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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Minden idők legnagyobb bálját
rendezte
meg
a
Diószegi,
amelyen 542-en vettek részt.

Köszönet a résztvevőknek és
mindazoknak akik támogatták,
segítették jótékonysági bálunkat,
amelynek
célja
az
iskola
tantermeinek
felújításának
támogatása.
Folytatódnak a felújítási munkálatok iskolánkban.
Fenntartói hozzájárulással az iskolaépület teljes
tetőszerkezete megújul, új cserépborítást kap.
Várhatóan április első felében elkészül ez a szakasz.
Ezt követi majd a napelemek felhelyezése.
Várhatóan áprilisban elkezdődik és be is fejeződik az
utcafront teljes felújítása. Így iskolánk visszanyeri a
múlt század elején megálmodott pompáját.
Várhatóan még ebben a hónapban elkezdődik az
iskola belső tereinek, tantermeinek lépcsőzetes
felújítása, korszerűsítése. Terveink szerint augusztus
végére Berettyóújfalu legszebb iskolája leszünk.

László Vilmos
igazgató
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VII. Református bál
2018. február 10-én rendezte meg iskolánk a VII. Református
bált. A református iskola közössége és a bálon résztvevő 542 ember
bizonyította, mekkora összefogásra képes. Az estet hetekig tartó
készülődés előzte meg. A hagyományoknak megfelelően a rendezvény
László Vilmos Csongor Igazgató Úr köszöntőjével kezdődött, majd
főtiszteletű Derencsényi István Főjegyző Úr nyitotta meg a bált.
Muraközi István polgármester Úr, a rendezvény védnöke is
köszöntötte a vendégeket, jó szórakozást kívánt a jelenlévőknek.
A színvonalas műsor az aerobikosok koreográfiájával kezdődött.
Művészeti iskolánkból fellépett a citerásokból és népi énekesekből álló
Kacor csoport, valamint a Tekergő és a Borbolya néptánccsoport. Az
idei év műsorának újdonsága volt a művészetis diákokból és a tanári
karból összeállt kórus, akik egy musical részletet adtak elő. A
fellépések sorát a Baraboly néptáncegyüttes zárta egy fergeteges
hangulatú Tyukodi tánccal.
Az
est
háziasszonya
Balogné
Pogácsás
Anita
volt.
Nagytiszteletű Nagy Zsolt esperes Úr asztali áldása után
következett a vacsora. Vendégeink a Móló Étterem több fogásos
menüsorából választhattak. A hajnalig tartó mulatós hangulatot a 9
órakor megérkező meglepetés sztárvendég alapozta meg. Az est
folyamán a talpalávalót a Bokor Band szolgáltatta. A reformáció
500 éves évfordulója alkalmából Molnár Sándor és családja 500
szelet tortát ajánlott fel, amelyet a vacsora után fogyaszthattak el
vendégeink.
Mint minden évben, idén is megújult a báli dekorációnk. Ebben
az évben a székekre székszoknyák kerültek, amelyek szabásában és
varrásában nagyon sokat segített Karalyos Miklós és családja,
valamint más osztályokból a varrásban jártas szülők. Köszönjük az
arany- ezüst és bronz fokozatú támogatók adományát! Köszönjük a
tombola felajánlásokat!
Köszönjük a támogatást, segítséget, összefogást, bizalmat, amellyel
megtisztelték intézményünket, és hozzájárultak, hogy ez a kitűnő
hangulatú rendezvény létrejöhessen.

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
(Henry Ford)
Balogné Pogácsás Anita
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Benedek Elek: Január

Száll az idő, száll fölöttünk,
Sebesebben, mint a madár,
Gyűlnek az évek mögöttünk.
S vajon, hol a véghatár:
Nem tudja ezt a halandó,
Csak annyit tud, hogy mulandó
Minden itt az ég alatt - Életünk egy pillanat.

