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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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Ökumenikus istentiszteletet tartottak a debreceni református

Nagytemplomban 2018. október 31-én, szerda délután a reformáció

ünnepén. Az istentisztelet kezdetén Tisza István halálának 100.

évfordulójára emlékezett a gyülekezet, hiszen 1918. október 31-én

gyilkolták meg Hermina úti villájában gróf Tisza István egykori

miniszterelnököt.

Az alkalmon – Debrecenben először – Igét hirdetett Kondor Péter, a Déli

Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Prédikációjában az evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy a hegyi

beszéd olyan életformára hív meg, amire mindnyájan képtelenek vagyunk,

de szavai mégis érvényesek, mert ezeket a szavakat Jézus mondja.

Jézus tesz képessé a hegyi beszéd tanításának megélésére.

A Hitvallás elmondása után Reményik Sándor, Az én lelkipásztorom című

versét hallgathattuk meg Sági Endre református lelkipásztor előadásában.

A szolgálatban részt vettek református, evangélikus és baptista

lelkipásztorok: Fekete Károly tiszántúli püspök, Asztalos Richárd

evangélikus lelkész, Tóth Sándor baptista lelkész, Derencsényi István

lelkészi főjegyző, Sági Endre református lelkész, Vad Zsigmond, a

debreceni egyházmegye esperese, valamint az Egyesített protestáns

kórus is szolgált az alkalmon Nagy Csaba református, és Pethő István

baptista karnagyok vezényletével.

Az istentiszteletet követően a résztvevők megkoszorúzták az

Emlékkertben a reformáció és a gályarabok emlékműveit.
Forrás: TTRE.hu
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210 éves a Református Templom

Október 14-én vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő

hálaadó Istentiszteleten emlékeztünk meg

templomunk 210 éves fennállásának évfordulójáról, a

Diószegi Kis István Református Általános Iskola

tanulóinak szolgálatával. Igét hirdetett: Derencsényi

István püspökhelyettes.

Deme Dávid
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Papírgyűjtés az iskolánkban

Hulladékgyűjtés a Diószegiben: Eredményünk 

egy nagyon sikeres, jól szervezett nap után, 14 

tonna papír gyűlt, ami két konténerbe sem fért 

bele! Mindenki nagyon ügyesen dolgozott.

Deme Dávid



Honnan veszed a bátorságot?
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!

Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.” (Zsoltárok 
46:2.)
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Október a reformáció hónapja. Hirdeti ezt a Berettyóújfalui Református

Templom tornyán látható molinó, de tudjuk már ezt mi is. Hiszen tavaly

volt a jubileumi év, amikor emlékeztünk az 500 éve, 1517-ben útjára indult

reformációra, s melyen emlékeztünk a 450 éves Magyarországi Református

Egyházra.

Október azonban a magyar történelemben is nagyon fontos hónap. Hiszen

két nagy ünnepünk is van ezen hónapban. Emlékezünk az 1848-1849-es

forradalom bátor hazát mindhalálig szerető harcosaira, akik Aradon lettek

kivégezve, mert a szabadságharcban részt vettek. S emlékezünk október

23-án az 1956-os forradalom elindulására, mely szintén az elnyomás ellen

és a szabadságunkért kezdődött.

Október azonban a Berettyóújfaluban élők számára még egy dátummal és

eseménnyel gazdagabb. 1944. október 17-én a második világháborúban

Oláh Zsigmond, az akkori református lelkipásztor, az átvonuló front elől

családokat, férfiakat menekített a templomba, hogy megvédje őket.

Azonban a Vörös Hadsereg betört a templomba, s az ellenálló, akkor még

csak 30 éves református lelkipásztort megölte.

Október az emlékezés alkalmait adja elénk. Emlékezni kell a múltra, a

történelemre, hiszen ha elfelejtjük, olyanok leszünk mint a fa, mely

elvesztette gyökerét, azt a gyökeret, ami támaszt nyújtott, ami táplálékot

juttatott az egész fának, az ágaknak, a leveleknek.

Amikor azonban emlékezünk, arra is figyelnünk kell, honnan vették

elődeink a bátorságot ahhoz, hogy a szabadságért fel merjenek szólalni,

honnan vették a bátorságot ahhoz, hogy védjék a hazát, védjék

embertársaikat?



