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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Korábban már hírül adtuk, hogy
iskolánk energetika-korszerűsítési pályázaton nyert.
Ez a fejlesztés jelenleg a közbeszerzés fázisában
tart. Várhatóan a nyári szünetben elkezdődhetnek
a munkálatok.
Június végén a leány WC helyiségek
felújítása is elkezdődik, így a következő tanévben
már egy megújult korszerűsített vizesblokk várja
tanulóinkat.
Lendületben a Diószegi! Újabb
pályázatot nyújt be iskolánk az EFOP 4.1.5.
keretében. A pályázat elnyerése esetén egy 900
négyzetméteres tornacsarnokkal és 12 tanteremmel
bővül iskolánk.

László Vilmos Csongor
igazgató
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Időutazás

Lukács evangéliuma 23, 35-48
A böjti időszakban alkalmunk van készülni Jézus
szenvedéseire, kereszthalálára. Nagypénteken szembesülünk vele.
Az emmausi tanítványok, akik a húsvéti történetben szerepeltek,
még Nagypéntekben, Jézus halálának hangulatában maradtak. Mint
a filmekben, menjünk csak vissza egy kicsit az időben, a felirat ez
legyen: 2 nappal korábban, Nagypénteken
Jézus Krisztust keresztre feszítették, jobbjáról és baljáról
egy-egy gonosztevő volt szintén kereszten. Előtte pedig a nép csak ott
állt, és nézte, szemlélte az eseményeket. Aztán egyszerre csak a
főemberekkel együtt csúfolni kezdték Jézust: „Másokat megmentett,
mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa!” A nép… A
nagy zajban egy másik nagy zaj juthat eszünkbe:
Még 5 nappal korábban, Virágvasárnap
Mit is kiáltott a nép (5 nappal korábban)? „Áldott a király, aki az
Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!”
Ez a nép üdvözölte Jézust akkor, amikor szamárcsikón bevonult
Jeruzsálembe.
Újra Nagypénteken
Ez az a nép, amely (öt nap múlva, Nagypénteken) Pilátusnak ezt
kiáltotta: „Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el nekünk!” „Feszítsd
meg, feszítsd meg őt.” Pilátus kiszolgáltatta Jézust ennek a népnek.
És ők még akkor is gúnyolták, amikor már a kereszten szenvedett.
Mekkora változás öt nap alatt: éljenzésből a halál kikövetelése Jézus
Krisztusnak. Ilyen könnyen manipulálható a nép?
Napjainkban
Számunkra is szólhat a kérdés: Ilyen könnyen manipulálható a nép?
Mire vagy kire hallgatunk?
Jézust háromszor is ugyanazzal gúnyolták halála napján:
mentsd meg magadat, mentsd magad, ha tudod. Kimondják a
lényeget is. „Másokat megmentett…”, csak a folytatás rossz: „mentse
meg magát”. Jézus valóban megmentett, megszabadított másokat:
betegségből,
bűnből,
nyomorúságból,
szorult
helyzetből.
Kereszthalálával is szorult helyzetéből, bűnéből, a halálból mentette
meg, szabadította meg az övéit, köztük bennünket is. Ahogyan
másokat megmentett, úgy magát is megmenthette volna. Csakhogy
éppen azért, mert másokat mentett meg, azért nem mentette magát.
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Tanúságtétel a szenvedésben
Textus: Lukács 24, 25-27

