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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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László Vilmos Csongor 

igazgató

„Miután régen sokszor és sokféleképpen

szólt Isten az atyákhoz a próféták által,

ezekben a végső időkben a Fiú által szólt

hozzánk” /Zsid 1,

1k//

A karácsony titkának

legmélyebb értelme, hogy Jézusban Isten

emberré lett, hogy mi az Isten gyermekeivé

lehessünk.

Ez tesz bennünket a reménység, a

bizalom, a hit emberévé.

A berettyóújfalui Diószegi Kis

István Református Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola nevében áldott karácsonyt és boldog

új évet kívánok.



Harang csendül,

Ének zendül,

Messze zsong a hálaének

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

Minden ember

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumban

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

Ady Endre: Harang csendül 
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A templomba

Hosszú sorba'

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak

A magasság Istenének.

Mintha itt lenn

A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves kis falumban

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.



3„Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16.)

Ez a mindent átfogó szeretet az, ami Karácsonykor megjelent a Földön… Nem a csomagok,

nem az ajándékok a fontosak, hanem hogy Isten szeretetből küldte értünk le az Ő Fiát, hogy

minket megváltson, hogy életünk, örök életünk legyen. Azért, hogy Isten és ember kapcsolata

helyreálljon, hogy szólíthassuk úgy: „Atyám”.

Hadd álljon itt egy csodálatos vers, amely minket is kérdez: Ugye szereted?

Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor

,,Ott fenn lakott a csillagok felett,

de amikor karácsony este lett,

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.

És ó, a hidegszívű emberek!

Kis istállóban kellett hálnia.

Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia.

Elhagyta érettünk az egeket.

Ugye-e, apukám, nagyon szereted?

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.

De a kis kedvenc nem vár szavakat,

Odaszorítja vállára meleg,

kipirult arcát, s tovább csicsereg.

„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,

és ott aludt az állatok helyén,

szűk istállóban. Nem is érthetem.

Milyen meleg ágyacskám van nekem,

pedig csak a te kis lányod vagyok.

S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb,

szalmán feküdt, amikor született.

Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Kint csillagfényes hideg este... tél...

Bent apja ölén kis leány beszél.

„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.

Futniuk kellett éjnek-éjjelén.

Halálra keresték a katonák.

Menekültek a pusztaságon át.

Milyen keserves útjuk lehetett.

Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Az apa leteszi a gyermeket.

„Ugye, szereted? Ugye, szereted?”

Nem bírja már, el kell rohannia.

A jászolban fekvő Isten Fia

karácsonyesti képe kergeti.

Feledte és most nem feledheti.

Most a szeméből könnyre-könny fakad.

Most vádakat hall, kínzó vádakat.

Elmenekülne még, de nem lehet.

Most utolérte az a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér,

mintha körül a hólepett, fehér

tetők, utak felett távol zene,

angyalok tiszta hangja zengene

szívet szólongató, szép éneke:

„Szegény lett érted. Ugye, szereted?”

Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek

Ezzel az Igével és a verssel kívánok mindenkinek 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket.
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Kúl-Túra
Pálos kolostorrom

Egy enyhe novemberi napon

felkerekedett a szakkör csapata, és

elutaztunk a Zempléni-hegységbe,

pontosabban Telkibányára,

ahonnan indult idei utolsó

gyalogtúránk. A cél a hegyekben

megbúvó pálos rend által épített

kolostor, aminek mára csupán

romjai maradtak.

Kalandos ösvényeken át

vezetett utunk, két helyen egy

patak is átszelte túraútvonalunkat,

amin ki egy bedőlt fán keresztül, ki

sziklaköveken átugrálva jutott át. 6

km megtétele után eljutottunk a

kolostor romjaihoz, itt

megpihentünk, majd bújócskáztunk

egy jót.

Visszafelé egy keresztes vipera

levedlett bőrét, taplógombát és

egyéb kincseket gyűjtöttünk össze.