5

Ez az, amit az Igében találhatunk meg. „Isten a mi oltalmunk és

erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.”

Isten nélkül nagymértékű vakmerőség, átgondolatlanság mindezen

döntések, történések. Azonban akik az erejüket az Istenbe vetették, azok

biztonsággal a szívükben indultak el az úton. Mert Isten minden

helyzetben, legyen az elnyomás, legyen az az igazság elferdítése,

mindazok mellé állt, akik harcolni készek voltak az igaz ügyért.

Isten erős várként áll mellettünk és felettünk, ha elfogadjuk szeretetét,

kegyelmét, oltalmát. Ehhez nekünk is el kell fogadnunk Őt, és ha így

teszünk, akkor oltalomként, és az erő forrásaként is mellettünk áll. Lehet

hozzá menekülni, menedéket, védelmet keresve, de lehet hozzá folyamodni

erőért, hogy harcainkat, csatáinkat megvívjuk az Ő nevében.

S biztos segítséget kínál számunkra, akkor is, ha mások már elhagytak

minket, Ő akkor is mellettünk áll és segít, oltalmaz, bátorít, vígasztal. Ilyen

a mi Istenünk! Fogadjuk hát el Őt életünkben, szívünkben, s kérjük

megsegítő voltát minden napon. Ámen.

Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor

Honnan veszed a bátorságot?
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Iskolánkban október 1-5-ig rendeztük meg a Teremtés hetét, melynek

idei témája a közösség volt. Már szeptember 27-én megkezdtük az iskola

tanárainak, gyermekeinek szüreti felvonulásával a városban és a családi

nappal egybekötve.

Minden reggel napkezdő áhítatot hallgattunk az iskolarádióból:

Hétfőn: A tudomány bizonyítja, hogy a Biblia igaz; kedden: Nem jó az

embernek egyedül; szerdán: Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk;

csütörtökön: Nincs emberem; pénteken: Ahol ketten vagy hárman

összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Hétfőn a megszokott Power Point-os hétkezdő áhítatokat színesítette

Tóth Bertalan tanár úr előadása és vetítése a Zene világnapja alkalmából.

Szerdán az alsósok iskolai focibajnokságon mérhették össze erejüket Nagy

István és Veress Péter tanár urak vezetésével. Csütörtökön biciklitúrával

egybekötött bakonszegi templomlátogatás keretében játszottak a

gyermekek, ahova Pálfi Edit, Veress Péter és Nánási Mónika tanárok

kíséretében érkeztek a tanulók. Ugyanezen a napon az Állatok

világnapjára, szülők kíséretében a diákok kedves állataikat hozták fel az

iskolába. Az iskola udvara állatsimogató helyszíne lett. Pénteken KRESZ

verseny volt Pálfi Edit tanárnő szervezésében, Szatmári Lajos Istvánné

igazgatóhelyettes asszony óráin „Ne gyújts – gyűjts” előadások voltak.

Minden osztály kartonpapírra a szüreti-és családi nap, valamint a hét

témái alapján az osztályba járók neveiből formákat alakított ki, továbbá

csomagolópapírra megörökítették tenyereik körvonalát az utókor számára.

Az első és második osztályosoknak színező versenyt hirdettünk. 3-8.

osztályok pedig csapatokban versenyeztek alsós és felsős korcsoport

szerint.

Köszönjük a szülők együttműködését, valamint osztályok, csoportok 

segítését.

Közösségben a teremtett világért
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, 

ott vagyok közöttük. (Mt 18, 20)
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Közösségben a teremtett világért
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A csapatverseny eredményhirdetésére következő hét hétkezdő áhítatain

került sor.

Alsósok:

2. helyezett: Szuper ötös

csapata a 4. a osztályból

3. helyezett: a Panda Banda

csapat a 4. c osztályból

Különdíj: Vörös ördögök

a 3. b osztályból

1. helyezett: Sportolók csapata a

4. b osztályból

és az Isten teremtéscsapata a

3. a osztályból

Közösségben a teremtett világért
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Négy csapat is hibátlanul oldotta meg a feladatokat, így ők valamennyien

„Kitűnően szerepelt” oklevelet kaptak: a 6. b osztályból, a 7. a osztályból és

az 5. b osztályból.