1. Az emmausi tanítványok csalódottak, lelki tehetetlenségben
vannak, mert gyászolnak. Jézust gyászolják, a legnagyobb szenvedésben
érzik magukat, a halál miatti fájdalomban. Szomorú, hogy csak
Nagypéntekben, Jézus halálában vannak; Húsvét nélkül, Jézus
feltámadása nélkül. Szomorúságukban vigasztalják egymást anélkül, hogy
meg tudnának nyugodni. Jézusnak tényeket mondanak el, húsvéti
tényeket, amiket azonban ők maguk nem hisznek el.
2. Itt van az a pont, amikor Jézusnak tennie-szólnia kell, felrázni
ezeket a tanítványokat. „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy
mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e
elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?”
Rest/lusta szívük miatt képtelenek felzárkózni, lépést tartani Isten
üdvözítő tetteivel. Isten akarata szerint kellett ezeket elszenvednie, és így
megdicsőülnie. A tanítványok tudhatták volna ezt, SŐT tudniuk kellett
volna ezt. Ezért veti Jézus szemükre értetlenségüket és lelki
bénultságukat.
Vajon mi is képtelenek vagyunk hitben felzárkózni az újat cselekvő
Istenhez? Vajon észrevesszük-e, hogy fájdalmunkban, betegségeinkben,
gyászunkban bennünket is körbevesz Isten, s ha kell, akkor felráz?! Ha
emberekben nem is találunk igazi vigasztalókra, Isten maga a Vigasztaló
a Szentlélek által, nála megtaláljuk a vigasztalást.
3. A két emmausi tanítvány nem ismeri fel Jézust, de ahogy Jézus
tovább beszél hozzájuk az Írásokról, valami különös folyamat indul el a
lelkükben: jó közösségben érzik magukat; pont Jézus az első ember, akivel
találkoztak Jézus elvesztése óta.
Mert kell, hogy valaki megmagyarázza nekik a történteket, mert
kell, hogy Jézus megnyissa az értelmüket, érzelmüket, akaratukat.
Nekünk is kell a magyarázat. Sokszor ez a kérdésünk: Miért? És
van, hogy ki kell mondjuk: Nem tudjuk. Mert az Isten gondolatai, nem a
mi gondolataink, az Ő útjai, nem a mi útjaink. Van, hogy később látjuk,
értjük meg az eseményeket: bölcsességet, megértést kapunk. Van, hogy
nem arra kapunk útmutatást, hogy MIÉRT?, hanem arra, hogy
HOGYAN tudom ezeket elviselni, megélni, túlélni, átélni.
Jézus személytelenül beszél saját szenvedéseiről. NEM csak a
szenvedés, hanem az EREDMÉNY is hangsúlyos.
Nem a szenvedéseinkről kell tanúbizonyságot tenni, hanem a
szenvedéseink közt a Krisztus megváltásáról. Arról, hogy van nagyobb,
mint a halál, a szenvedés, a nyomorúság. Az ÉLET nagyobb, a szeretet
nagyobb, bűneinkből megváltó Urunk nagyobb. Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta
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Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez
Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire!? Kilombosodtatok
és ezer könnyű és friss fodrotok
halványzöld
lángként
repdesi
körül
a gallyakat és táncol és örül.

Győztetek, hívő rügyek s levelek,
irígyelhetem erényeteket:
bolond idő járt rám is, április,
hosszú, naptalan, de én e komisz
tavaszban, mely oly zord
fénytelen,
hitetlen voltam és reménytelen.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de
bátrak
vagytok!
Nem
kérdezitek,
mi vár rátok, ? ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.

Az voltam, fáradt, gyáva és beteg,
utáltam már az egész életet
s ez kellett, ez a büszke változás,
szemeimben ez a csodálkozás,
ez
kellett,
hogy
megváltsam
magamat
és megérthessem a példátokat,

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó
rügyek,
bölcsebbek, mint én, egészségesek?
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibujtatok,
hajtott a szent önzés, küzdöttetek,
győzni akartatok és győztetek!

hős példátokat, parányi rügyek?
Egy hét alatt de nagyra nőttetek!
Zöld zászlaitok felrepültek a
bokrok, fák és hegyek csúcsaira
s hiába ez a gyilkos április,
reményt hirdettek, reményt nekem
is!

és

Emlékezés 1848-ra
Ebben a tanévben iskolánk nyolcadikos tanulói adtak ünnepi
műsort március 15-én a kokárdát viselő gyerekekkel megtelt
templomban.
Matkóné Cseh Brigitta nagytiszteletű asszony megnyitó áhitata
után iskolánk népviseletbe öltözött tanulói elevenítették fel, és
ismertették meg a kisebbekkel e neves nap előzményeit, történéseit,
eseményeit. Felidézték
Petőfi
és Arany
szavait,
és az
elmaradhatatlan 12 pontot. A műsorban a legkisebbek is fontos
szerepet kaptak, hiszen az alsó tagozat 6 osztálya fennállva
szavalta Petőfi Nemzeti dal című versének 1-1 versszakát. Nagy
büszkeséggel töltötte el őket ez a nemes feladat.

Nagy Judit
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A víz világnapja
Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek,
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy."
(Saint-Exupéry)

Iskolánkban is megemlékeztünk Földünk legnagyobb kincséről, a Vízről!
Szünetekben
a
folyosókon
vizes
bárokkal
kedveskedtek
a
diákönkormányzat tanulói, ahol különböző ízesítésű vizeket ihattak
diákjaink. Többféle rejtvény, találós kérdés, totó, betűháló közül
választhattak az érdeklődők. A kisebbeknek puzzle-t és kincskeresést
készítettek a felsős diákönkormányzati tagok.
Nagyszünetben az egész iskola kivonult kék felsőben és egy mosolygó
vízcseppet alakítottunk, amit szappanbuborék fújással majd közös
flashmobbal fejeztünk be.

Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Nagyszalonta

2017. március 23-án
a hetedikes tanulók közül heten, akik
versenyeztek és a magyar tehetséggondozó foglalkozás tagjai,
jutalomkiránduláson vett részt Nagyszalontán.
A napot a városháza dísztermében kezdtük, ahol Áder János
köztársasági elnök 2017. március 2-án megnyitotta az Arany-emlékévet.
A református templomban Mikló Ferenc esperes úr vezetett körbe
bennünket, bemutatva a templom és a helyi református gyülekezet
történetét.
Arany
János
születésének
200.
évfordulójára
emlékezve
ellátogattunk a költő szülőházához, megtekintettük a Csonkatoronyban
berendezett Arany-kiállítást. Érdekes volt látni azokat a tárgyakat:
pipatórium, íróasztal, könyvszekrény, kalamáris, melyeket a Toldi írója
használt majd kétszáz éve. Megnéztük a híres Kapcsos könyv hasonmás
kiadását, az Epilógus c. vers eredeti kéziratát. Nagy élmény volt a
magyarórákon
tanultakat,
hallottakat
személyesen
látni,
megtapasztalni.
Szintén Szalonta híres szülötte Sinka István és Zilahi Lajos, szülőházuk
ma is lakott épület. Sétánk során ezen házakat is útba ejtettük.
A kirándulást fagyizással zártuk. Köszönjük Igazgató Bácsinak ezt az
élményekben gazdag napot.
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Ékesné Baranyai Enikő
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Április 11. A költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból minden
évben
irodalmi
előadóestekkel,
könyvbemutatókkal,
költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt
szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők
tolmácsolják a költeményeket.
„ Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom,
és akkor valami más. ” József Attila

A rendszerváltás után a Magyar Írószövetség is csatlakozott a
rendezvényekhez.
1998-ban a költészet napját tizennégy magyar költő (Bella István,
Beney Zsuzsa, Borbély Szilárd, Ferencz Győző, Géher István, Kalász
Márton, Kántor Péter, Kodolányi Gyula, Lászlóffy Aladár, Parti
Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, Tőzsér Árpád, Varró Dániel, Balla
Zsófia) úgy ünnepelte, hogy közösen írtak egy szonettkoszorút
Weöres Sándor Hála-áldozat című szonettjének két-két megadott
sorából (a szonettkoszorú ugyanis 14 szonettből áll).

Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, április 11én született Márai Sándor is, 1900-ban
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József Attila: Születésnapomra

Harminckét éves lettem én meglepetés e költemény
csecse
becse:

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” gagyog
s ragyog.

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!
1937. április 11.

Jeles napok áprilisban
Április – a szelek hava
Az április ősi magyar néven a Szelek
hava. A hónapot Mars kedveséről,
Venusról nevezték el. Venust ugyanis
Aperirének is hívták. A név a latin
aperire szóból származik, melynek
jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg
utalás az ekkor kinyíló természetre.
Április 1. – Bolondok napja
Április 1-jén. Akit megtréfálnak
„április bolondja” lehet. Biztosan
nem tudjuk, hogy honnan ered ez a
vicces szokás, de szerte a világon
ismert. Több kultúrában is a tavasz
kezdetét jelentette ez a nap, amit
játékos ünnepléssel fogadtak.
Április 2. – Csukás István születésnapja
Csukás István verseskötetei mellett egyre
sűrűbben jelentek meg gyermekeknek szóló
regényei, mesekönyvei, verses meséi. Közel
száz kötete jelent meg itthon és külföldön.
Olyan
halhatatlan
mesefigurákat
teremtett meg az elmúlt negyven évben,
mint például Mirr-Murr, Pom-pom, vagy
Süsü, a sárkány. Ezeket a figurákat a
gyerekek főként rajz- és bábfilmekből
ismerhették meg, több ifjúsági regényéből
pedig sikeres tévéfilm készült. 1975-ben a
hollywoodi X. televíziós fesztiválon a
Keménykalap
és
krumpliorr
című
játékfilm megkapta a fesztivál nagydíját
és Az Év Legjobb Gyermekfilmje címet is.
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Április 11. – A költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik. A költő 1905-ben ezen a napon
született Budapesten. Ebből az alkalomból
minden
évben
irodalmi
előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt

Április 12. - Gyula napja
Gyula napja az esztendő századik napja, ezért száznapnak is nevezik.

Április 22. – A Föld napja
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel
szavát a természetért.
1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy,
legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én
tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást
szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját
szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb
sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre
szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld
napján.