Ebédelni a megszokott helyre

mentünk, ki pizzával, kis gyrossal,

ki hamburgerrel csillapította

éhségét a helyi Gábor Pizzériában.

Telkibányán ellátogattunk még egy

ásványmúzeumba, majd a

bányászmúzeum emlékparkjába

vezetett utunk.
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Elek Sándor



Művészeti tagozat hírei
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Ebben a tanévben 27 gitár tanszakos tanulóval kezdtük meg a munkát.

A tanszak tanulói, a tőlük megszokott szorgalommal és lelkesedéssel

gyakorolták végig a félévet, melyet 2019.12.12-én egy félévzáró tanszaki

hangverseny keretein belül koronáztak meg. A koncert családias

hangulatban, nagy létszámú közönség előtt zajlott.

A félév történései között ki kell emelnünk, hogy egy pályázat keretében

10 darab kiváló minőségű hangszer beszerzésére nyílt lehetőség, mely

nagymértékben hozzájárul majd a jövőbeli igényes, színvonalas munka

folytatásában, hiszen jó hangszereken élvezetesebb, nagyobb a játék öröme.

Ebben a félévben nagy előrelépésnek könyvelhetjük el, hogy

iskolánkban megalakult a tanszak diákjaiból álló, egyelőre 6 tagot számláló

gitárzenekara, mely tovább szélesíti diákjaink képességeinek fejlesztési

területeit. A következő félévben a zenekar létszámának növelése is célunk,

illetve a zenekar repertoárjának bővítése kiemelt fontossággal bír. Az együtt

zenélés örömének tapasztalata, átélése, nagyban hozzájárul a diákok

társadalomba való beilleszkedésének megkönnyítésében.

Könnyű a dolgunk, hiszen tanítványaink jókedvvel és örömmel vesznek részt

a zenekari foglalkozásokon.

A következő félévben is igyekszünk az iskolai rendezvényeket

színvonalasabbá tenni. 2020. március 6-án ellátogat iskolánkba Dr. Tokos

Zoltán, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott egyetemi

tanára, aki diákjainkkal egy kurzus keretein belül osztja majd meg tudását,

tapasztalatait a gitárzene vonatkozásában. A nap végén Tanárúr egy

koncerttel kedveskedik majd a diákoknak és minden érdeklődőnek.

Ezúton kívánok minden kedves olvasónak, kollégának, diáknak Áldott Békés

Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt!

Gitár tanszak

Tóth Bertalan

gitártanár
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Gitár tanszak



Művészeti tagozat hírei

8

Gitár tanszak
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A népzene tanszakon – mely immár 4 éve indult – népi éneket, népi

furulyát és citerát tanulnak diákjaink.

A teljes tanszak 20 főből áll, ők alkotják a Kacor Citeraegyüttest.

Zenészeink nagy sikernek örvendenek, hiszen együttesünkkel rengeteg

felkérésnek teszünk eleget: kiállítás megnyitókon, fesztiválokon,

könyvbemutatókon, falunapokon, hagyományörző eseményeken,

istentiszteleteken, különböző kulturális eseményeken.

Népi ének, citera, népi furulya tanszak

Balázs Amarilla.
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Népi ének, citera, népi furulya tanszak
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Népi ének, citera, népi furulya tanszak
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A félév során a szaxofon órák nagyon jó hangulatban teltek és két új

növendékkel bővült a tanszak. A gyerekek rendszeresen jártak órára és

szinte mindig felkészülten érkeztek , ez által a tanítás is gördülékenyen

ment. Úgy gondolom sikerült megteremteni minden növendékemmel a jó

tanár-diák viszonyt. A félév második felében a tanszaki koncertre

készítettem fel a gyerekeket. A szaxofon tanszak koncertje 2019.december

11.-én 16 órától került megrendezésre.

Műsorunk:

Kalmár László: Perényi szaxofon iskola: 35-ös etűd, Walzer, Este van már..

