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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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A szeptemberben birtokba vett,

felújított iskolaépület „tündérkerté”

vált a diákok és tanáraik keze

munkájával, a belső terek otthonossá

tételével. Megérkeztek az alsó tagozat

osztályaiba az új bútorok is, amelyek

tovább fokozták az iskolánk

használóinak jó közérzetét.

Folytatódik az iskola további

korszerűsítése egy nemrég elnyert

pályázattal az iskolai könyvtár

korszerűsítése folytatódik. Az elmúlt

tanévben több mint három millió

forintot fordítottunk a könyvtárra.

Ezzel a pályázattal közel hét millió

forint áll rendelkezésre, hogy

könyvtárunk méltó körülmények

között működhessen.

A magam és az iskolavezetés nevében kívánok minden tanulónknak,

dolgozónknak és családjuknak békés és szeretetteljes adventre való

készülődést.

László Vilmos Csongor 

igazgató
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Egy éve nagy újdonság volt egy különleges, picike kis fa. A grincsfa

alakja olyan, mint egy gúzsba kötött fenyő, ágai szorosan össze vannak

kötve. Felfelé, magasba törő teteje lefelé van hajlítva, így senyved. A zsurló

pedig - amiből általában készül -, egy hagyományosan negatív növény,

egyes mesékben a negatív szereplők neve is Zsurló. Az a két fajta, amiből

hazánkban kötik, mérgező (téli zsurló – súlyosan; óriás zsurló - enyhén

mérgező növény). Nincs rajta gyertya, vagy világítás sem. Mindezek

ellenére sok virágüzletnél megtalálható volt Debrecenben. Ez a grincsfa.

Mely nem az ünnepre készít, hanem az ünnep ellen van. Aki ilyen fát állít,

nem örül az ünnepnek, nem várja a Karácsonyt, Jézus Krisztus

születésének ünnepét.

Ezzel szemben az adventi koszorú azt ünnepre készítő, ünnepváró

dísz. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”

kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Advent első

vasárnapja, amely András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az

egyházi év kezdetét is jelenti.

Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német

evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 24

gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg

karácsonyig.

Ma az adventi koszorún már csak 4 gyertya van, a rajta lévő 4 gyertya

az adventi 4 vasárnapot mutatja. Az adventi koszorú a fényt és az életet,

egyre több fényével pedig a közeledő Krisztus teljes világosságára is

előremutat. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat. Az 1. gyertya

jelentése: hit, ez lila színű. A 2. gyertya jelentése: remény, ez is lila. A 3.

gyertya jelentése: öröm, ez a gyertya rózsaszín. A 4. gyertya jelentése:

szeretet, ez szintén lila színű. S minél több gyertya ég az adventi koszorún,

annál közelebb van a Karácsony, annál nagyobb fény ragyog a téli

éjszakában. Jézus Krisztus eljöveteléről beszél, a készület fontosságáról.

Ha akarsz, te magad is elkészítheted családoddal, családodnak az

adventi koszorút. Koszorú alapját adó formát megveheted a

virágüzletekben. Egy-két fenyőgallyal bevonhatod, s végül a 4 gyertyával,

majd szalagokkal, száraz virágokkal, díszekkel még ünnepibbé

varázsolhatod!

Áldott Adventet kívánok szeretettel!

Szabóné Nagy Andrea

Advent, ahogy én szeretem



Jézus… ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága.”
(János 8,12.)
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Az adventi időszakban, az Úr Jézus eljövetelére várakozva, minden

fénybe és pompába öltözik, mintha ezzel is hadakoznánk a sötétség ellen.

Ez a világnak világossága.

De Jézus azt mondja magáról: Én vagyok a világ világossága. Hogy is

van akkor ez? Azt mondanám, hogy a világ KÜLSŐ világossága a fény, a

pompa. A világ IGAZI világosságát pedig Jézus hozta el ebbe a világba.

János evangéliuma erről így ír: „Kezdetben volt az Ige”, vagyis Jézus.

