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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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Iskolánk a „Diószegi Nyár 3”
program keretében pályázatot nyújtott be az
Erzsébet-programra, amelynek négy turnusát
sikerült elnyernünk. Így azok a tanulók akik
az 1, 2, 5 és 6 turnusokra jelentkeztek, ők az
elnyert pályázatnak köszönhetően 500,-
Ft/turnus ellenében vehetik igénybe ezt a
programot.
Természetesen iskolánk a korábbi évekhez
hasonlóan 2017. augusztus 18-ig biztosítja
tanulóinak a nyári napközis tábor
lehetőségét. Ennek részleteiről külön
tájékoztattuk a szülőket. Iskolánk
tantestülete és dolgozói valamint a
Szivárvány Református Óvoda pedagógusai
és dolgozói közös kiránduláson vettek részt
Romániában.

Lezárult a közbeszerzési folyamat, így iskolánk által
megnyert energetikai pályázat munkálatai rövidesen, még június
hónapban megkezdődnek.

László Vilmos Csongor
igazgató

A Nagykároly és környékén töltött egynapos kirándulás a
Reformáció 500 jegyében zajlott és lehetőséget teremtett a két intézmény
dolgozói számára a jövőbeli szorosabb kapcsolat megalapozására.
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Szabó Lőrinc : Májusi éjszaka

Késő volt, mentem haza, lelkem
az elmúlt nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hű állatom, mely
magától tudja az utat.

S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.

Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.

S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.

És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.

Hogy értem haza, nem tudom már.
- A gondom ma se kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.

Fotó: Bocsa
Vivien 3. b



Kedves Gyerekek, Felnőttek!

A református egyház életében van egy olyan időszak, amit úgy hívunk:

ünneptelen félév. A pünkösdöt követő vasárnap neve: Szentháromság

vasárnapja. Ez után következik az ünneptelen félév, ami nem jelenti

azt, hogy az egyházunk élete eseménytelen lenne, de "nagy ünnep"

ebben az időszakban valóban nincs. Addig azonban még van egy

nagyon szép ünnep, a pünkösd, amikor a Szentlélek eljöveteléért adunk

hálát. Természetesen arról sem feledkezünk meg, hogy a pünkösd előtt

10 nappal ott van áldozócsütörtök ünnepe, amikor pedig Jézus

mennybemenetelére emlékezünk. Mielőtt Jézus visszament a mennybe,

néhány nagyon fontos dologgal bízta meg a tanítványait: várják meg a

Szentlélek eljövetelét, majd menjenek el, hirdessék az evangéliumot, és

kereszteljék meg azokat, akik hisznek Őbenne. Ezen a napon szerezte

tehát Jézus a keresztség sákramentumát és ekkor adta a ma is érvényes

ígéretet: "Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

(Máté 28,20) A tanítványok türelmesen várták a Szentlélek eljövetelét

és 10 nap múlva valóra is vált Jézus ígérete. Az első pünkösdkor eljött a

Szentlélek! Általa lehetünk élő kapcsolatban a mi Urunkkal, tudunk

hozzá imádkozni és meg tudjuk hallani azt, amit Ő mond nekünk. A

Szentlélek nélkül mindez lehetetlen, ezért lehetünk nagyon hálásak

Istennek azért, ami az első pünkösdkor történt. Ezt ünnepeljük majd

június első hétvégéjén, és Brigitta nénivel együtt szeretettel várunk

mindannyiótokat családtagjaitokkal együtt a templomba! Mindenkit a

maga gyülekezetébe! Addig is Isten áldjon és segítsen meg

valamennyiünket! Áldás, békesség!