A színező verseny eredményhirdetésére és a nyertes focicsapatok

díjazására az őszi szünet után kerül sor.

Hálás szívvel köszönöm Andrea néni és a magam nevében is azt a

sokszínű ötletvilágot, segítséget, amit átéltünk, kaptunk és tapasztaltunk a

pedagógusoktól, gyermekektől és dolgozóktól. Ez is, a hét is azt

bizonyította: Közösségben lenni jó, összefogás által nagy és szép dolgokat

tudunk véghezvinni.
Matkóné Cseh Brigitta

Fotók: Veress Péter

Közösségben a teremtett világért



10

Beiskolázási programunkból
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Beiskolázási programunkból

Egy kis ízelítő: Első alkalom
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Beiskolázási programunkból

Egy kis ízelítő: Második alkalom
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Ékpárnával az egészségért

Iskolánk vezetői Ékpárnával gondoskodnak a 

gyermekek egészségéről

Napjaink modern, kényelmes életvitelében különösen

fontos vigyáznunk gerincünk egészségére. Ezt a célt

szolgálja az ékpárna használata. Iskolánk is felismerte

ennek jelentőségét, és ékpárnával ajándékozta meg az

első osztályos gyerekeket, hogy vigyázzunk

gyermekeink helyes testtartására.

Köszönjük iskolánknak ezt az egészségcentrikus

figyelmet!



Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2018

rendezvénysorozata alkalmából ügyességi vetélkedőn

vettek részt tanulóink. A Diószegiből 6 fős csapat képviselte

az iskolánkat: Krisztik Kolos, Jenei Levente a hetedik

osztályból, Horváth Benedek, Kardos Dávid, Gondoly Réka

és Tóth Brigitta az hatodik osztályból.

Kerékpárral mentünk a Berettyó partra ahol a

közlekedéssel kapcsolatos fejtörő játékban kellett

bizonyítani tudásunkat, majd sportos ügyességi

feladatokat kellett megoldani. Köszönet Györfi Éva

tanárnőnek, aki nemcsak kísérőként volt jelen, hanem

önként bevállalta a biciklis gyorsulást a csapatért. Pizza

evéssel zártuk a közös délutánt és az ajándékok

bontogatásával.

14

Mobilitási Hét
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Idősek Világnapja

Szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek világnapja

alkalmából. A mai ünnep, amelyen összegyűltünk, 15 éve

létezik. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az

idősek világnapjává.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól.

Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat,

támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy

társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak

nagy szükségünk van rájuk.

Deme Dávid



Mi, fiatalabbak, mit köszönünk meg ma az

időseknek? Azt, hogy életet adtak nekünk, hogy

felneveltek minket, hogy tanítottak és taníttattak

minket, és hogy jó példát mutattak nekünk.

Megköszönjük továbbá az idősebbeknek azt, hogy

megteremtették nekünk azt a világot, amiben mi

most élünk. A következő előadóink a Diószegi Kis

István Református Általános és Alapfokú

Művészeti iskolából érkeztek!

Szeretnénk megköszönni László Vilmos

Csongor igazgató úr együtt működését, és azt

hogy lehetőséget biztosított a diákoknak a

fellépésre!

Idősek Világnapja
16



Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt
Majd borul, majd kiderűl.
Ajka még mosolyg, s szemébe
Könny tolúl... ennek sincs vége,
S ajkán ujra mosoly űl.

Bús mosolygás és vidám könny!
Csodálatos keverék.
Észrevétlen karon fogja
És egy más világba vonja
A merengés emberét.

Órahosszat elmerengek,
És ha egy elejtett tárgy
Vagy harang, amely megkondul,
Fölriasztott álmaimbul:
Elmém, nem tudom, hol járt?

Üres már a fecskefészek

Itt az eszterhéj alatt,

Üres már a gólyafészek

Tetejében a kéménynek...

Vándor népe ott halad.

Ott a messzeség homályin,

Ott az égnek magasán.

Látom még, mint kis felhőket,

Vagy már nem is látom őket?