„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a

sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” A sötétség a Szentírás

egyik jelentése szerint a bűnösséggel, bűnnel azonos. A világosság pedig a

bűntelenséggel, az igazsággal, amit Jézus képvisel. Szükségünk van

nekünk erre az igazi világosságra, bűntelenségre, bűnből

megszabadításra, igazságra.

A külső nagy fényességben egy kicsi gyertya fénye meghatóbb,

bensőségesebb, kedvesebb egy-egy családban, amikor meggyújtják.

Különösen, ha körülüli a család és csenddel, vagy éppen beszélgetéssel,

gyermekkacajjal, énekléssel telik meg a tér. Ha tudunk a mindent

elárasztó fényesség, külsőség helyett figyelni arra és azokra, akik igazán

fontosak, gazdaggá válik Adventünk és ezzel is követhetjük Jézust.
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Az elmúlt héten hitoktatóknak tartott szakmai napon hallottam egy

történetet, mely szerint egy nemesember a saját falujában szép örökséget

szeretett volna hagyni. Építtetett ezért egy templomot. Amikor elkészült,

meghívta a falu összes lakóját egy szép ünnepségre, a templomba. Az

emberek eljöttek, hogy megcsodálják a szép épületet, de észrevettek egy

hibát: nem volt a templomban világítás. „Hol vannak a lámpák?” –

kérdezték többen. A nemesember a falakra mutatott, ahol lámpatartók

voltak elhelyezve. Majd minden családnak adott egy mécsest. Ezt mondta:

Amikor eljöttök a templomba, hozzátok magatokkal a mécsest, és ha

felteszitek a lámpatartóba, akkor világosság lesz. Ha nem jöttök, a ti

helyeteken sötétség lesz.”

Kérdezzük meg magunktól: Vajon azon a helyen, ahol én vagyok,

világosság vagy sötétség van? Jézus azt mondja: „aki engem követ, nem jár

sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Ha követjük Jézust,

akkor nem sötétség van ott, ahol vagyunk, hanem világosság. Kívánom

valamennyiünknek, hogy legyen miénk az igazi világosság, hogy tudjunk

világítani úgy, ahogyan ezt egy gyermekénekünk is kifejezi (nemcsak

gyermekekre érvényes módon): „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok…

Áldom Őt mindennap és mindenhol!” Igazi fényességgel teljes Adventot

kívánok. Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta

ADVENT – és a fények
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Beiskolázási programunkból
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Beiskolázási programunkból

Egy kis ízelítő: Első alkalom – Ismerkedés a LEGO robotokkal
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Beiskolázási programunkból

Egy kis ízelítő: Második alkalom – Játssz velünk Angolul

Fotó: Deme Dávid



Művészeti tagozat hírei

XIV. Országos Klarinétverseny

A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti

Iskola rendezésében, Nyíregyházán a Vikár Sándor Zenei Alapfokú

Művészeti Iskolában 2018. november 21-én tartották meg a XIV. Országos

Klarinétverseny területi válogatóját. A verseny több fordulós gyakorlati

verseny, melynek célja a klarinét tantárgy pedagógiai eredményeinek

bemutatása, valamint a tehetségkutatás. Minden korcsoportnak volt egy

kötelező és egy szabadon választható műve, melyet kotta nélkül kellett

előadni a zsűri tagjainak. Ezen a jeles eseményen a szigorú feltételeknek

megfelelve Gonda Boglárka 6. b osztályos tanuló I. korcsoportban, Bíró

Eszter 7. a osztályos tanuló II. korcsoportban képviselték iskolánkat kiváló

teljesítménnyel. Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hogy lelkes

hozzáállásukkal és kitartó munkájukkal hozzájárultak iskolánk hírnevének

öregbítéséhez.

Felkészítő tanáruk: Majosiné Nagy Renáta.
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Művészeti tagozat hírei
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Vass Lajos Népzenei Verseny

Vass Lajos Népzenei Szövetség Kárpát-medencében rendezett

versenysorozatának, Budapesten megrendezett döntőjében, Vass Lajos

Nagydíjban részesült iskolánk Ének-Népzene szakos pedagógusa, Balázs

Amarilla.