"Amikor pedig eljött a pünkösd napja... mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel...." (Apcsel 2,1,3)
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Gyöngyi néni



Anyák napja 

Köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat

Anyák napja alkalmából május elején köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat, dédnagymamákat. Alsós tanulóink műsort adtak a
templomban, az Imaházban és a Fényes-házban. A Borbolya és a
Tekergő néptánccsoport a Nyugdíjas klubban is felléptek.
Felkészítették az alsós munkaközösség tagjai és a néptánctanárok.
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Szeretethíd – Kárpát-medencei Református 
Önkéntes Nap

Legyetek felkiáltójellé!
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Iskolánk tanulói, tanárai május 19-én, pénteken részt vettek a Szeretethídon,
melyhez Berettyóújfalu több iskolája is csatlakozott.

2009. május 22-én a Magyarországi Református Egyház Alkotmányozó
Zsinata úgy döntött, hogy minden év május 22-e a magyar református egység
napja. Szerte a Kárpát-medencében és a világon, akik magukat magyar
reformátusoknak tartják, azokat annak tekintjük és a Magyarországi
Református Egyházhoz tartozónak. Ennek egyik megnyilvánulási formája a
Szeretethíd, amikor cselekvő szeretettel, önkéntes munkával hidat emelünk
egyik embertől a másikig, mintegy felkiáltójellé válva mások számára.

9 órakor iskolánk tanulói, tanárai átvonultak a református templomba,
nyitó ünnepségre. Muraközi István, polgármester úr az Ige szavával kérte a
jelenlevőket: „Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan.”
Nagytiszteletű Karácsony Gyöngyi lelkész és vallástanár szolgált az áhítaton,
melyben a szeretethimnusz alapján kért bennünket a szeretet látható
megélésére.

Ezek után következett az önkéntes munka: Az 5. b osztályosok szépen
kitakarították a templomot, az 5. a osztályosok pedig az ökoudvart tették
rendbe. Végül az egyházközség gyülekezeti tagjai vártak egy kis
szeretetvendégséggel. A gyerekeket, kísérő tanárokat jó érzéssel töltötte el,
hogy tehettek közvetlen környezetükért.

5. a önkéntes nap



8

Matkóné Cseh Brigitta

5. B osztály önkéntes nap



Művészeti iskolánkban – a környéken egyedülálló módon a
népzene oktatása is folyik. Tanulóink citera, népi ének és népi
furulya tanszakok közül választhatnak. Egyéni óráik mellett
zenekari próbák is vannak, így az együtt zenélés örömét
élhetik át.
Két együttest alakítottam ki: a Kacor csoportot és az
Aranymálinkót. A Kacor csoport citerásokból és népi
énekesekből áll. Az aranymálinkó csak népi énekesekből. 2016
őszén az iskola gyönyörű ruhákat varratott a gyermekeknek.
Köszönjük az iskola vezetésének a támogatást!
A tanév során sok sikeres szereplést tudhatunk magunk
mögött:

•2016. okt. 15 Számadó napok – városi rendezvény
•2016. nov. 21 Közösségi tér átadása
•2016. dec.13. Karácsonyi műsor a leendő elsősöknek
•2016. dec. 14. Tanszaki vizsga
•2016. december 16: Berettyóújfalui Nyugdíjasok
karácsonyi műsora
•2016.dec. 20. Karácsonyi műsor az iskolásoknak
•2017.febr.11. Diószegi bál
•2017.márc.10. Népdalverseny Nyíregyházán
•2017.ápr. 07. Népzenei verseny az iskolánk
rendezésében
•2017.ápr. 08. Pocsaj citerástalálkozó
•2017.ápr. 25. Művészeti iskola bemutatása a leendő
elsősöknek
•2017.máj. 13 Vass Lajos Szövetség Népzenei Verseny
Kárpát -medencei elődöntő
•2017.máj. 22 Gombos Ferenc fényképész
kiállításának megnyitója Nagykerekiben
•2017.máj.24. Évzáró tanszaki vizsga