Csak úgy képzelem talán.

Elröpűlnek, elröpűlnek,

Tavasz s nyár vendégei,

És őket már nemsokára

A kertek s mezők virága

S a fák lombja követi.

Petőfi Sándor: Ősz elején
17



Művészeti tagozat hírei
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Számadó napok

Immár hagyománnyá vált, hogy városunkban megrendezett Számadó

Napokon iskolánk néptáncosai, citerásai színvonalas előadást adnak. Idén

erre október 12-én délután került sor.

Műsorunkat a Kacor Citeraegyüttes nyitotta, Rábaközi dalcsokrot

hallhattunk tőlük. Az együttes jelenleg 20 fős, számos fellépést tudhatnak

maguk mögött, több mint hetvenszer léptek már a nagyérdemű közönség elé.

A századik jubileumi fellépést önálló esttel szeretnénk megünnepelni.

Felkészítő tanáruk: Balázs Amarilla.

A Tekergő néptánccsoport Sárközi játékok és cinegés című produkciójukat

mutatták be. A Borbolya tánccsoport pedig Bökönyi táncok című

koreográfiájukat adták elő. Iskolánkban összesen 50 gyermek tanul táncolni

két csoportban. Szeptemberben és októberben négy fellépésük volt:

Váncsodon az Őszköszöntőn, iskolánkban a Szüreti felvonuláson, a Méz

Lovagrend ünnepségén és a Számadó napokon szerepeltek. Felkészítő

tanárok: Vámosi István és Ertsey Zsigmondné.

Balázs Amarilla



Művészeti tagozat hírei
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Deme Dávid vagyok, Hódmezővásárhelyen

születtem. Földi pályafutásom során sok helyen

volt alkalmam lakni, ám most immár 16. éve

Berettyóújfalui lakos vagyok, aki eddig a II.

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanítottam

informatikát, illetve könyvtárosként dolgoztam

ott. Az iskolában a Kritériumorientált

Diagnosztikus Mérési-Értékelési Rendszert is

koordináltam, ezzel segítve az ottani

pedagógustársak oktató, fejlesztő munkáját.

Ezt a segítő hozzáállásomat szeretném tovább

vinni a Diószegi Kis István Református

Általános Iskolában is.

Középiskolát Edelény városában végeztem, az akkori Izsó Miklós Gimnázium és

Szakképző Iskolában (ma egyházi intézmény) Informatika szakon, majd

érettségivel együtt két szakmát is letettem. Következő évben Miskolcon

folytattam tanulmányaimat, ahol Számítógép-rendszerprogramozónak tanultam,

majd tanulmányaim sikeres zárása után Debrecenben a Református

Tanítóképző Főiskolán diplomáztam Kommunikáció Informatikus-Könyvtáros

bölcsészként. 2015-től dolgozok pedagógusként, majd mivel szeretek tanítani,

ezért az Eszterházy Károly Egyetemen folytatom illetve fejezem be most

tanulmányaimat levelező képzésben, Informatikatanár, Kommunikációtanár

mester képzésben. Nagyon boldoggá tett, hogy itt a Diószegiben, kíváncsiak

voltak rám, mint pedagógus. A nézeteimre, hitvallásomra, személyiségemre és

eredményeimre. Szeretném azt elérni, hogy amikor az általam tanított gyermekek

megnőnek és kirepülnek akkor jusson eszükbe pár olyan gondolat amit tőlem

kaptak és iránymutató az életben; valamint jól jön ha beépül a

gondolkodásukba.

Új tanáraink bemutatkoznak

Deme Dávid



LEGO Robotika verseny
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2018. október 17-én a
Nyíregyházi Egyetemen
vett részt három tanulóval
LEGO Sumo versenyen. A
felkészülést tavaly
kezdtük el és a fiúk
nagyon lelkesen dolgoztak
a robotukon.

A robot felépítése és
programozása is az ő
ötletük volt. A verseny
lényege ugyanaz, mint a
valódi sumo sporté, le kell
taszítani a másik robotot
a kör alakú pályáról. A
fizika törvényei viszont itt
is érvényesek, így sajnos
a náluk nehezebb robotok
nyertek.