Ezúton is Gratulálunk!

Balázs Amarilla



Művészeti tagozat hírei
10

II. Berettyó Szóló Néptáncversenyen

A Diószegi Refi újabb sikert aratott, a II. Berettyó Szóló Néptáncversenyen elért

ARANY minősítésekkel. Gyermekeink a legügyesebbek voltak, csak így tovább!

Ertsey Zsigmondné



Művészeti tagozat hírei
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II. Berettyó Szóló Néptáncversenyen

A Diószegi Refi újabb sikert aratott, a II. Berettyó Szóló Néptáncversenyen elért

ARANY minősítésekkel. Gyermekeink a legügyesebbek voltak, csak így tovább!

Ertsey Zsigmondné



Sport

Akikre BÜSZKÉK vagyunk

2018 november 24 KiskunfélegyházaLány országos 
Diákolimpia

A 2018. évi diák leány diákolimpiai bajnokok:

BOCSA VIVIEN bajnok

+ 65 kg: Bocsa Vivien (Berettyóújfalu, Diószegi Kis István 

Ref. Ált. Isk. és AMI)

A Magyar Országos Diákolimpiai szabadfogású
bajnoki címet szerzett Bocsa Vivien és az ezzel járó
bajnoki serleget és aranyérmet is elhozta.

12

Hari Andrea



Sport

Szigetszentmiklós, Hajdúszoboszló, 
Mezőkovácsháza

− Bökönyi Nándor sikeres szereplése

Szigetszentmiklóson megrendezett Diákolimpián a  
7. helyezést érte el november 10-én.

− Tirpák Zalán

− Bökönyi Krisztián

Hajdúszoboszló Diák II. szabadfogás Diákolimpia 7. 
helyezett november 17-én

Hajdúszoboszló Diák II. szabadfogás Diákolimpia 
eredményes szerepés

November 18. Mezőkovácsháza Területi Verseny

− Tirpák Zalán arany érem

− Bökönyi Péter ezüst érem

− Bökönyi Krisztián ezüst érem

− Bökönyi Nándor ezüst érem

− Krafcsik Kristóf ezüst érem
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Hari Andrea



Sport

A Kiskunfélegyházi forduló eseményei

2018 november 24 KiskunfélegyházaLány országos 
Diákolimpia

BOCSA VIVIEN bajnok

FURKA TAMARA ötödik helyezett
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Hari Andrea



Sport

2018 november 25 Kazincbarcika

A Diószegi iskolából 11 tanuló vett részt a Munkácsi 
Dezső Nemzetközi Emlekversenyen

Bokonyi Nándor és Kalmar László arany érmes

Tirpák Zalán, Pásztor Norman ezüst érmes

Bokonyi Péter, Bökonyi Krisztián, Kalmar Viola, 
Bacsa Bence bronz érmes

Bacsa Bogi, Krafcsik Kristóf és Bocsa Tibor ötödik 
helyen végzett
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Hari Andrea



Sport

2018.10.12.én pénteken az 1 korcsoportos fiú
labdarúgó csapatunk a Bozsik kupa őszi
fordulójában vett részt. A gyermekek nagyon
élvezték, és jó eredménnyel, boldogan tértek vissza
a mérkőzésekből.

A csapat tagjai: Törzsök Balázs, Bényei Tamás, 
Szoboszlai Márk, Győri Botond, Mészáros Dominik

Felkészítő tanár: Nagy István
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Október 12.-én Szentpéterszegen, a kinti nagy 

füves pályán megrendezett 1 korcsoportos foci 

beszámolója

Veress Péter



Sport

2018.11.15.én csütörtökön 1 korcsoportos fiú
labdarúgó csapatunk a Széchenyi kupa őszi
fordulójában vett részt. A téli és a tavaszi forduló
összesítése után alakul majd ki a csapatok végső
sorrendje. Eredmények: Széchenyi-Diószegi 3:4

József Attila- Diószegi 5:4

A csapat tagjai: Törzsök Balázs, Bényei Tamás, 
Szoboszlai Márk, Győri Botond, Mészáros Dominik