Csamangó Zoltán: Francia dal, J. Brahms -Magyar tánc részlet

Magdus Bence: Perényi szaxofon iskola: 14,15-ös gyakorlat , Gavotte

Sáfrány Károly: Gólya gólya, Tavaszi szél és Perényi szaxofon iskola :72-es

gyakorlat

Farkas Dorka: Francia dal, Walzer, Perényi szaxofon iskola 16-os gyakorlat

A koncert előtt nagyon izgultak tanítványaim hiszen volt olyan, akinek ez

volt az első hangszeres fellépése. Véleményem szerint mindenki szépen helyt

állt és eljátszotta szóló darabjait. A második félévben tervezek több tanszaki

koncertet rendezni valamint kamara formációkat kialakítani diákjaimmal.

Szaxofon tanszak

Lieli Adél



Művészeti tagozat hírei

13

Szaxofon tanszak
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Mindig nagy öröm a félévi tanszaki hangverseny, mert ilyenkor egy

közös zenélésen veszünk részt, amire szeretteinket, tanárainkat, iskolánk

vezetését is meghívhatjuk.

Nem történt ez most sem másként. Egy nagyon jól sikerült

hangversenyen vehettek részt a kedves meghívottak. Minden növendék

játékán észrevehető volt a látványos fejlődés, amit szorgalmukkal,

tehetségükkel értek el. Gratulálok mindenkinek.

Az előadás méltóságát emelték a különböző karácsonyi dalok, melyet

minden tanuló megszólaltatott.

Dobos Fanni vagyok, ebben az évben kezdtem el tanítani zongorát az

iskolában. A gyerekekkel kezdettől fogva egy hullámhosszon voltunk,

örömmel dolgoztunk együtt.

A zongora tanszaki közeledtével nőtt az izgalom az izgatottság a

gyerekekben, ami persze természetes. Nagyon szépen helytálltak a diákok,

ügyesen játszottak. Büszke vagyok Rájuk.

Műsorunk:

Kis András, Kis Anna - A kis Jézus megszületett

Balog Tibor -Mennyből az angyal

Gál Klaudia - Karácsonynak éjszakáján

Bocsa vIvien - Kis karácsony, nagy karácsony

Kis Anna - Ó, gyönyörűszép, Dicsőség, Hassler: Menüett

Kis Anna, Kis András - Boszorkánycsúfoló – négykezes

Kis Anna és tanára - Weiner Zeo: Bölcsődal

Magyar Gabriella, Dobos Fanni .

Zongora tanszak
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Zongora tanszak
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Zongora tanszak
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Grafika és festészet tanszak

A Berettyóújfalui Polgármesteri

Hivatal által meghirdetett

rajzpályázaton, a mobilitás hete

projektsorozatban Faragó Ilona 4.b

II. helyezést és Matkó Dóra 5.a III.

helyezést ért el.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kispesti

Üllői úti könyvtára által meghirdetett

Belecsöppentem a kedvenc

történetembe… hogyan változtatnék

rajta? rajzpályázaton Jenei Gréta 5.c

tanuló különdíjat kapott.

Fábiánné Kiss Gabriella
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Az idén 20 fővel indult a színjátszó művészeti oktatásunk. Heti két

alkalommal fejlesztettük előadói képességeinket, elsősorban az arcjátékra

koncentrálva. A gyerekek rendkívül szeretik és igénylik ezeket a

foglalkozásokat. A tavalyi évhez hasonlóan most is foglalkoztunk angol

nyelvi előadással. A két tanítási nyelvű iskolai profillal ez a kezdeményezés

még nagyobb lendületet kapott. Az elsős - immár kéttannyelvűs - kis

diákjaink is megmutathatták angol nyelvi tudásukat, kreativitásukat és

remek kis előadóképességeiket az év végi műsorunkban. Az előadást

gazdagította az 5. c osztályos társaságának “Anything can happen at

Christmas” című előadása, valamint a felsősök Adventi gyertyák üzenete

bemutatója.

Köszönjük a szülőknek a támogatásukat, és iskolánknak a lehetőségeket.