Népi ének, citera tanszak hírei

Művészeti iskolánk
9



Tanszaki vizsgáikon a gyermekek egyedül és zenekarban is
számot adnak tudásukról. A helyszín immár az iskolánk
gyönyörű közösségi tere, ahol családias hangulatban fokozott
izgalommal zajlanak a növendékek koncertjei. A gyerekek
különböző tájegységek dalaival mutatták be tehetségüket.
Biharból, Sárközből, Érpatakról, Badacsonyból, Sárrétről,
Rábaközből, Somogyból, Szatmárból csendültek fel dallamok.
Az ország egyik legnevesebb versenyén is kipróbálhatták
magukat: elindulhattak a Vass Lajos Népzenei Szövetség
Kárpát - medencei népzenei verseny elődöntőjén. Az
Aranymálinkó, a Kacor csoport és két szólista: Valuch
Veronika és Balogh Csenge is megmérettette magát. Az
Aranymálinkó egy érpataki karikázót és egy sárréti
dalcsokrot énekelt. A Kacor csoport Rábaközi betlehemest és
egy bihari csokrot adott elő. Valuch Veronika szatmári
dalokat énekelt, míg Balogh Csenge szintén bihari összeállítást
adott elő. Nagyon ügyesen, összeszedetten, szépen szerepeltek
a gyerekek, végül bronz minősítést kaptak.
Májusban Gombos Ferenc fotóművész megnyitóján is
közreműködtünk Nagykerekiben. A tanulóknak szép emlék
maradt a vár különleges hangulatú termében, meseszép
fényképek között való zenélés.
Közös emlékekben gazdag, sikeres évet zárhatunk magunk

mögött.
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Balázs Amarilla



Gitár tanszak hírei

Az idei tanévet is nagy lendülettel kezdték iskolánk gitár
tanszakos tanulói.
Lelkesedésük, kitartásuk, szorgalmuk lehetővé tette, hogy az
iskola valamennyi rendezvényéből részt vállalhattunk.
Részt vettünk iskolánk tanévnyitóján, az iskola karácsonyi
gáláján, a jótékonysági bálon, az elsős avatón és a diószegi
gálán.

A tanév jelentős programja volt továbbá a tanszak félévi,
illetve év végi hangversenye.
Májusban iskolánkba látogatott Dr. Tokos Zoltán tanár úr, aki
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti kar Gitár tanszakának
alapítója és 40 évig tanára volt. Tanár úr egy napig volt
vendégünk, ennek ellenére sikerült a gyermekek számára
maradandó élményt nyújtania. Kurzusán a tanszak 2.
évfolyamos tanulói vettek részt, délután pedig a nap
zárásaként tanár úr gitárjátékában gyönyörködhettek a
koncert hallgatói.
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Tóth Bertalan



Furulya, klarinét tanszak hírei

Majosiné Nagy Renáta

A szeptemberben induló furulya-klarinét tanszak számos
alkalommal mutatkozott be az év folyamán. Kiemelném
Anyák napja alkalmából megrendezett rövid koncertünket,
mely nagyon hangulatos, családias jellegű volt. Tanszaki
hangversenyünkre minden kedves tanítványom szorgalmasan
készült, melynek meg is lett az eredménye. A Gála
hangversenyen szintén minden kedves diákom megvillantotta
tudását. Nagyon elégedett vagyok idei teljesítményükkel,
kitartásukkal és szorgalmukkal. A jövő tanévben gyarapodik
a tanszak létszáma, melynek külön örülök.
A Tanszaki hangversenyen fellépők névsora: Elek Jáhel –
furulya, Dobrik Sáron – furulya, Papp Hanna – furulya,
Varga Botond Csongor – klarinét, Berecki Zsófi Lora –
klarinét, Gonda Boglárka – klarinét, Pozsgai Krisztina –
klarinét, Szántó Kata - klarinét, Bíró Eszter – klarinét,
Birinyi Balázs – klarinét, Bazsó Gitta - klarinét
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A félévi, gyerekekkel közösen végzett munkát egyöntetűen
pozitívként tudom értékelni, élvezetes volt velük foglalkozni.
Biztos fejlődési irányt tapasztalhattam a gyerekeknél. Ez
különösen a hozzáállásukban mutatkozott meg, úgy érzem,
jobban kedvet kaptak a zongorázáshoz. Olykor az órákat más
irányból közelítettem meg, játékosságot csempészve a
zenetanításba. Hiszen a tanítás során nem csupán a zongora,
hanem maga a zenei nyelvezet megismerésének folyamata
zajlott. Ez új távlatokat képes nyitni, nagy szerepet játszik a
gyerekek személyiségfejlődésükben, különösen a kreativitást és
a tudatosságot fejleszti. A gyerekek mindig szófogadóan
viselkedtek, fegyelmezésre nem volt szükség, nem merültek fel
olyan problémák, amelyekre ne sikerült volna helyben
megoldást találnom. Úgy vélem, hogy a gyerekek és a köztem
lezajlott interakciók is eredményesnek tudhatóak be; sikerült
egy olyan tanár-diák viszonyt kialakítanom velük, amely
mindamellett, hogy oldott hangulatot eredményezett és
tovább mélyítette a gyerekek zene iránti szeretetét,
megtartotta a kellő fegyelmet és az egymás iránti tiszteletet.
A félévünk közös hangversennyel zárult, amely során a
gyerekek megélhették az előadás nyújtotta élményeket