Felkészítő tanár: Nagy István
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November 15.-én tartották a Széchenyi kupa őszi 

fordulóját

Nagy István



Sport

2018.11.22-én csütörtökön rendezték a Széchenyi 
Kupa őszi fordulóját a 3. osztályosok számára. 
Eredmények:

Diószegi Ref. Ál. Isk. - József Atilla Ált. Isk. 2:2

József Attila Ált. Isk. - Széchenyi Ált. Isk. 3:1

Diószegi Ref. Ált. Isk. - Széchenyi ÁLt. Isk. 12:2

Csapatunk a jobb gólarányának köszönhetően az 
őszi forduló első helyén végzett.

A csapat tagjai: Bakcsi Zalán, Nagy István, Técsi 
Karolina, Törzsök Balázs, Bényei Tamás

Felkészítő tanár: Nagy István
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November 22-én tartották a Széchenyi kupa őszi 

fordulóját

Nagy István



Sport

Résztvevő csapatok:

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu

Végeredmény:

I. József A. Ált. Isk. 2 0 0 10:2 6

II. Diószegi K.I. Ref. Ált. Isk. 1 0 1 11:6 3

III. II. Rákóczi F. Ált. Isk. 0 0 2 3:16 0

Legjobb góllövőink:

Diószegi.: Hudák P. 5, Nagy M. 3
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Futsal IV. korcsoportoskörzeti döntő2018-19 évi verseny 

beszámolója

Medgyesi Rezső



Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.

Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.

Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.

Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.

A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."

Csokonai Vitéz Mihály: November 
20



Október 29-én reggel 7 órakor indultunk el négy autóval a regéci vár

meghódítására, ami 639 m tengerszintfeletti magasságban van. A regéci

vár 1300 körül épült a Zempléni-hegység középső részén. A Habsburgok 1686-

ban lerombolták, azóta már csak a romjai állnak. A felújításoknak

köszönhetően az öreg torony újjáépült és látogatható, ahonnan csodálatos, sőt

festői kilátás nyílik a környező kis településekre, Mogyoróskára és Regécre. A

vártúra után Telkibányára mentünk, itt egy gyorséttermi büfénél

megebédeltünk, majd Mátyás király kútja felé indultunk tovább. Hét kilométer

hegyi túra után jutottunk el a kút forrásához, de az sajnos elapadt a nagy

szárazság miatt. Azonban a túrázás öröme, a szép őszi bükkerdő látványa,

valamint a friss levegő feledtette minden bánatunkat. Este nyolckor mindenki

kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagon tért haza.
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Kúl-Túra



22

Kúl-Túra

Elek Sándor



Ünnepi műsorral készült az 5. a osztály és osztályfőnökük Garzó Tünde tanár néni. 

Megemlékezés  

Iskolánk 2018. 11.04-én emlékezett meg az 1956-os forradalom

magyarországi áldozataira. Igaz, a forradalom elbukott, ám a magyar

nép, melynek lelke az ifjúság volt, hősiesen harcolt, és rést ütött a

legyőzhetetlennek hitt vörös hadsereg testén!
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"Nem érti ezt az a sok 

ember,mi àradt itt meg,mint

a tenger,miért remegtek 

vilàgrendek,egy nép 

kiàltott,aztàn csend lett."



Hobbi rovat

Bizony, bizony telnek a napok és már elérkezett a december, ha pedig december,

akkor pedig advent, ami elsőnek az eszünkbe jut. Ezért ebben a hónapban

adventi koszorút készítettem nektek. Az első adventi koszorút Johann H. Wichern

német evangélikus lelkész készítette. Ez a hagyomány azóta sem merült

feledésbe, a mai napig gyertyát gyújtunk advent vasárnapjain,amelyek a hit, a

remény, az öröm és a szeretet jelképe.

Szükséges eszközök: fatányér, gyertyák, szalag, díszítő elemek a koszorúhoz,

ragasztópisztoly.
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Első lépésként a fatányéron

elhelyezem a gyertyákat és

ragasztópisztollyal odaragasztom
őket.

