péntek

- Nagyszombat: Jézus sírban pihenésének napja. 2017. április 15.
szombat



- Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: Jézus halálból való
feltámadásának ünnepe. Húsvét 1. napján, vasárnap
úrvacsorát veszünk. Mozgó ünnep, minden évben máskorra
esik. Az első tavaszi holdtölte utáni 1. vasárnap és hétfő. (Így
leghamarabb márc. 22-re eshet.) Református iskola tanulóinak,
tanárainak templomlátogatása. 2017. április 16-17. vasárnap-
hétfő

- A magyar református egység napja: 2017. május 21.

- Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, Húsvét
után 40 nappal. Hétközi ünnep. 2017. május 25. csütörtök.
Református iskolák tanulóinak, tanárainak
templomlátogatása.

- A konfirmáció vasárnapja: 2017. május 28.
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Matkóné Cseh Brigitta
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VI. Bihari Református bál

Február 11-e nevezetes nap volt iskolánk életében. Idén 6-ik alkalommal
rendezte meg iskolánk jótékonysági bálját. Hetek óta lázas szervezés,
készülődés hangulatában teltek a napok.

Az est László Vilmos Csongor Igazgató Úr beszédével indult. Az
iskola fejlődéséről és eredményeiről adott számot a vendégeknek. Majd
főtiszteletű Dr. Fekete Károly Püspök Űr köszöntője következett.
Püspök Úr beszédében megemlékezett az elhurcolt gályarabok
felszabadításának évfordulójáról. Majd a református közösség erejéről,
összefogásáról beszélt. Muraközi István Polgármester Úr elmondta,
hogy újabb rekorddal büszkélkedhet iskolánk, hiszen rendezvényünkön
közel 500 vendég jelent meg, vezető helyet szerezve ezzel
Berettyóújfaluban rendezett bálok tekintetében. Színvonalas műsort
mutattak be iskolánk tanulói, melyek igen színessé, izgalmassá tették
az estét. Fellépett a Csillagfürt és a Borbolya néptánc csoport. Majd
Erőss Csongor népmese előadásával szórakoztatta a közönséget.
Láthattuk a Kacor csoport műsorát, hallhattunk gitárjátékot. Iskolánk
tanulói, művészeti tanárai tavaszváró dallal készültek. Aztán az
Aerobic csoport műsorát láthattuk. Majd a Deja Vu mazsorett csoport
nagy sikert arató műsorszáma következett. A Baraboly néptánc
együttes műsora zárta az előadást. Az est háziasszonya Baloghné
Pogácsás Anita volt. Nagytiszteletű Nagy Zsolt esperes Úr asztali
áldása után, következett a vacsora.

A finom svédasztalos ételek elfogyasztása után, igazi
különlegesség várta az édességet szerető vendégeket. A szervezők
gyümölcspálmával és csokiszökőkúttal kedveskedtek. A rengeteg
felajánlásnak köszönhetően. sok értékes tombolatárgyunk gyűlt össze.
Három fődíj és számos kisebb ajándék talált gazdára a tombolasorsolás
közben. A hajnalig tartó táncról és mulatságról a Bokor Band
gondoskodott.

Köszönjük a nagy érdeklődést, támogatóink felajánlásait, és az iskola
dolgozóinak lelkes szervező munkáját!
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Bényei Tamásné Csilla néni



Január 22. - A magyar kultúra napja

„Isten, áldd meg a magyart…”

A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes
hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.

A Szatmárcsekén élő Kölcsey
Ferenc a bécsi udvar
alkotmánytipró intézkedéseinek
fokozódása idején, 1823
januárjában írta hazafias
költészetének legnagyobb remekét,
a Hymnust.

A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent
meg, a kéziraton még szereplő „a Magyar nép zivataros századaiból”
alcím nélkül, de 1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében már a
szerző által adott alcímmel látott napvilágot.