Zongora tanszak hírei

Bihari Júlia
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Grafika és festészet tanszak hírei

Ebben a tanévben több mint 20 tanuló járt folyamatosan a
foglalkozásokra. Az alsósokkal (1., 2. osztályosok) még alapozó
tevékenységet folytatunk főként anyagok és eszközök
tulajdonságai, helyes eszközhasználat, alapvető színtani
ismeretek stb. Ebben az életkorban fontos a megerősítés,
motiváció, olyan légkör megteremtése, amelyben a gyerek
szívesen, felszabadultan tud alkotni. Több érdekes technikával
is megismerkedtünk (pl. viaszkarc, lazúrozás, frottázs stb.)
Ezekre a tanórai keretek közt nincs idő és lehetőség.
A felsős tanulóknál már lehet építeni arra, hogy birtokában
vannak az alapvető technikai tudásnak és ismereteknek (pl.
kompozíciós szabályok, arányok-irányos pontos megfigyelése.
Térbeliség kifejezésének lehetőségei stb.) A fekete-fehér és
színes tanulmányrajzok, színkompozíciók, fantázia rajzok
mellett a felsősökkel is kipróbáltunk különleges technikákat (pl.
papírplasztika, árnyképkészítés, akrilfesték használata.
Remélhetőleg a megkezdett munkát tovább tudjuk folytatni
jövőre is, hiszen a tanulók nagy része már jelezte, hogy
továbbra is szeretne a grafika és festészet tanszak
foglalkozásain részt venni.

Siteri Róbert



Fotópályázat

Iskolánk első ízben hirdetett fotópályázatot. Témája a
tavasz volt és csak mobiltelefonnal lehetett a fotókat
elkészíteni. 25 tanuló szépséges pályázata érkezett be,
melyek megtekinthetők az iskola földszinti folyosóján.

A pályázatot támogatta:

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI

Toldi Baráti Kör

Bihari Természetbarát Egyesület

A zsűri elnöke a Bihari Természetbarát Egyesület titkára,
Nagy Sándor volt.

Alsó tagozat: I. Hudák Lora
II. Kálai Zoltán
III. Furka Tamara

Felső tagozat: I. Balogh Dávid
II. Krisztik Kolos
III. Erdőháti Anna

Fábiánné Kiss Gabriella
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Fotópályázat

Hudák Lora

Kálai Zoltán

Furka TamaraBalogh Dávid

Krisztik Kolos

Erdőháti Anna
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Széchenyi Kupa

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 1., 2., 3., és
4., labdarúgó csapatai ebben az évben is elnyerték a
Széchenyi Kupát így egy évig továbbra is mi őrizzük a
vándorkupát. A kupa 25 éves fennállása alatt tavaly fordult
elő először, hogy egy évben egy iskola mind a 3 kupát
elnyerte. Idén ezt sikerült először megismételni. 4 csapat vett
rész a kupán.