Csüggedésre
azonban nincs okunk, a
tapasztalatokból merítve
legközelebb még profibban
érkezünk a versenyekre!



Sport

Serdülő kötöttfogású Diákolimpia - 2018. 
Szeptember 22. Püskpökladány

- Bökönyi Nándor sikeres szereplése

2018. október 6. Diák II. kötöttfogású Diákolimpia 
Karcag

- Bocsa Tibor Krisztián

- Bökönyi Krisztián

- Márkus László

- Tirpák Zalán eredményesen szerepeltek.

2018. október 6. Földes Kistérségi Gála

- Tirpák Zalán ezüst érem

- Bökönyi Krisztián bronz érem

- Bocsa Tibor Krisztián ezüst érem ők hárman még a
Diákolimpia után hazafele jövet megálltak

- Bacsa Boglárka arany érem

- Bacsa Bence arany érem

- Bocsa Vivien arany érem

- Pásztor Norman bronz érem

- Krafcsik Kristóf bronz érem

- Krafcsik Benett bronz érem

- Kalmár Viola arany érem

- Kalmár László arany érem

- Bökönyi Péter ezüst érem

- Bökönyi Nándor bronz érem

22

Hari Andrea



Sport

2018.10.10-én két csapattal vettünk rész a Bozsik
Intézményi Program őszi fordulóján Szentpéterszegen. A
2009-es születésűek csapatának tagjai:

Karácson Zsombor

Bakcsi Zalán

Tipanucz Kende

Nagy István

Balogh Szilárd

Técsi Karolina

Laczkó Sándor

A 2008-as születésűek csapata: Szabó Zalán, Técsi
András, Kovács Levente, Tirpák Regő, Gyöngyösi Zsombor,

Muzsnai Máté, Hudák Botond.

Mindkét csapat 6 mérkőzést játszott, a 2009-es csapat 5
győzelem mellett 1 döntetlent szerzett. A 2008-as csapat 4
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséggel zárt.

23

Október 10.-én játszott több csapatunk a 

„Bozsik Foci” élménykupán

Nagy István



Sport
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Sulyok Kupa 2018. Október 18. Komádi

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene 

leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jelenések könyve:21:7)

Deme Dávid

Idén Komádiban került megrendezésre Református 
Egyházi Iskolák foci kupája. Innen a neve: 

Sulyok kupa. Csapatunk első helyezést ért el, 
veretlen játékokkal.



A szakkör első közös kimozdulása biciklikkel a herpályi Csonkatoronyhoz

vezetett. A XII. században román stílusban épült monostor ma is sok

érdekességet tartogat számunkra. A régészeti feltárásoknak és

rekonstrukciónak köszönhetően ma is kivehető a templom háromhajós

ikertornyos szerkezete, melyen a gyerekek jót fogócskáztak. Ezek mellett

lehetőségük volt a fiataloknak légpuskával flakonokra célba lőni, ahol két

fiatal hibátlan sorozatot ért el. Később egy érdekes retro játékkal tettük

próbára reflexeinket és a csapat összetartását.
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Második közös kirándulásunk már a vadregényesebb Sebes-Körösre

vezetett. A Sebes-Körös Erdélyben a kalotaszegi Körös falutól kb. 2 km-re

ered. Nagyváradon átfolyva Körösladánytól délnyugatra fut össze a Kettős-

Körössel és hozza létre a Hármas-Köröst. Majd végül a Tiszába, onnan a

Dunába, és végső állomásként vize a Fekete-tengerbe torkollik. A várhelyi

táborhelyen megállva kezdtük meg első kenutúránkat. Kezdetben a kenuzás

alapjait tanulhattuk meg egy tapasztalt kenustól, aki elkísért bennünket.

Ezek után vízre szálltunk, a nagyobbak Lajos bácsival és Éva nénivel egy

órán keresztül haladtak a folyón. A kisebbekkel Erika néni és én gyakoroltuk

a kenuzás alapjait. Mindenki kellemesen elfáradt, és Istennek hála,

csobbanás nélkül megúsztuk az evezést. Míg a kenukat a felnőttek

elpakolták, addig a gyerekeknek volt lehetőségük a táborhelyen focizni, és a

helyi játszótéren játszaniuk. Este fél hétre mindenki gazdag élményekkel

érkezett meg otthonába.