Ezután a díszeket rendezed el úgy,

ahogyan a saját ízlésednek

megfelel, és azután ráragasztod

őket. Végül a szalagból masnit

készítesz és szintén rögzíted.

Laczkóné Szűcs Edina
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Református Iskolák XXII. Országos Tanulmányi Versenyén

a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI

tanulóinak eredménye

Angol: 

- 5-6. osztályosok csapatversenyén:

Kállai Zoltán, 6. b és Sáfrány Károly, 6. b: 1. helyezés

- 7-8. osztályosok csapatversenyén:

Hudák Péter, 7. a és Molnár Boglárka, 8. o.: 5. helyezés

Matematika:

Horváth Benedek, 6. a: 4. helyezés

Matkó László Péter, 7. a: 9. helyezés

Miről mesél a Debreceni Kollégium?

- 5-6. osztályosok csapatversenyén:

Farkas Dorka, 6. b és Szabó András Máté, 6. b: 6. helyezés

Bibliaismeret:

- 3-4. osztályosok csapatversenyén:

Dobrik Sáron, 3. a és Elek Jáhel, 3. a: 8. helyezés

Történelem:

- 6-7. osztályosok csapatversenyén:

Ambrus Balázs, 6. a és Jenei Levente, 7. a: 7. helyezés

Informatika:

Krisztik Kolos Csaba, 7.a: 14. helyezés

Műveltségi Vetélkedő: Mesés (B)irodalom

Tóth Boglárka Lelle, 6. b: 14. helyezés

Soli Deo Gloria! Isten iránti hálával gratulálunk!

Felkészítő: Garzó Tünde, Lakatosné Bungó Ibolya, Nagy István, Szabóné Nagy 

Andrea, Matkóné Cseh Brigitta, Elek Sándor, Bényei Tamásné, 



Születésnaposok

- november -

1.a

Muzsnai Hédi

1.b

Kalmár Viola

2.b

Taga Zsófia

Török Luca Abigél

Törzsök Balázs

3.b

Kecskeméti Krisztina

Köszörűs Dorina

Turzó Balázs József

Varga Levente Tibor

4.a

Nagy Dominik

Rácz Milán

4.b

Bocsa Tibor Krisztián

Szabó Dóra

4.c

Jenei Gréta Eszter

Márton-Szabó Kata
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Születésnaposok

- november -

5.a

Csarkó Sára Vanda

Harasztosi Míra Erika

Madarász Botond Krisztián

6.a

Gyöngyösi Ágnes

6.b

Karácsony Liliána

Kovács Maja Rebeka

Mónus Albert

7.a

Bondár Zoltán

7.b

Horváth Edit

Magyari Kevin

8. osztály

Farkas Zoltán

Fazekas Tímea

Fülöp Zsófia
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Deme Dávid



Magyar szívünk büszkeségei

Rubik Ernő a világszerte híressé vált Rubik-kocka feltalálója 1944. július 13-án

született. Felsőfokú tanulmányait az Iparművészeti Főiskolán végezte, ahol

belsőépítészetet tanult. A főiskola elvégzése után visszatért tanítani korábbi

tanulmányai helyszínére. A Rubik-kockát 1974-ben tervezte meg és fejlesztette

tökéletesre. A találmány eredetileg oktatási segédeszközként funkcionált, a

térbeli mozgások szemléltetésére tökéletesen alkalmasnak találta feltalálója. A

3x3-as elrendezésű kocka oldallapjai más-más színűek, és forgatásuk három

tengely körül lehetséges. A diákok körében hamar nagy népszerűségnek

örvendett a szórakoztató játéknak is tökéletesen használható tanszer. A

legfontosabb kérdést is megválaszolták a tudósok, akik bebizonyították, hogy 20

lépés elegendő a kocka kirakásához.
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Rubik Ernő
(a bűvös kocka feltalálója)

Rubik Ernő úgy döntött, hogy a bűvös kockaként is ismert találmány terveit

benyújtja a szabadalmi hivatalhoz. Hosszas folyamat eredményeként először

1977-ben kezdték el gyártani. Rövid idő elteltével egyre nagyobb

népszerűségnek örvendett a találmány. Ezt bizonyítja, hogy 1981-ben több

országban is az év találmánya lett. 1982-ben Budapesten megrendezték az első

Rubik-kocka világbajnokságot. A győztes 22,95 másodperces világcsúccsal

nyerte meg a versenyt.