Április 24. – György napja
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A sárkányölőé, aki a lovagok, katonák,
fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje
volt. A legenda szerint megölte a sárkányt és
kiszabadította fogságából a királylányt. A
döntően állattartásból élő népek életében
kiemelt jelentőséget tulajdonítottak ennek a
napnak, hiszen az állatok megóvása a
betegségektől, a
járványoktól,
a rontó
szellemektől rendkívül fontos volt.

Április 24. – Rendőrség napja
A kormány határozata alapján 1992-től Szent
György napján, április 24-én rendezik meg
Magyarországon a Rendőrség napját. Ezen a
napon kapnak érdemeik elismeréseként jutalmat,
kitüntetést ennek a szakmának jeles képviselői.

Április 27. – A vakvezető kutyák világnapja
A Nagy.Britanniában működő Vakvezető Kutyakiképző
Iskolák Világszövetsége kezdeményezésére 1994. április 27e óta világszerte ezen a napon hívják fel a figyelmet a
vakvezető kutyák munkájának fontosságára.

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő

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

Papp Ákos

1. a

Lakatos Patrik

1. b

Pap Szimonetta Marianna

2. a

Major Szabolcs

2. b

Tóth Jázmin Hanna

2. b

Balogh Szilárd Máté

2. c

Dragonya Hanga

2. c

Farkas Boglárka

2. c

Szabó Gréta Flóra

2. c

Kis Anna

3 .b

Németh Dorina Tímea

4. b

Oláh Erik Roland

4. b

Szűcs Gábor

4. b

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

5. a

Juhász Zsolt Norbert

5. b

Dienes Viktória

6. osztály

Juhász Nándor

6. osztály

Varga Levente Nándor

6. osztály

Daróczi Dóra Panna

7. osztály

Szabó Tibor

7. osztály

Balogh Dávid

8. osztály

Gróza Ferenc

8. osztály

Köszöntjük áprilisi
születésnaposainkat!
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Akikre büszkék vagyunk
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2017. március 25-én
Püspökladányban a "Mesél a
Sárrét" Megyei
Népmesemondó versenyen
II. helyezést ért el
Erőss Csongor
4. a osztályos tanulónk.
Felkészítő: Turzó Renáta

Szűcs Sándor Általános Iskola és
AMI által meghirdetett „
Sárréti barangolások"
című vetélkedőn vettünk részt. A 4.b
osztályos kislányokból álló csapat

Gondoly Réka, Halász
Bogi,
Karácsony Lili,
Tóth Bogi
remekül szerepelt,
I. helyezést ért el.
Felkészítő: Síteri Róbert
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Tóth Jázmin
2. b osztályos tanuló
a Nyírerdő Zrt.
rajzpályázatán az 1-2.
osztályos korcsoportban
3. helyezést ért el.
Felkésztő: Siteri Róbert

2017. március 25-én a debreceni
Tóth Árpád Gimnáziumban a
Hevesy György országos kémia
verseny megyei fordulóján négy
tanuló képviselte iskolánkat. A
hetedik
évfolyamon
Török
Csenge, Karalyos Miklós és
Birinyi
Balázs,
nyolcadik
évfolyamon Gróza Ferenc. A
tanulók sikeresen teljesítették
februárban az iskolai fordulót,
így jutottak a megyei fordulóba.

Felkészítő: Gyarmati Dezső.
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Tóth Hanna
5. A osztályos tanuló
a Budapesten
megrendezett Belisium
hastánc versenyen
csapatban
I. helyezést ért el.

Orchidea Pangea
Iskolánk tanulói nagy létszámmal vettek részt az
Orchidea Pangea Matematika Versenyen, közülünk a
legeredményesebben szerepeltek:

Kardos Dávid 4. évfolyam, megyei 15. helyezés
Matkó László 5. évfolyam, megyei 2. helyezés
Krisztik Orsolya 5. évfolyam, megyei 7. helyezés
Karalyos Miklós 7. évfolyam, megyei 5. helyezés
Gróza Ferenc 8. évfolyam, megyei 4. évfolyam
Viski Szabolcs 8. évfolyam, megyei 12. helyezés
Felkészítő tanárok: Szántó Ferencné,
Lakatosné Bungó Ibolya
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Diószegi kupa
Diószegisek vagyunk,
nyerni fog a csapatunk.
Az iskolánk sokat ér,
harcolunk a kupáért.
Akár fáj, akár nem,
Sztárok vagyunk mindenben!
Kállai Zoltán 4. b
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Teremlabdarúgó torna versenyjegyzőkönyve I. Kcs. 2017.
Berettyóújfalu, Kabos Endre Városi Sportcsarnok
március 30. (csütörtök)

2017.