Építs családot otthon és az iskolában- Bízd Újra Életed
Krisztusra!
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”
(Zsoltárok könyve 127. rész)
Szeretettel köszöntök mindenkit az új évben: BÚÉK, azaz kívánom, hogy
Bízd Újra Életed Krisztusra! Január 23-val kezdetét vette az ökumenikus imahét
gyülekezeteinkben, amikor más felekezetű, de Krisztusban hívő testvéreinkkel
közös alkalmakon vehettünk részt, egy gyülekezetként. Ennek a hétnek minden
napjára egy-egy témát ad meg a szerkesztőbizottság, melynek egyik napi témája:
Építs családot otthon és az egyházban! Ezt kicsit módosítva egyházi iskolánkra,
érvényes ránk is: Építs családot otthon és az iskolában!
Az egyik napkezdő áhítaton beszélgettünk a gyermekekkel arról, hogy
nemcsak otthonunkban lehet családunk, hanem az iskolában is egy nagy család
vagyunk, ha Krisztust követjük. Nem vérszerinti testvérek, de lelki testvérei
egymásnak.
A fenti Ige ebben nyújt útmutatást. Reményik Sándor Kegyelem c. verse
szerint: „Akarsz eget ostromló akarattal…” Addig, amíg eljutsz oda: „Mindegy,
mindhiába.” Előfordul, hogy nagyon szeretnénk valamit, sokat teszünk érte, és
nem sikerül, ilyenkor érezzük, hiába volt fáradozásunk. A reformáció 500.
évfordulóján minden rendezvény hiába lett volna, ha közben belső életünk nem
újulna meg. Hiába lennének igehirdetések, napkezdő és hétkezdő áhítatok az
iskolában vagy a templomban, ha nem lenne Isten Igéjére kíváncsi gyermek és
felnőtt. Szép lakás, komfortos otthon hiába lenne az ember birtokában, ha a
szeretetlenség ridegsége megfagyasztana.
De! Ha az Úr az építő, akkor nem hiába, mert meghallgatásra találnak
akarata szerinti kéréseink, mert lesz belső megújulás, lesznek Isten szavára
kíváncsi emberek, Isten megszólít, érezni fogjuk otthonainkban az Ő szeretetének
melegségét.
Istenünk épít és nem rombol. Van, hogy ehhez valaminek meg kell szűnnie,
meg kell változnia. Lehet, hogy valamiről le kell mondani, mint a versenyre
készülőnek a szabadidőről, a vizsgázónak a pihenésről. Atyánk elvesz valamit,
mert sokkal jobbat készít nekünk. Így épít. Így építi életünket, otthonunkat,
iskolánkat. Előfordul, hogy nekünk hátrébb kell lépnünk, hogy Ő munkálkodhasson.
Sokszor nem is olyan könnyű ez.
Fáradozunk
sokat,
elindítunk
reményeket,
gyermekként
iskolával,
barátsággal kapcsolatosat. Szülőként, tanárként a gyermekek iránt vannak
reményeink. Vannak elképzeléseink, elvárásaink. Sokat teszünk, mindent
megteszünk. És hiába.
Ilyenkor Isten megkérdez bennünket: Biztos jó volt az út? Nem lehetett volna
másképp? Hívtál segítségül? Vagy csak úgy tettél, ahogyan megszoktad. Nincs
egyedül üdvözítő megoldás és út egyedül csak Krisztusban. Lehet, hogy mégsem ez
volt az, amin keresztül az Úr munkálkodott benned és rajtad. Lehet, hogy van más
módja is.
Ha építeni és nem rombolni akarunk, kérdeznünk kell az Urat. Imádságunk
szólhat a Szentírás alapján: Amit át nem látok a szememmel, arra te taníts,
Uram. Segíts a családomban, az iskolában otthont építeni és otthonra találni.
Segíts, hogy engedjelek téged munkálkodni először, hogy engedjem, hogy használj
engem eszközödül. Mert ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
De ha az Úr építi a házat, nem hiába fáradoznak az építők.

Matkóné Cseh Brigitta
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Január 22. A magyar kultúra napja

Ezen a napon minden magyar ember hivatalos formában fejezheti
ki a tiszteletét, alázatát, büszkeségét Kölcsey Ferenc iránt, aki – a
kézirat tanúsága szerint – 1823-ban ekkor tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Erkel Ferenc zenésítette meg az alkotást 1844-ben, majd
Dohnányi Ernő 1938-ban átdolgozta, és azóta hallgathatjuk a Himnuszt
a mai formájában.

A kultúra napjának megrendezése Fasang Árpád zongoraművész
nevéhez köthető, és 1989 óta színes, változatos programok teszik
örömtelivé ezt a napot.
A magyar kultúra gyökereit a népművészetre vezetjük vissza.
Legősibbek a magyar népzene, népmese, néptánc és népköltészet
emlékeink. A magyar ember szeretete által ezek az emlékek nem
maradtak őskövületek. Az édesanya ölében, óvó nénik karjaiban,
hangszerek dallamaiban, népművészeti csoportok lelkesedésében, slam
poetry friss modernségében izzanak, melegítenek. El nem olvadnak, míg
magyar szív dobog, és magyar hang beszél.

Győrfi Éva
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„Légtünemények a Diószegiben”