Következő közös kirándulásunk október 26-án lesz Vésztőn, „Mozdulj Rá”

református emléktúra. Majd ezt követi 29-én egy 15 km-es túra a

Zemplénben, ahol a füzéri vár lesz az úticélunk.
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Elek Sándor



Magyar szívünk büszkeségei

1893. szeptember 16-án, Budapesten született Szent-Györgyi Albert

biokémikus, orvos, a C-vitamin felfedezője. Ő az egyetlen olyan magyar tudós,

aki Magyarországon dolgozva nyerte el a kiemelkedő tudományos

felfedezésekért járó Nobel-díjat. Szent-Györgyi gyerekkorában nem volt

kiemelkedő képességű tanuló, sőt kifejezetten lassú gondolkodású gyermek volt.

Középiskolai tanulmányai során is a rossz tanulók közé tartozott, külön

házitanítót kellett mellé felvenni, hogy meg ne bukjon. Azonban már 15 évesen

tudta, hogy a későbbiekben tudományos pályára szeretne lépni.
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Szent-Györgyi Albert
(a C-vitamin felfedezője)

Az I. világháború kirobbanásakor besorozták, azonban a harcok során rájött,

hogy semmi értelme a harcoknak, így a háború során ,,szerzett sebesülésre”

hivatkozva hazautazott a frontról és folytatta tudományos munkáját. A frontról

hazatérve Szegeden egy modern laboratóriumot alakított ki és új oktatási stílust

vezetett be, elvárta diákjaitól, hogy sportoljanak, sőt ő maga is teniszezett és

röplabdázott velük. Szabadidejében eljárt a diákjaival moziba és kirándulni,

1934-ben pedig motorkerékpárjával európai túrát is tett.



Magyar szívünk büszkeségei
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A háborút követően megházasodott és ezt nagyon jól tette, ugyanis első

feleségének is fontos szerepe volt a C-vitamin felfedezésében. Szent-Györgyi így

meséli el felesége szerepét az áttörő felfedezés megvalósulásában:

„Egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, amit nem volt kedvem

megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Nézve a paprikát

az jutott eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt

mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba

ahelyett, hogy megegyem. Még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy

kincsestárháza a C-vitaminnak. Pár héttel később másfél kilogramm

vitamin volt a kezemben.”

Szent-Györgyi Albert abban ért el áttörő sikert, hogy megtudta határozni a

vitamin pontos kémia szerkezetét. Ezért a tudományos megfigyeléséért kapott

1937-ben orvosi és élettani Nobel díjat.

Tudományos munkái mellett az idegen nyelvek tanulására is nagy hangsúlyt

fektetett. Kiválóan beszélt angolul, amit a II. világháború idején hazája

érdekében kamatoztatott. Titkos diplomáciai tárgyalásokat folytatott amerikai és

angol diplomatákkal, azonban a német titkosszolgálat erről tudomást szerzett.

Adolf Hitler saját maga adott parancsot elfogására, de a svéd király

személyesen adományozott neki svéd útlevelet és az utolsó pillanatban tudott

elmenekülni a németek elől. Ezt követően külföldön élt, főleg az Amerikai

Egyesült Államokban, azonban még egy fontos szerepet kapott hazája

történelmében, tagja volt a koronázási ékszereket Magyarországra szállító

amerikai követségnek. Élete végéig teljesen aktív maradt fizikailag, állítólag 70

évesen még szörfözni is megtanult. Rendkívül tartalmas és mozgalmas életet élt

haláláig. 1986. október 22-én (93 éves korában) hunyt el.

Veress Péter



Hobbi rovat

„ Itt van az ősz, itt van újra…” kezdi versét Petőfi Sándor, az ősszel együtt

megkezdtük mi is a tanévet ebben a szép felújított iskolában. Biztos mindenki

izgatottan várta és készült a következő tanévre. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy

a tolltartó senkinek nem hiányozhat az íróasztaláról. A választásom a

konzervdobozból készített asztali tolltartóra esett, amelyben kihasználhatjátok a

kreativitásotokat.