A vers megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot,
amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg.
Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban a
zeneszerző vezényletével.
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Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő

A Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-ben került be
hivatalosan: „A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc
Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.” – 1989. évi XXXI.
törvény az Alkotmány módosításáról.
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Szélesebb nyilvánosság előtt 1844.
augusztus 10-én énekelték először az
Óbudai Hajógyárban a Széchenyi gőzös
vízre bocsátásakor, hivatalos állami
ünnepségen először 1848. augusztus 20-án
csendült fel. Akkoriban ünnepi
alkalmakkor még felváltva vagy együtt
énekelték a Szózattal, a szabadságharc
leverését követő elnyomás időszakában
aztán – mondhatni közmegegyezéses
alapon – a Himnusz lett a magyarok
nemzeti imádsága.



Diákönkormányzat hírei

2017. január 14-én a hideg idő és víz sem ijesztette el a diószegis
diákjainkat a versenytől. A himnusz meghallgatása és a bemelegítés után
a kisebbek kezdték a versenyzést. Voltak, akiknek ez volt az első verseny
és izgulva várták az eredményhirdetést, és voltak, akik rutinos
versenyzőnek számítottak.
A megyei diákolimpián Budai János és Budai Bálint fogja képviselni
iskolánkat. Szurkolunk nekik!
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Városi úszóverseny 

Dobrik Sáron 2010 1.a

25m mell I hely

25m hát II hely

Pálfi Edit

diákönkormányzatot segítő pedagógus

50m fiú gyorsúszás II. kcs - 2. versenyszám

2006-2007-ben születettek

Budai János III. hely 0:35,2

50m fiú mellúszás I. kcs - 5. versenyszám

2008-ban vagy később születettek

Boka Balázs III. hely 1:16,7

50m fiú mellúszás II. kcs - 6. versenyszám

2006-2007-ben születettek "B" kategória

Budai János II. hely 0:45,0

Budai Bálint IV. hely 0:46,2

Derzsi Sándor

Kardos Dávid

Győri Zsombor Attila

Krisztik Kolos

Jenei Levente

és

Balogh Dorka is eredményesen szerepelt

Juhász Zsófia 2010 1.b

25m mell I. hely

25m hát III. hely



Judo vizsga

6. Kyu fehér öv vizsgát tett

Madarász Botond

Balázsi Zsolt

5. Kyu citromsárga öv 
vizsgát tett

Gál Áron

Harasztosi Míra

Juhász Dominik

Kovács Maja

Boros Eszter

Boros Máté

5. Kyu citromsárga csíkos 
öv elméleti vizsgát tett

Barta Dávid

Győri Zsombor
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Sarkadi Mária 
Judo edző



Közösséggel közösségi értékeinkért
13

A Sinka István Múzeum szervezésében Csarkó Imre bácsi kétszer is eljött
iskolánkba, és előadást tartott közös értékeinkről, a hungarikumokról, a
Sárrét világáról.

Az előadás anyagából csapatversenyt rendeztek a város iskolái számára
2017. január 20-án. 3 fővel indultunk: Kiss Anikó, Barcsa Dóra és Daróczi
Dóra. Előzetes feladatot is kaptunk, amelyet mi társaink segítségével
oldottunk meg. Verset írtunk, melyet Török Csenge osztálytársunk szavalt el,
Kun Bettina és Kardos Dávid néptáncolt, Bíró Eszter népdalt adott elő
klarinéton, Erőss Csongor pedig a hungarikumok humorát mutatta be viccek
formájában.

A versenyen érdekes feladatokat oldottunk meg, melyhez a tudásunkra és az
ügyességünkre egyaránt szükség volt. Végül 2. helyezést értünk el.

Felkészítő: Siteri  Róbert és Ékesné Baranyai Enikő

Kiss Anikó, Barcsa Dóra, Daróczi Dóra



Hungarikum! Oly szent akarat

készül védeni téged.

Köztük a Piros Aranyat

Ezt ehetik a népek.