Hudák Botond 27

Lisztes Patrik 25

Nagy Marcell 50 góllal lett a gólkirály.

Felkészítő: Medgyesi Rezső
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Komplex tanulmányi verseny

2. osztály komplex tanulmányi verseny 2017. május 12. Zsáka

Magyar:

Hudák Lora 4. helyezés

Vékony Nikolett 5. helyezés

Felkészítő: Pappné Nagy Éva

Matematika:

Hudák Botond 6. helyezés

Felkészítő: Jakabné Bogáti Ildikó
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Bólyai János Megyei Matematika 
verseny

2017. 05.12. Debrecen

Hudák Botond 16. helyezés

Felkészítő: Jakabné Bogáti Ildikó
Nagy István

Megyei komplex tanulmányi verseny a 
József Atilla Általános Iskolában  

2. osztályosok csapatversenye

Magyar nyelv 3. helyezés

Környezet 2. helyezés
Összesített csapat 3 helyezés

Csapattagok: Vékony Nikolett 2. c;
Hudák Lora 2.c;
Hudák Botond 2. c;

Felkészítők: Jakabné Bogáti Ildikó, Pappné Nagy Éva
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Bolyai János Matematika Verseny
Debrecen
2017.05.12.

Ebben a tanévben 24. alkalommal került megrendezésre a
Debrecenben a Bolyai János Általános Iskolában a Bolyai
Megyei Matematika Verseny, amelyen a Diószegis diákok első
alkalommal vettek részt. A verseny erősségét jelzi, hogy
minden iskolából évfolyamonként csak egy versenyzőt lehet
nevezni. Ezért kijelenthető, hogy évfolyamonként a megye 20-
30 legügyesebb tanulója méri össze a tudását matematikából.
Ahhoz képest, hogy diákjaink első alkalommal vettek részt ezen
a megmérettetésen az eredmények önmagukért beszélnek:

7. osztály: Karalyos Miklós 7. helyezés
5. osztály: Matkó László 2. helyezés
4. osztály: Horváth Benedek 5. helyezés
2. osztály: Hudák Botond 16. helyezés

Felkészítő tanárok: Lakatosné Bungó Ibolya, Szántó Ferencné
Jakabné Bogáti Ildikó, Nagy István

Matematika Alapműveleti Verseny
Karalyos Miklós 7. osztályos tanuló
5. helyezést ért el.

Felkészítő: Lakatosné Bungó Ibolya
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1. térfél 1. térfél

Időpont Sorverseny Foci

900 – 930 1.a és 1.b 3.a és 3.b

930 – 1000 2.a, 2.b, 2.c 4.a és 4.b

1000 – 1030 3.a és 3.b 1.a és 1.b

1030 – 1100 4.a és 4.b 2.a, 2.b, 2.c

Diák Önkormányzati Nap a Diószegiben

2017.június.9 (péntek)

alsó tagozat
8:00-8:45 Judo bemutató iskolánk diákjaival

Közös zenés bemelegítés

8:45-9.00 Tízórai

Egyéb programok az emeleten:

Arcfestés, Csillámtetoválás

Ujjlenyomat készítés a bűnügyi technikussal

Képességfejlesztő játékok

Kézművesség

A tornafelszerelést ne hagyjátok otthon!
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Diákönkormányzati Nap
2017.június.9 (péntek)

Felső tagozat programjai:

Egészségterem

a 18- as teremben sok ajándékkal

8-8.45 előadás a nyolcadik- hetedik osztálynak

9.00-9.30 előadás az ötödik- hatodik osztálynak

Osztályok közötti focibajnokság

az iskolaudvaron

Asztalitenisz

az öko-udvaron

Íjászat 

a kerékpártároló mellett

Üdítőbringa

12 fővel
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Borbolya néptánc csoport fellépései