Szükséges eszközök: konzerves doboz, ragasztópisztoly, dekor szalag,

öntapadós katicabogár, gombok, akril festék, ecset.
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Akril festékkel befestjük a

konzerves dobozt, száradási ideje
kb. 1 óra

A dekor szalagot a ragasztó

pisztoly segítségével bevonjuk a
fehér konzerves dobozt

Egy szalagból készített masnival

díszítjük a tolltartónk felső részét,

az oldalaira pedig gombokat

ragasztgatunk.

Laczkóné Szűcs Edina



Születésnaposok

- szeptember -

1.A Nagy Bence

1.B Krafcsik Benett Axel

Mező Gábor

2.A Gál Petra Tünde

2.B Duró Zoltán Ákos

Hagymási László Sándor

Kiss Angelika Mónika

Kiss Árpád Levente

Kiss Barnabás Lajos

3.A Dulka Balázs

Elek Jáhel

Lampugnani Michele Bence

Szűcs Erika Virág

Técsi Karolina

3.B Bányai László

Faragó Ilona
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Születésnaposok

- szeptember -

4.a Nagy Sándor

Mácsi Ottó Norbert

4.B  Bacsa Bence

Tirpák Regő

Tirpák Zalán

4.C  Brumár Anna Nóra

Gyöngyösi Zsombor

Nagy Blanka

5.B Furka Tamara

Koncz Izabella

Szántó Szilárd

6.A Bacsó Blanka Judit

Magyari Csaba

Nagy Janka Mária

Török Nóra

7.A Matkó László Péter

7.B Bojtor Nándor

Kecskeméti Eszter

Kocsis Norbert

Viski Adrián

8. Évfolyam

Bor Kata

Molnár Boglárka
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Megemlékezés az aradi vértanúkról  

1849 október 6 – án a majdnem egy

éven át tartó szabadságharc

befejezését követően az ifjú Ferenc

József császár súlyos büntetés

kiszabásával akarta megüzenni a

magyaroknak: birodalmában nem

tűri a lázadást. A császár tizenhárom

magyar honvédtábornokot ítéltetett

halálra, mindegyiküket nyilvános és

megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

Az említett napon Arad városában

tizenhárom bátor, hősies, és

megbecsült magyar hazafi

kivégzésére készültek. A halálra

ítéltek mindannyian ugyanazon

ügyért harcoltak: a magyar

szabadságért és a magyar haza

megújulásáért. Hittek abban, hogy a

reformkor nagyjai: Széchenyi,

Wesselényi, Kölcsey, Deák és

Kossuth egy modern, új

Magyarország alapjait tették le,

kivezetve a magyarságot a középkori

feudális viszonyok közül. A halálra

ítélt katonai vezetők mindegyike kész

volt életét áldozni ezekért a célokért.
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Az aradi tizenháromra emlékeztünk iskolánkban, október 5-én a 7.a osztály

színvonalas előadásában. Az ünnepi műsorban hangsúlyozták a gyerekek, hogy az

aradi hősök a függetlenségért a szabadságért, a jövő nemzedékéért harcoltak.

„Jaj a vígság rég megszökött,

Gyászos napra gyászos éj jött.

Halál napja hullt az éjbe:

13 halál napja,

13 halott napja.”

Készítette: Bényei Tamásné



Szüret a 
Diószegiben
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Szeptember 27-én reggel nagy volt a

sürgés-forgás a Diószegi-Refi udvarán. Az

iskolába érkező gyerekeket nem

mindennapi látvány fogadta, lovashintó,

zenekar, bogrács.

A reggeli órákban a kisbíró kidobolta a

városban a rendezvényt. Iskolánk diákjai

lázasan várták vissza a kisbíróékat, hogy

kezdetét vehesse a várva várt felvonulás.

Első helyszínünk a Szent István tér volt,

majd a Piac térre vonultunk vidáman

énekelve,

zenélve, nem kevés feltűnést keltve.

Mindkét helyszínen a Kacor citera együttes,

a Tekergők-és a Borbolya néptánccsoport,

valamint a Baraboly felnőtt csoport néhány

tagja örvendeztette meg a nézőket. A város

lakossága örömmel fogadta a menetet.