Finom a kolbász,

Ha csabai, ha gyulai.

Ezt ette Puskás Öcsi,

ettől tudott gólt rúgni.

Kis-Sárrét és Nagy- Sárrét

hej, de nehéz benned

eső után szekereken

Karcag felé mennem.

A pákászok szabadok,

mert kint éltek a nádban.

A falutól jó távol…

Füvet szedtek, gyékényt vágtak.

Szűr és kalap, kapca, bunda,

rövid ing a szimbólum.

Kabátot sosem vettek volna,

így mutogatták hasizmuk. 

Csárda élet, haj de jó!

Víg ének és muzsikaszó.

Itt pihentek az utazók.

Kútágasról információ.

Pláza helyett vásártérre

mentek a népek enni, inni.

Utána a vásárfiát

a kosárba tenni.

Örökségünk olyan érték,

mit nemcsak pénzben mérnek.

Védenünk kell, nem is kérdés,

erre utódaink kérnek.

ÉRTÉKTÁR
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Reformációi nap Debrecenben

2017. január 31-én iskolánk 45
tanulójával különleges esemény
részesei lehettünk Debrecenben.
Ezen a napon kezdődött el az a
rendezvénysorozat, amellyel
kezdetét vette a reformáció
elindulásának 500. évfordulója
alkalmából szervezett emlékév.
Miután megérkeztünk, részt
vettünk Debrecen főterén a
megnyitón, megtekintettük az
erre az alkalomra a városba
érkezett emlékbuszt, a
rendezvénysátor látnivalóit,
részt vettünk egy kisebb
versenyen, amelyen a gyerekek a
reformációval kapcsolatos
ismereteikről adhattak számot.
Közülük többen jutalmat is
kaptak. Ezt követte a nap
fénypontja, az a program, amit
mindenki nagyon várt.
Megnéztük a Nagytemplomot és
felmentünk – többszáz lépcsőfokon
hősiesen megmászva – a toronyba
a Rákóczi haranghoz. A
magasból csodálatos látvány
tárult elénk, bár az időjárás nem
kedvezett a látnivalókban való
gyönyörködésnek. Programunk
zárásaként megtekintettük a
Református Kollégium
Gimnáziumának kiállításait: az
iskolatörténeti kiállítást, az
Oratóriumot, és a
Nagykönyvtárat. Nagyon szép,
tartalmas és emlékezetes napban
volt részünk mindannyiunknak.
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Kozma Mihályné Gyöngyi néni
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Népi megfigyelések

Január 13.

Veronika napján úgy tartják, hogy ez
az év leghidegebb napja.

Január 13. 

„Ha Piroska napján fagy,
negyven napig el nem hagy”,
mondja a népi regula.

Január 22.

Termésjósló nap: „Ha megcsordul Vince,
teli lesz a pince.”

Január 25.

Pál napján, ha süt a nap, még
mindig ne nagyon reménykedj,
hiszen sok helyen ez azt jelenti,
hogy hosszú, hideg tél vár ránk.
Ráadásul, ha még az árnyékodat
is meglátod, akkor aztán már
csak az április szabadíthat meg
a télikabáttól.



Február 2. – Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja

Katolikus egyházi ünnep, a
templomokban ezen a napon szentelik a
gyertyát, amelynek a keresztény ember
életében, ünnepekhez kötődő
szokásaiban kiemelt szerepe van.

Február 3. – Balázs-nap

Szent Balázs püspök és vértanú napja.
Balázs a torokbetegségek ellen védő
szent, a legenda szerint megmentett egy
halszálkát nyelt fiút. Szokásban volt az
iskolás korú gyerekek balázsjárása is.
Adománygyűjtő szokás, amikor a
maskarába öltözött gyerekek köszöntik
a háziakat, azok pedig a tanítónak
adományokat küldenek.