Résztvevők:
1.
2.
3.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Berettyóújfalu
Gárdonyi Zoltán Református Ált. Iskola és AMI Biharkeresztes
Diószegi Kis István Református Ált. Iskola és AMI
Berettyóújfalu
4. József Atilla Ált. Iskola Berettyóújfalu
A mérkőzések eredményei:
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
Góllövők:

-

József Atilla Ált. Iskola

Káplárt V, Hajzer-Török A.

Gárdonyi Zoltán Ref. Ált. Iskola
Góllövők

0:2

-

Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola

0:7

Hudák B 3, Gyöngyösi Zs, Muzsnai M 2, Tirpák R.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

-

Gárdonyi Zoltán Ref. Ált. Iskola

1:2

Góllövők: Reszelő M, Haszon P, Nagy Z.
József Atilla Ált. Iskola

-

Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola

0:3

Góllövők: Gyöngyösi Zs, Muzsnai M, Tirpák R.
Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola

-

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

Góllövők: Hudák B 3, Gyöngyösi Zs 2, Szabó L.; Muzsnai M 2, Szabó Z, Técsi A.
Gárdonyi Zoltán Ref. Ált. Iskola

-

Góllövők: Hajzer-Török A 2, Balázsi B 2

József Atilla Ált. Iskola

0:4

9:1
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A Diószegi Kupa I. kcs.-os teremlabdarúgó torna végeredménye:

I.

Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola
19 : 1
9

3

II.

József Atilla Ált. Iskola
1
6:3

6

III.

Gárdonyi Zoltán Ref. Ált. Iskola
2
2 : 12

3

IV.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
3
2:13

0

0

0

2

0

1

0

0

0

Legjobb góllövők:
Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola:
Hudák Botond

6

Muzsnai Máté

5

Gyöngyösi Zsombor

4

József Attila Ált. Iskola:
Hajzer-Török Alex

3

Balázsi Boldizsár

2

Berettyóújfalu, 2017. március 30.

Medgyesi Rezső
testnevelő

Rejtvény
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forrás: lurkóbolygó

Áprilisi programok

Programok , versenyek
Április 5.

Alapműveleti verseny (4-8-ik
osztályig) 10 fő nevezésével

Április 6.

Ének és népzene verseny
Teleki Pál megyei földrajz
verseny

Április 7.

Tudásbajnokság megyei döntő.
Iskolánk által szervezett
Népdalverseny, Zsoltárdicséreténeklő verseny,
Rajzverseny

Április 10.

Rákóczi György Gimnázium
szavalóversenye Derecske
„Egyszer volt, hol nem volt…”
Megyei angol-német nyelvű
vetélkedő

Április 11.

Ákom –bákom előadás
Körömvirág együttes műsora

Április 21.

Bibliai Történetmondó verseny
Gyula,
Komplex Tanulmányi verseny 3.
osztályosoknak

Április 22.

Hermann Otto Verseny (biológia
verseny)

Április 27.

Komplex tanulmányi verseny
alsósoknak
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Hirdetmények
Tavaszi szünet időpontja

Április 13-tól április 18-ig.
Utolsó tanítási nap április 12.
Első tanítási nap április 19.

Február havi étkezési
térítési díj befizetése:

2017. március 21-22.
7.30-16.30-ig a gazdasági irodában.

Művészeti oktatás
térítési díj befizetésének
határideje:

2017. március 31.
7.30-16.30-ig a gazdasági irodában.

BEÍRATKOZÁS!!! –
a Diószegi-Refi 2017. szeptemberében induló ANGOL INFORMATIKA irányultságú ELSŐ osztályaiba.
Tájékoztatjuk a kedves szülőket arról, hogy iskolánk NEM
körzetes iskola, így csak és kizárólag azok a tanulók nyernek
felvételt akik számára a tanulás érték, valamint a
keresztyéni értékrend alapvetés. Jelentkezni személyesen az
iskola titkárságán, igazgatóságán lehet.
110 millió forintos korszerűsítés kezdődik iskolánkban!
Szeptemberre megújul a Diószegi-Refi!!!

Elérhetőségeink:
Tel: 06-54-402-039; 06-30-470-8188
Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4.
Email: dioszegi@dioszegi-refi.hu
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Refisek, 4. a és 4. b
a Csokonai Színházban az Időfutár előadáson,
ami egybe volt kötve a könyv és színdarab
szerzőivel való beszélgetéssel, dedikálással és
közönségtalálkozóval! Remek este, sok nevetéssel!
Turzó Reni
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Lapzárta: 2017. április 21. Következő számunk 2017. április 25-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, Pappné Nagy Éva,
Pappné Major Krisztina