Kívánunk olvasóinknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Színjátszó csoport

Győrfi Éva
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Akikre büszkék vagyunk 

NAGY BARBARA

A torna legjobb játékosa a fiúk közt

Nagy Barbi a szőke törékeny szentpéterszegi kislány a BUSE fiú csapatában

kezdte pályafutását és sajátította el a labdarúgás alapjait.

Az itteni edzői segítették abban, hogy a helyi leány focicsapat a Bihari Női Futball

Klub ⚽egyesületéhez kerüljön, hogy a leány focisták közt és bajnokságban is

kipróbálhassa magát.

Barbi jelenleg a veretlenül /!/ ELSŐ helyen álló U 14-es berettyóújfalui

B.N.F.K. ⚽csapatának egyik vezéregyénisége és csapatkapitánya.

Több társával együtt készülnek a decemberi leány U 15-ös válogatóra, ahova több

száz focista lányból lettek kiválasztva, hogy bekerülhessenek a

megyei/regionális/országos válogatott keretbe.

A december 8-án Nagyrábén megrendezett Bozsik torna keretében, - ahová a

Bihari Női Futball Klub is benevezett egyedüli lány csapatként - a fiú csapat edzői

egyöntetűen Nagy Barbit választották a torna legjobb játékosának és

megérdemelten vehette át Karacs Tamás koordinátortól a legjobb játékosnak járó

érmet.

Külön érdekesség, hogy Barbi iker testvére Nagy Patrícia is a leány csapat tagja és

csapattársak a lányok.

A lányok edzője: Kecskésné Füredi Andrea és Kecskés Richárd

A Nagy testvérek a Diószegi Kis István Református Iskola tanulói, akik szintén

méltán lehetnek büszkék a tanítványaikra.

Kecskésné Füredi Andrea

21



22Akikre büszkék vagyunk 
Iskolánk magyar házi versenyének eredményei

5. osztály 

1. helyezett Gyarmati Dezső 48 pont

2. helyezett Técsi András 43 pont

3. helyezett Vékony Nikolett 41 pont

4. helyezett Kovács Levente 32,5 pont

5. helyezett Sándor Kitti 31 pont

6. helyezett Hudák Lora 28 pont

6. osztály

1. helyezett Nagy Nóra 30 pont

2. helyezett Nagy Patrícia 28 pont

Geönczy Kincső 28 pont

Barna Roland 28 pont

7. osztály

1. helyezett Tóth Boglárka Lelle 49 pont

2. helyezett Farkas Dorka 42 pont

Botos Blanka 42 pont

3. helyezett Győri Zsombor 40 pont

4. helyezett Kovács Maja 39,5 pont

5. helyezett Hagymási Levente 36,5 pont

6. helyezett Kerekes Marcell 31 pont

8. osztály

1. helyezett Gombos Luca 41 pont

2. helyezett Veress Johanna 40 pont
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Ékesné Baranyai Enikő
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Karácsonyi hangulatot idéző légkör töltötte be iskolánk Közösségi

termét december 4-én délután, a hagyománnyá vált alsós adventi

szavalóversenyen. Ebben az évben évfolyamonként értékelte a zsűri a

gyermekek szavalatait, így még többen kaphattak helyezést és

jutalomkönyvet. Jóllehet versenyt szerveztünk , de ez a délután nem

csak a rangsorolásról szólt, hanem az advent felemelő hangulatáról, az

együttlétről és a karácsonyra való felkészülésről is. A szavalóversenyen

a következő eredmények születtek:

1. évfolyam:

1. helyezett Kovács Olivér

2.helyezett Gondoly Réka

3. helyezett Laczkó Anna

2. évfolyam:

1.helyezett Kalmár Viola

2.helyezett Gyarmati Lilla

3.helyezett Papp Anna

3. évfolyam:

1.helyezett Bereczki Lea

2. helyezett Gál Petra

3. helyzett Dobrik Dorkás

Különdíj: Kalmár László

4. évfolyam:

1.helyezett Turzó Balázs

2. helyezett Técsi Karolina

3. helyzett Dobrik Sáron

Különdíj: Elek Jáhel és Kardos Lili 
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Nagy Judit

mk. vezető



26Adventi istentisztelet 

Advent 2 vasárnapján iskolánk tanulói szolgáltak műsorral 

a templomban.