Február 28. – Húshagyó kedd

Az idei évben február 28-ra esik 
húshagyó kedd, A húshagyókedd a 
nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a 
keresztény egyházi évben, azaz a 
hamvazószerda előtti nap. A név is a 
böjt kezdetére utal, azaz ezen a napon 
lehet utoljára húst fogyasztani.
A húshagyókedd a farsangi szezon 
utolsó napja, sok helyen ünneplik 
karnevállal, felvonulással.

Jeles napok februárban

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Kövesdi Áron 1.a

Mező Ramóna Gyöngyi 1. a

Tiszai Ádám 1. a

Lencsés Vivien 1. b

Karácson Zsombor 2. a

Csaba Annabella 2. b

Mező Anasztázia 2. b

Vass István Tass 2. c

Köszöntjük februári 
születésnaposainkat!
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Kasza Blanka Sára 3 .a

Trapp Csenge 3. a

Barta Dávid 3. b

Bocsa Vivien Melinda 3. b



Budai Bálint István 4. a

Budai János Bence 4. a

Derzsi Sándor Kamill 4. b

Dienes Antónia 4. b

Gál Csenge Boglárka 4. b

Sáfrány Károly 4. b

Szecsődi Molli 4. b

Tejfel Bianka 4. b

Tóth Brigitta Rebeka 4. b

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

4 Mózes 6,24
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Köszöntjük februári 
születésnaposainkat!

Papp László Levente 5. a

Szántó Kata 5. a

Berek Nóra 6. osztály

Boros Máté 6. osztály

Sopronyi Mercédesz Vivien 7. osztály

Egri Márk 8. osztály

Erdőháti Anna 8. osztály

Komóczi Kinga Lívia 8. osztály

Mendi Pere 8. osztály

Viski Szabolcs 8. osztály



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 lehet. További részletek

honlapunkon olvashatók.

Honlap: http://dioszegi-refi.hu

21

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdioszegi-refi.hu%2F&h=ATMn-KW6oVLkmuoJC8Y8cP8dt7crQaDz8HhGbN3Y43owp9I4z22ypAqJjUhMOdfhzVH-tU4IHaM1mCv30_RQmOGDhKh5XtduhsR459jWRrj3YXwZ5e2JjIUZdYn6xtBEYHfoWPB6t0b6Xp3_f5d233bzluMEogJj0A&enc=AZMOleaBO6T7r9sA4CPc7JqeMiq9GBrXFTaLf0zGqmIj_0u1UbHJjCzLm4GVIe6JGJ-0wKVbIwLN3RI79HADLNaNqLa5FsGNoEve_ERIm81GMINXPi9A4iJWHfSuZgMMckLcVOC0iuciLI-c9JHx0VTkiQ4bDHMQ1-PWktgbKFPmxglzxIQ5wL4_UP8yZh16mOePWIG-WH1o9A9gV2LpagE5&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725892164234052&set=a.149840288505912.32400.100004398246604&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725892164234052&set=a.149840288505912.32400.100004398246604&type=3


Színházban jártunk 

Január 12-én csütörtökön az 5.a osztállyal
elmentünk Debrecenbe a Csokonai Színházba. Az
időutazók című színdarabot néztük meg.

A darabban egy Hanna nevű lány az osztályával
elment a múzeumba, ahol hozzányúlt egy
sakktáblához és visszarepült az időben. Ott
találkozott Moczarttal aki éppen operájának
előadásán dolgozott. Szerencsére Hannánál nála
volt a mobiltelefonja, így tudta a kapcsolatot
tartani barátaival, akik próbáltak segíteni, hogy
vissza jusson a jelenbe. A történet humoros volt.
Sokat nevettünk.

Nagyon jól éreztük magunkat. Sokat emlegetjük az
előadást, hiszen a témája a mi korosztályunk
lételeme.

Gombos Luca 5. a 
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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, Pappné Major
Krisztina.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: 2017. február  24. Következő számunk 2017. február  28-án jelenik meg. 

G
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a