Magyar szívünk büszkeségei
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Napjainkra a Rubik-kocka továbbra is világhírű népszerűségnek örvend. 2014-ig

több mint 400 millió játékot adtak el világszerte. Összehasonlításképpen több

Rubik-kockát adtak el, mint iPhone-t vagy Harry Potter könyvet.

Rubik-kocka kirakásának világrekordjai (3x3-as kocka):

2018: Feliks Zemdegs 4,22 másodperc

Vakon kirakás világrekordja: 21,05 másodperc

Félkezes kirakás: 6,88 másodperc

Lábbal kirakás: 20,57 másodperc

Rubik-kocka változatai:

A kockának a 3x3-as gyártmánya a legelterjedtebb a világon, azonban létezik

még 2x2x2-es, 4x4x4-es, 5x5x5-ös és 17x17x17-es változata is. Illetve a játék

nem csak kocka alakot vehet fel.

Veress Péter



Pályaorientációs nap, szakmák napja  
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November 14-én szerdán került megrendezésre

iskolánkban másodjára a Pályaorientációs nap, ahol

gyermekeink számtalan szakmával ismerkedhettek

meg a kedvcsináló programok alkalmával. Mind az

agrárképzések, pék és cukrász mesterség, rendőr,

hivatásos sorkatonai szolgálat, mind pedig a lányok

számára felkapott szépészeti és egészségügyi

szakmák tekintetében.



Pályaorientációs nap, szakmák napja  
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Fotók: Deme Dávid
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Akikre büszkék vagyunk 

Dragonya Hanga 4.c osztályos tanuló 

a Városi Önkormányzat által 

meghirdetett MOBILITÁS heti 

rajzpályázaton lett díjazott.

Felkészítő: Siteri Róbert

A püspökladányi Kálvin Téri

Általános Iskola “Olvasom.

Értem!” címmel megyei

szövegértő versenyt hirdetett.

Ganze Sándor 2. b osztályos 

tanuló 

4. helyezett lett.

Eredményesen szerepelt:

Vékony Vivien, Dobrik Sáron,

Nagy Patrícia, Nagy Nóra, Turzó

Balázs, Gyarmati Dezső,

Sáfrány Károly, Ambrus Balázs

Felkészítő: Humán

munkaközösség

Akikre büszkék vagyunk 
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Tiszakécske

2018. november 9-én a Református Iskolák XV. Országos

Mesemondó, Meseíró, Kézműves, Szépíró és Angol/Német Fordító

Találkozóján vettünk részt. A nap a gyönyörű református

templomban kezdődött áhítattal, majd következett a várva várt

verseny. Tanulóink mesemondás /Ludman-Nagy Bíborka/ és

szépírás /Horváth Bori, Tóth Jázmin Hanna, Tóth Boglárka Lelle/

kategóriában méretettek meg. A vetélkedés után finom ebéddel

vendégeltek meg bennünket, majd kézműveskedéssel, udvari

játékokkal, iskolatörténeti kiállítással múlattuk az időt az

eredményhirdetésig.

Tóth Jázmin Hanna 4. b Szépírás – EZÜST minősítés

Tóth Boglárka Lelle 6. b Szépírás – ARANY minősítés

Felkészítők: Pappné Nagy Éva, Siteri Róbert, Ékesné Baranyai Enikő

Akikre büszkék vagyunk 



Akikre büszkék vagyunk 

A Sinka István Városi Könyvtár által szervezett Mesék Biharországból című

rajzpályázat díjazottjai.