Nagy Judit

mk. vezető
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Előkészítő foglalkozások

Az iskola épületének és sajátosságainak bemutatása után a

kicsinyek bemutatkozása következett. Az eddigi alkalmaktól

eltérően a novemberi foglalkozáson a gyerekek mutatkozhattak

be. Megmutathatták milyen érdeklődőek, bátrak, mennyire

ismerik és várják az iskolát. A tanító nénik egy interaktív

foglalkozás segítségével a mesék birodalmába repítették őket,

amit nagyon élveztek és a végén még táncra is perdültek. Ezt a

foglalkozást néhány percre jelenlétével tisztelte meg fenntartónk

részéről dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos úr.

A hónap utolsó és egyben legsikeresebb foglalkozásán közös

adventi készülődés várt az érdeklődő gyerekekre és szüleikre. A

tanítók hat különböző tevékenységgel készültek erre az

alkalomra. Készíthettek spatulából rénszarvast, műanyag

pohárból hóembert, amit aztán megtölthettek pattogatott

kukoricával. Elkészíthették papírból a Jégvarázs című meséből

ismert Olaf figuráját, karácsonyfadíszt csillogó dekorgumiból,

manót textilből és egy nagymama jóvoltából megismerkedhettek

a papírfonás titkaival, ami az anyukák körében volt a

legnépszerűbb. Az ünnepi hangulat fokozása volt a célunk,

amikor december harmadikán a szegedi Mandula Színház A

mikulás ruhája című mesejátékkal várta az előkészítőre érkező

ovisokat. A mulatságos interaktív előadás után pedig megérkezett

a várva, várt mikulás, aki csomagot osztott a gyerekeknek és a

bátrabbak fotózkodhattak vele, valamint a fotófalnál egy manó

bőrébe bújhattak. December 10-én iskolánk színjátszói és angol

tagozatos elsős diákjai mutatkoztak be és ünnepi műsorukkal

kívántak minden előkészítősnek és családjának áldott békés

Karácsonyt és boldog Új évet.

Pappné Nagy Éva 

mkv.
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Mikulás

A Mikulás gyorsan eljő
feje felett nagy hófelhő.

Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
(Devecsery László: Jön a Mikulás)
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Mikulás
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Iskolánk hagyományteremtő szándékkal kulturális hetet szervezett,

melynek célja hogy a gyerekek olyan nemzetekkel és kultúrákkal

ismerkedjenek meg testközelből, amellyel egyedi módon bővíthetik

ismereteiket, világnézetüket, valamint más nemzetek elfogadását a

magyar kultúra mellett.

Így szeretnénk munkálni bennük a valódi keresztyén tolerancia

kialakulását, amelyet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban is

megfigyelhettünk, aki életét adta minden nemzetért. Ennek

keretében a választás elsőnek a mongol népre esett. Ez a náció

történelmében és kulturális szokásaiban sok hasonlóságot mutat a

magyarság történetével.

Mongol – hét  a Diószegiben
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A hét folyamán délelőttönként színvonalas előadások hangzottak el

a mongol nép őstörténetétől kezdve jelenkorunkig.

Megismerkedhettünk Dzsingisz kán élettörténetével, Mongólia

természeti szépségeivel, kulturális szokásaival, mongol zenével,

lírával, balladákkal és a mongol gasztronómiával. A szerdai napon

tiszteletét tette nálunk Dr. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia

magyarországi nagykövete is, aki érdekes előadásával színesítette

alkalmunkat. Mindezek mellett magyarul és mongolul is énekelt

nekünk a gyerekek nagy örömére. Ezek után Dr. Seres István

mongolista és turkológus élménygazdag előadását hallgathattuk

meg. A délutánok alkalmával a gyermekek részt vehettek

filmvetítésen, íjászaton, solymász bemutatón, mongol ételek és

italok készítésén, amit természetesen meg is kóstolhattak a lelkes

diákok.