Borbolya néptánc csoport 
fellépése a Majálison

Borbolya néptánc 
csoport fellépése a 

Gyereknapon

Hajdúböszörmény néptánc 
verseny 

Ezüst minősítés

Felkészítő:
Ertsey Zsigmondné
Vámos István
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TUSÁSBAJNOKSÁG
Eredményhirdetése

2016/2017

Krisztik Kolos 5.a matematika arany fokozat

Matkó László 5.a matematika arany fokozat

Mező Dorina 6.o irodalom arany fokozat

Szántó Kata 5.a angol arany fokozat

Farkas Zoltán 6. o angol arany fokozat

Molnár Boglárka 6.o angol arany fokozat

Birinyi Balázs 7.o angol ezüst fokozat

Blága Kristóf 7.o angol arany fokozat

Karácsony Etienne 7.o angol ezüst fokozat

Kiss Anikó 7. o anyanyelv arany fokozat

Nagy László 7. o történelem arany fokozat

Szabó Balázs 7. o angol bronz fokozat

Balogh Dávid 8. o angol ezüst fokozat

Ékes Milán 5.b matematika megyei 15. hely

Krisztik Orsolya 5. a anyanyelv megyei 9. hely

Felkészítők: Lakatosné Bungó Ibolya, Ékesné Baranyai Enikő, Szabóné Papp
Lívia, Nagy Judit, Nagy István, Bényei Tamásné
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Diószegi Szavalóverseny

Május elején került megrendezésre iskolánk felsős szavalóversenye. A
zsűri 21 tanuló szavalatát hallgatta meg, ezen a szép nyár eleji
délutánon. A gyerekek haza, természet, táj témaköréből
választhattak verseket.

5-6. osztályból Rácz Bálint, Berek Nóra, Gugyela Lilla, Dienes
Viktória, Faragó Orsolya, Mező Dorina, Titi Ametiszt, Tiszai Petra,
Szabó Nóra, Fejes Szabina, Balogh Zsolt, Incze Anita, Matkó László,
Krisztik Kolos versemyeztek.

7.-8 osztályból Botos Bence, Kovács Ágnes, Erdőháti Anna, Birinyi
Balázs, Kovács Ilona, Titi Lavínia, Török Csenge versenyeztek.

Eredmények:

Matkó László I. helyezés

Berek Nóra II. helyezés

Balogh Zsolt III. helyezés

Incze Anita különdíj

Török Csenge I. helyezés

Erdőháti Anna II. helyezés

Kovács Ágnes III. helyezés
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Kötelező és ajánlott 
olvasmányok

2. évfolyam/leendő/

Ajánlott olvasmányok:

Tersánszky J. Jenő: Misi Mókus kalandjai

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé

3. évfolyam/leendő/

Ajánlott:

Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme
Bálint Ágnes: Szeleburdi család

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Salten, Felix: Bambi

Szabó Magda: Tündér Lala

Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza

4. évfolyam/leendő/

Ajánlott:

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Edmondo de Amicis: Szív

Erich Kästner: A repülő osztály

Erich Kästner: A két Lotti
Erich Knight: Lassie

Móra Ferenc: Rab ember fiai

Móra Ferenc: Dióbél királyfi
Szabó Magda: Sziget-kék

5. évfolyam/leendő/

Kötelező irodalom:

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

6. évfolyam/leendő/

Kötelező irodalom:

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
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5-6. évfolyam

Ajánlott irodalom:
Annie M.G. Smidt: Macskák társasága

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány

Chris d'Lacey: Jégszikra, Tűzkönny, Tűzcsillag

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme

Mándy Iván: Robin Hood
Michael Ende: Momo

Nógrádi Gábor: PetePite

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai

Rideg Sándor: Indul a bakterház

Scott O’Dell: Kék delfinek szigete

7. évfolyam/leendő/

Kötelező irodalom:

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

8. évfolyam/leendő/

Kötelező irodalom:

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

7-8. évfolyam

Ajánlott irodalom:

Molière: A fösvény /7. o./

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai /7. o./

Tamási Áron: Ábel a rengetegbe n /8. o./

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem /8. o./
Szabó Magda: Abigél
Celia Rees: Bűbájos Mary

Celia Rees: Farkasszem (A Bűbájos Mary folytatása)

Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember
Kevin Brooks: Lucas

Lois Lowry: Emlékek őre
Loius Sachar: Stanley, a szerencse fia

Sue Townsend: Adrian Mole közül bármelyik

Lois Lowry: Az emlékek őre
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi

28



Felhívás!

Az iskolai könyvtár szívesen fogad 

helyhiány miatt feleslegessé vált, jó állapotú 

könyveket (nem tankönyveket) ajándékba.

Részletekről érdeklődjenek Gyarmatiné Kiss 

Adrienn tanárnőnél. 
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Jeles napok májusban

Május: ősi magyar nevén az Ígéret hava, az év ötödik
hónapja. Nevét Maia görög istennő római alakjáról kapta, aki
ősi termékenység istennő volt a római mitológiában. A népi
kalendárium Pünkösd havának nevezi, a horoszkóp szerint az
Ikrek havának is nevezik.

Május 1. – A munka ünnepe

Május 1-je a munkások nemzetközi ünnepe.
Magyarországon, Budapesten először 1890-
ben ünnepelték felvonulással, majálissal. A
májusfa állítása a szeretett lány háza előtt
egyfajta szerelmi vallomás volt. Sok helyen,
ha még állítanak is májusfát, „májfát”,
akkor az egész település népe számára
állítják a ligetekben, köztereken.

Május első vasárnapja – Anyák napja

Az anyákat szerte a világon ünneplik, bár
nem mindenhol ugyanazon a napon.
Magyarországon május első vasárnapján
köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
Az anyák megünneplése az ókori
Görögországig nyúlik vissza.

Május 4. – Tűzoltók napja – Szent Flórián
nap

Magyarországon hivatalosan 1991 óta
tartják május 4-én a tűzoltók napját. Szent
Flórián a tűzoltók védőszentje. Az egyik
legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való
rettegés keltette életre Flóriánnak, a „tűz
katonájának” kultuszát.
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Május 10. – Madarak és fák napja

A madarak és a fák napját a világon
először Chernel István ornitológus
szervezte meg 1902-ben hazánkban.
Ennek a napnak, különösen az ifjúság
körében, a termézet védelme iránti
elkötelezettséget kell szolgálnia.

2016. Év madara a haris.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-
ben indított „Év madara” programjának célja olyan fajok
vagy madárcsoportok bemutatása, melyek védelmében
különösen fontos szerepe van a lakosságnak.

2016. Év fája a szil.
Az Év Fája kezdeményezés célja a
figyelemkeltés és a megóvás, olyan
fajok előtérbe helyezése, melyeknek
komoly erdészeti jelentőségük van,
ám a figyelem mégis elterelődött
róluk.

Május 12., 13., 14. – Fagyosszentek: Pongrác, Szervác,
Bonifác
A fagyosszenteknek a magyar népi hagyomány szerint
(május 12., 13., 14.) valamint Orbán napjának (május 25.) a
közös elnevezése. A májusi fagyok valószínűleg azért
kaptak különös figyelmet, mert a zsenge növényzet ekkor
sínyli meg legjobban a fagyokat.

Május 15., 16. – Pünkösd

A Pünkösd, Húsvét utáni 7.
vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen a
kereszténység a Szentlélek
kiáradásának emlékét ünnepli.



Május 29. – Gyereknap

A gyereknap a világ sok országában
ünnepnap. A Nemzetközi
Gyermeknap megünneplése
Törökországból ered.
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Május 29. – Hősök napja

A Magyar Köztársaság országgyűlése a magyar nemzet
soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő
nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi
LXIII. Törvény alapján minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé
nyilvánította.