2017 áprilisában az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a
természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és
határon túli tehetségsegítő programok támogatására. Erre a pályázatra a Diószegi
fizika tanárai is elkészítették szakmai anyagukat, amellyel sikeresen szerepeltek a
pályázaton, és sok más pályázót magunk mögé utasítva lehetőséget kaptunk az
általunk kidolgozott program megvalósítására iskolánkban.
A program lényege, hogy a természettudományokat közelebb hozzuk a
gyerekekhez, ennek érdekében beszerzésre és beüzemelésre került egy
meteorológiai állomás. Az eszköz kültéri egysége az iskola épületének a 47-es
főúttal párhuzamos részére, a tetőgerinc északi végén lett telepítve. Az érzékelők
segítségével a hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, csapadékmennyiség,
szélirány, szélerősség értékeit képes mérni. Az adatokat rádiófrekvencián
továbbítja a beltéri egységnek, amely a beépített memóriájában rögzíti és kijelzőjén
megjeleníti azokat. Számítógéphez csatlakoztatva a mérési eredmények letölthetők,
táblázatok vagy grafikonok formájában megjeleníthetők, amelyek segítségével az
időjárás elmeinek a változásaiban megfigyelhető összefüggések felismerését,
szemléltetését teszi lehetővé nemcsak a pályázat keretében tartott foglalkozások
során, hanem az ehhez kapcsolódó tartalmú tanítási órákon is.
A számítógéphez kapcsolt beltéri egység a mérési eredményeket képes feltölteni egy
szerverre is, így a https://www.wunderground.com weboldalról a világ
bármely szegletéből percre pontos információt kaphat a „mi” időjárásunkról. Az
eszköz által mutatott idő a Frankfurt mellett működő atomóra által mért idő,
amely a pontos időtől egy millió évenként egy másodperccel tér el.
A berendezés hosszú éveken át fogja segíteni diákjainkat és tanárainkat a tanítástanulás folyamatában.

Gyarmati Dezső
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Életképek

A Diószegi megújult könyvtára rengeteg új, érdekes könyvvel, és 4
új számítógéppel vár minden lelkes olvasót. A
kicsik és a nagyok is
örömmel térnek be válogatni, olvasni, nézegetni. Reméljük, mindenki
talál kedvére való könyvet.

Gyarmatiné Kiss Adrienn
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Arany Jánosra emlékezve a 6. és 7. osztályos
tanulókkal
a
Petőfi
Irodalmi
Múzeum
mozgókiállítását – az „Arany 200 busz” –t,
valamint a Bihari Múzeum Arany János
balladaköltészetét bemutató időszaki kiállítását
néztük meg.

Karácsonyi bolhapiac
Az év utolsó tanítási napján a gyerekek kérésére a
diákönkormányzat újra bolhapiacot rendezett.
Egész héten már előre összegyűjtöttük azoknak a
tanulóknak a névsorát, akik árulni szerettek
volna.
140
tanuló
hozott
otthonról
finomságokat,
könyveket, saját készítésű díszeket, játékokat,
posztereket
Legaktívabb osztálynak a két ötödikes osztály
bizonyult.
Szinte
minden
tanuló
vitt
haza
valami
emlékezetes
apróságot,
ajándékot.
Hiába
ellenkezünk, ami nekünk felnőtteknek bazár és
lomnak számít azt ők féltett kincsként őrzik.
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Bolhapiac

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

1. a

Tóth Janka

1. a

Bartha Csaba

2. a

Dobrik Sáron

2. a

Mavranyi Bálint Bence

2. a

Péterszegi Patrik

2. a

Bacsa Boglárka

2. b

Barta Gréta

2. b

Boros Gábor

2. b

Győri Kristóf

3. a

Karácson Réka

3. a

Krafcsik Kristóf

3. a

Vig István

3. a

Sáfrány Lilla

3. b

Sándor Kitti

3. b

Berecki Zsófi Lora

3. c

Hudák Botond

3. c

Hudák Lora Hanna

3. c

Kecskeméti Imre

3. c

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

Kun-Bózsó Roland

4. a

Sándor Réka

4. a

Szabó Réka

4. a

Geönczy Kincső

4. b

Oláh Csaba Krisztián

4. b

Brumár Tibor József

5. a

Gondoly Réka

5. b

Kogyila Petra Viktória

5. b

Incze Anita Andrea

6. a

Jenei Levente Gergő

6. a

Krisztik Kolos Csaba

6. a

Krisztik Orsolya

6. a

Szincsák Anita

6. a

Góbi Barbara

7. osztály

Juhász Mátyás Attila

7. osztály

Kovács Ilona

8. osztály

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

1. a

Ujhelyi Lili

1. a

Ganzé Sándor

1. b

Kövesdi Áron

2. a

Mező Ramóna Gyöngyi

2. a

Rafael Barnabás

2. a

Tiszai Ádám

2. a

Lencsés Vivien

2. b

Csaba Annabella

3. b

Mező Anasztázia

3. b

Karácson Zsombor

3. c

Vass István Tass

3. c

Bocsa Vivien Melinda

4. a

Kasza Blanka Sára

4. a

Trapp Csenge

4. a

Barta Dávid

4. b

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

Budai Bálint István

5. a

Budai János Bence

5. a

Derzsi Sándor Kamill

5. b

Dienes Antónia

5. b

Gál Csenge Boglárka

5. b

Sáfrány Károly

5. b

Szabó András Máté

5. b

Szecsődi Molli

5. b

Tejfel Bianka

5. b

Tóth Brigitta Rebeka

5. b

Papp László Levente

6. a

Szántó Kata

6. a

Berek Nóra

7. osztály

Boros Máté

7. osztály

Sopronyi Mercédesz Vivien

8. osztály

Köszöntjük februári
születésnaposainkat!
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Lapzárta: 2018. március 19. Következő számunk 2018. március 26 - án jelenik meg.
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