A látottak alapján elmondhatjuk, hogy mind a gyermekek, mind a

pedagógusok jól éreztük magunkat, és egyfajta mongol ízt

vihettünk haza otthonainkba a hét végezetével. Úgy gondolom,

mindezen élményeknek köszönhetően meleg szeretettel tudunk

tekinteni mongol barátainkra.

Mongol – hét  a Diószegiben

Elek Sándor



Október végén, pontosabban 2019. október 26-

án, a Kaposváron megrendezett Országos Lány 

Diákolimpián

Bocsa Vivien Melinda

bronzérmet nyert. (12 versenyző közül).

Diószegis sikerek 

A szőnyeg szélén 176 lány sorakozott fel, és küzdött egész

nap az érmekért.

A diákolimpián a gyerekek a csapatuk mellett az

iskolájukat is képviselték.

A Báránd KSE 8 „lánya” vette fel a harcot ezen a napon,

képviselve ezzel 6 intézményt.

A lányok komolyan vették az eskü szövegét „dicsőséget

szereztek, önmaguknak, iskolájuknak és csapatuknak.”
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December 14 –én, az év utolsó

versenyén, a Sárréti Birkózó

Gála Bárándon!

Szép sikereket értek el a

csapatunk tagjai!

Eredményeink:

Aranyérem: Szabó Gyula

Kalmár László

Bacsa Boglárka

Bocsa Vivien

Bocsa Tibor

Rédai Milán

Tirpák Zalán

Ezüstérem : Bacsa Bence

Bökönyi Péter

Bökönyi Krisztián

Tirpák Regő

Pásztor Norman

Tóth Ákos

Szívből gratulálunk!

Diószegis sikerek decemberben

December 7 – én Nagyrábén

megrendezésre került a XXVI.

Sárréti Birkózó Gála!

Báránd KSE csapatából a Diószegi

Kis István Református Általános

Iskola tanulói szép eredményeket

értek el!

Eredményeink:

Tóth Ákos, Tirpák Regő, Tirpák

Zalán, Kalmár László arany érmet

szerzett!

Kalmár Zsófi bronz érem.

Szabó Gyula ezüst érem.

Gratulálunk mindenkinek!
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2019. november 20-án (szerdán) rendezték meg a

Széchenyi kupa őszi fordulóját a 3. osztályos tanulók

számára. A korábbi évekhez hasonlóan a helyszínt most is

a Széchenyi István Tagiskola biztosította.

Széchenyi kupa

Veress Péter

Iskolánk csapata mellett a József Attila Általános

Iskola és a Széchenyi István Tagiskola vett részt a

torna első fordulóján. Iskolánk csapata az őszi

fordulót az első helyen zárta.

Gratulálunk iskolánk csapatának a sikeres

szerepléshez!



36

Poharas mécses

Közelednek az ünnepek, a házunk ünnepi díszbe öltözik, minden

csupa fény. Ebben a hónapban ezért is esett a választásom

pohárból készített asztali mécses tartóra. Nagyon egyszerű és

látványos dísze lehet az otthonunknak.

Hobbi rovat

Laczkóné Szűcs Edina

Elkészítése:

Olyan sablont nyomtatunk vagy rajzolunk,

amely a poharunkat körbe éri es ezután egy

kisebb ollóval vagy tapétavágóval körbe

vagdossuk.

Az elkészített sablont a poharunk aljára

ragasztjuk.

Ezután szalagból masnit készítünk és a

pohár tetejére rögzítjük.

A pohárba mécsest teszünk és már kész is

van a házilag elkészített mécsesünk!

Eszközök: pohár, olló, ragasztó, 

téli sablon, szalag. 
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