1-2 osztály

1 hely Duró Borbála 2. b osztály

2. hely Papp Anna 1. b osztály

3. hely Rózsa Zsófia 2. a osztály

Különdíj: Baradács Emese 2.b osztály
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3-4 osztály

1 hely Boros Gábor 3. b osztály

2. hely Farkas Boglárka 4.c osztály

3. hely Köszörűs Dorina 3. b osztály

Különdíj: Hudák Lora 4. c osztály

Kovács Levente és Técsi András 4. a osztály

Felkészítők: Fábiánné Kiss Gabriella, Vámos Rita, Laczkóné Szűcs Edina



Akikre büszkék vagyunk 
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November 17-én testvériskolánk meghívására Dés városába utazunk el

iskolánk kiemelkedő versmondóival. Egy Petőfi vers és egy szabadon

választott verssel készültek gyerekeink.

Csarkó Sára 5. a osztály Felkészítő:Gyarmatiné Kiss Adrienn

Botos Blanka 6. a osztály Felkészítő: Győrfi Éva

Matkò Làszlò 7. a osztály Felkészítő: Bényei Tamásné

Berek Nòra 8. osztály Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő

Fülöp Zsòfia 8. osztály Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő

Matkó László 7. a osztály

XX. Petőfi Sándor Szavalóverseny,

I. DICSÉRETét érdemelte ki szavalatával. 



Akikre büszkék vagyunk 
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A verseny után megnéztük a várost, majd egy finom

ebédre vártak bennünket vendéglátóink. A szebbnél

szebb helyek és a vendégszeretet elfeledtette velünk a

hosszú út fáradalmait.



Kísérők:Lakatosné Bungó Ibolya, Nagy Sándor, Nagy István, Bényei Tamásné 

Szakképzési nap  

November 14-én a SzakmaTúra –

Centrumban a jövőd!

pályaválasztási kiállításon jártunk

Hajdúszoboszlón, iskolánk

hetedikes és nyolcadikos

diákjaival. Az iskolák standokat

állítottak fel ahol bemutatták az

érdeklődő diákoknak képzési

kínálataikat. A központi színpad is

látványos szakmabemutatókkal

szolgált. Többek között zenei

produkciókat, rendvédelmei

bemutatót és divatbemutató is

láttunk.
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Hírek
Hírek, programok

november, december

Szombati 

(áthelyezett) 

munkanapok

December 1. szombat (december 24. hétfő)

December 15. szombat (december 31. hétfő)

November 29. Adventi szavalóverseny az alsó tagozatos tanulóknak

November Iskola Könyvtár nyitva tartása: Minden nap 13.00-tól

16.00-ig

December 11. Hagyományőrző disznótor

December 15. Bolhapiac

December 2. Advent I. vasárnapján délelőtt 10.00 órakor lesz

Istentisztelet lesz ahol iskolánk diákjai szolgálnak.

December 7. 15.00 Adventi játszóház lesz óvodások és iskolások

számára a közösségi térben.

December Tanszaki vizsgák időpontjai:

December 9-ig. Nyilas Misi Karácsonya csomaggyűjtő akció. Töltsünk meg

egy cipős dobozdt ajándékokkal.

December 9-ig. A Magyar Református Szeretetszolgálat élelmiszergyűjtési

programja. Várjuk a tartós élelmiszereket a

SZERETETDOBOZOKBA.

Január Konfirmációs előkészítők
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Hírek
Hírek, programok Művészeti tanszak

november, december

December 12. Citera, népi ének, népi furulya tanszaki vizsga

16.00-tól.

December 13. Klarinét, furulya, szaxofon tanszaki vizsga 16.00-tól.

December 17. Gitár tanszaki vizsga.

December 18. Zongora tanszaki vizsga.
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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 Siteri Róbert, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai Enikő, Garzó Tünde, Györfi

Éva, Nagy István, Nagy Sándor, Balogné Pogácsás Anita, Dobrikné Puskás Petra

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

G
a
l
é
r
i
a

Lapzárta: 2018. december 15. 

Művészeti 

tagozatos 

tanulóink 

jutalomkirán

dulása

5.b osztály 