Hol vannak a katonák,
Kik harcoltak sok éven át.

Hol vannak a katonák?
Elmúltak régen.

Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.

Mondjátok mért van így,
Mondjátok mért van így?

Május utolsó vasárnapja a hősök napja, amikor a
háborúkban elesett katonákra emlékezünk.
A hősök emlékünnepe egy 1917-ben keletkezett törvényre
vezethető vissza. Akkor mondták ki először: „nemzetünk
hősi halottjainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon
kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára
megörökíteni.”
Az első világháború kitörése után, egyre sűrűbben érkeztek
hírek a katonák hősi haláláról, eltűnéséről.
Kezdeményezték, hogy minden település állítson kőemléket
az elesettek nevével.

Összeállította: Ékesné Baranyai Enikő
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Júniusi programok

Programok , versenyek
Június 2. Igazgatói szünet.

Június 6. Igazgatói szünet.

Június 9. DÖK nap

Június 10. Néptánc minősítőn vesznek részt 
iskolánk néptánc csoportjai.

Június 16. 

16.00

Ballagás

Június 23. Évzáró ünnepség. 
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„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Baranyai Katalin 1. a

Incze Gábor József 1. a

Szántó István 1. b

Matkó Dóra Brigitta 2. a

Rédai Milán 2. a

Balázsi Zsolt Ákos 2. b

Nagy Rebeka 2. b

Tóth László 2. b

Köszöntjük júniusi 
születésnaposainkat!
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Balog Kamilla 3. a

Pap Máté 3. b

Kardos Dávid 4. a

Kerekes Marcell 4. a

Kiss Laura 4. a

Barkóczi Edit 4. b

Budár Balázs József 4. b

Gonda Boglárka 4. b



Birinyi Balázs 7. osztály

Blága Kristóf Zsolt 7. osztály

Tóth Bence 7. osztály

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

4 Mózes 6,24
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Köszöntjük júniusi 
születésnaposainkat!

Balogh Dorottya 5. a

Balogh Csenge 5. b

Ékes Milán Endre 5. b

Rácz Bálint Csaba 5. b

Rull Ábel 5. b



2017.05.24-én az 5.b osztály osztálykiránduláson vett részt Debrecenben. 
Délelőtt 9 órakor érkeztünk meg az Agora Tudományos 
Élményközpontba, ahol szervezett programokkal is vártak bennünket. 
Megtekintettük a villámszobát, a színszobát. A mobil planetáriumban is 
meghallgattuk a "Lehozzuk a csillagokat" című előadást, majd ezután ki 
ki egyénileg is kipróbálhatta sz érdekesebbnél érdekesebb eszközöket. 
Ezután ebéd és egy kis szabadidő következett a Fórumban, majd 14 
órakor érkeztünk meg a Kerekerdő Élményparkba. Itt vízibiciklizéssel, 
kalandpályákon , a szellemkastélyban és különböző kültéri játékokkal 
múlattuk az időt. Sok új élménnyel gazdagodva 18 órakor érkeztünk 
vissza Berettyóújfaluba.
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Matkóné Cseh Brigitta, Pálfi Edit, Ékesné
Baranyai Enikő, Pappné Nagy Éva, Dobrikné Puskás Petra, Pappné
Major Krisztina

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: 2017. június 13. Következő számunk 2017. június 21.-én jelenik meg. 

G
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Május 25-26. 5. a osztálykirándulás
Az úticél Komlóska és Zemplén Kalandpark volt. Csütörtökön
reggel indultunk. Az első állomás Tarcali volt, ahol a hegytetőn
lévő áldó Krisztus szoborhoz mentünk fel. Majd Komlóskán
hegymászótúra következett. Pénteken a libegőztünk, boboztunk,
hófánkoztunk a kalandparkban. Visszafele a Smaragdvölgyben
ebédeltünk. Élményekkel gazdagon érkeztünk haza,
Berettóújfaluba.