Az iskola udvarára visszatérve finom ebéd,

szőlőpréselés, mustkészítés, ugrálóvár,

csillámtetoválás, népi játékok vártak

bennünket.

14.00 órától Táncházzal kedveskedtünk az

ovisoknak, iskolásoknak, szülőknek,

pedagógusoknak. A talpalávalót a Bakator

együttes húzta, a táncházat Tatár Árpád

néptáncpedagógus vezette.

A szüreti felvonulás a Csoóri Sándor

pályázat egyik programeleme volt.

Rendezvényünk célja iskolánk

népszerűsítése, a közösségformálás, és a

népi hagyományok megismertetése minél

szélesebb körben.

Köszönjük a szülőknek a főzésben való 

segítséget!

Balogné Pogácsás Anita  

művészeti munkaközösség  

vezető
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Akikre büszkék vagyunk 

A Sinka István Városi Könyvtár, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár felhívásához

csatlakozva Mesemondó versenyt hirdetett. A téma: magyar népmesék Mátyás

királyról. A verseny szeptember 28-án volt. Ahol Ludman-Nagy Bíborka 4.b és

Dobrik Sáron 3. a osztályos tanulóink ezüst szalagos minősítést kaptak.

Felkészítők: Baloghné Pogácsás Anita és Siteri Róbert.
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Ünnepi műsorral készült a 6. a osztály és osztályfőnökük Györfi Éva tanár néni. 

Megemlékezés  

Iskolánk 2018. 10. 19-én emlékezett meg az 1956-os forradalmunkra.

Igaz, a forradalom elbukott, ám a magyar nép, melynek lelke az ifjúság 

volt, hősiesen harcolt, és rést ütött a legyőzhetetlennek hitt vörös hadsereg 

testén! 

1956. Október 23. a magyar nemzeti önbecsülés, egymásratalálás

példájává vált. Példaértékű harcuk, céljuk a mai napig szívünkben él, és 

tanítjuk gyermekeinknek.

38



„A természet varázsát ontja bőven.

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”

(William Shakespeare)

2018. október 18-án megrendezésre

került iskolánkban a

Természettudományos Szakmai nap az

RPI szervezésében. Iskolánk

természettudományt oktató tanárai

tartottak érdekes előadásokat az

iskolánkban folyó munkáról, a

környezetvédelem fontosságáról.

Bemutató órákon tapasztalhattuk meg,

hogy diákjaink is mennyire

felvilágosultak és érdeklődők a

körülöttük lévő világ működésével és

védésével kapcsolatban.

Vendégelőadóként a debreceni Agóra

Tudományos Élményközpont egyik

munkatársa, a tanítási órákon is

felhasználható kísérleteket mutatott a

jelenlévőknek. Azt gondolom, hogy

rengeteg új ismerettel gazdagodott

minden résztvevő, amelyet a munkánk

még színvonalasabb végzéséhez fogunk

felhasználni.

Készítette: Nánási Mónika

Természettudományos szakmai nap  
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Hírek
Hírek, programok

szeptember,október

Szombati 

(áthelyezett) 

munkanapok

November 10. szombat (november 2. péntek)

December 1. szombat (december 24. hétfő)

December 15. szombat (december 31. hétfő)

Őszi szünet Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26.

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5.

(hétfő).

Október Iskola Könyvtár nyitva tartása: Minden nap 13.00-tól

16.00-ig

Október 26. Református Iskolák Tanulmányi Versenye

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Iskola

November 6. 5. a osztály ünnepi műsora.

November 9. Református országos mesemondó-meseíró, kézműves,

szépíró és angol/német fordító találkozó Tiszakécske

November 14. Szakképzési nap.

November 16. Látogatás a Debreceni Református Kollégium

Gimnáziumába
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei

Tamásné, Deme Dávid, Elek Sándor, Veress Péter, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné

Nagy Andrea, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai Enikő, Garzó Tünde, Györfi Éva, Nagy

István, Balázs Amarilla, Fekete Ferencné, Nánási Mónika

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

G
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Lapzárta: 2018. november 15. Következő számunk  2018. november  26-án jelenik meg. 

Iskolánk tanulói és tanárai az Idősek Napján. 

Szegedi Látvány 

színház előadása. 


