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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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László Vilmos Csongor 

igazgató

Szeretném megköszönni a 2018-ban

iskolánk számára nyújtott szülői

támogatásokat, a türelmet és odafigyelést

diáknak, tanárnak, iskolai dolgozónak és a

szülőknek egyaránt, az iskola felújítása

során keletkezett esetleges

nehézségekért. Az azóta érkezett

visszajelzések szerint mind a diákok, mind

a szülők elégedettek a fejlesztésekkel.

Itt szeretném megköszönni Baranyai

Endre gáborjáni nagyszülőnek a

karácsonyi disznóvágásra felajánlott

sertéseket és mindenkinek akik a

feldolgozásában segítséget nyújtottak.

A fejlesztések folytatódnak! A tanév második felében az alagsorban lévő

könyvtár újul meg. Ezt követi egy kézműves terem kialakítása, ahol

kerámia és tűzzománc szakkörök kerülnek szervezésre. Ebbe a

kézműves kuckóba már megérkezett a kerámia égetésére szolgáló

kemence és a korongozó gépek is.

A második ütemben, azaz a nyáron elindul a banképület belső felújítása

is. Cél, hogy a már felújításra került épülettel azonos minőségben és

azonos dizájnnal készüljön el.

A február 16-án szervezendő Valentin napi, VIII.-ik Református Bál

célkitűzése, egy modern játszótér építése. Ehhez kérem a szülők

hozzájárulását a bálon való részvétellel és támogató jegyek

váltásával egyaránt.

Iskolánk szeptembertől két tanítási nyelvű iskola is lesz egyedüliként a

régióban, ez azt jelenti, hogy hagyományos és angol-magyar nyelvi

osztály is indul egyaránt, az igények szerint.

Szintén szeptembertől indul egyedüliként a térségben a digitális

oktatás, amely a hagyományos és a modern oktatási folyamatokat

ötvözi és lépést tart a legmodernebb nyugati fejlesztésekkel.



Él-e még az Isten... magyarok Istene?

Vagy haragra gerjedt népének ellene,

És elhagyta végkép,

Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda

Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba

Régi kedves népét?

Él-e még az Isten - az az Isten él-e,

Ki e dús Kanaán országba vezérle

Mint Izráelt hajdan,

Hozván őseinket füstnek fellegében,

Égre felpirosló tűz-oszlop képében,

Véres viadalban?

Él-e még az Isten, - az erős, hatalmas,

Aki elleninken adott diadalmat

Száz-meg-száz csatákon ?

Aki ujjainkat kardhoz egyengette,

Nevünket dicsővé, félelmessé tette

Széles e világon?

Arany János: ÉL-E MÉG AZ ISTEN? 
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Él-e még az Isten, ki erős karjával

Megtartott, megőrzött ezer éven által

Egész mostanáig ?

Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni,

Töröknek, tatárnak martalékul esni

Árpád unokáit?

Él még, él az Isten... magyarok Istene!

Elfordítva sincsen még e népről szeme,

S az még, aki régen:

Harcra hát, magyar nép! Isten a vezéred :

Diadalmat szerez a te hulló véred

Minden ellenségen.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak

emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen

a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy

nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,

gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk

a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. .

A magyar kultúra napja 



ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019
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Január utolsó hetében tartjuk az ökumenikus imahetet, 1968 óta.

Településünk is bekapcsolódott ebbe évtizedekkel ezelőtt. Így ebben az

évben is megtartjuk. De mi is ez?

„A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze,

hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt,

ahol a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és

megosztottsággal jár. Az imáink egységesek egy szétszakadozott világban.

Ebben van az erejük.”

A településen lévő felekezetek közül részt vesznek a római katolikusok, a

baptisták, a görög katolikusok és a reformátusok. Együtt vagyunk

templomainkban, együtt éneklünk, imádkozunk, hallgatjuk az igehirdetést.

Azt az egységet éljük meg, melyet egyik református énekünk így fogalmaz

meg:

„Kihívott minden népből egy lelki népet itt,

Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.”

Minden évnek meg van a meghatározott témája, mely egy központi Ige köré

van felépítve. Most a központi Igénk így szól: „Az igazságra és csakis az

igazságra törekedj…” (5.Móz. 16,18-20)

„Keresztényekként vagy közösségekként gyakran részesek vagyunk

ugyan az igazságtalanságban, mégis arra kaptunk elhívást, hogy

egységben tanúskodjunk az igazság mellett, és Krisztus gyógyító

kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ helyreállításában.”

Az igazságra törekedj! Mit is jelent ez?
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Sokszor elhangzik gyerekek, a ti szátokból: „Nekem van igazam!” S bizony

sokszor előfordul az is, hogy te is és a veled szemben levő is ezt állítja! De

akkor mi az igazság? Valaki nem állít igazat, csak a maga érveit, dolgát,

ügyét védi! S ebből veszekedés, harag lesz! Isten azonban ezt nem nézi jó

szemmel. Azt szeretné, ha vállalnánk az igazat, azt, ami valóban történt,

akkor is, ha ez számunkra pillanatnyilag nehéz és lemondással jár! De ha

vállalod az igazat, akkor nem fog bántani a lelkiismeret, nem fog gyötörni a

bűntudat!

Kicsi dolgoknak tűnnek talán ezek, de ha most megtanulod, hogy igazságra

törekszel; ha valóban nem csak a saját érdekeidet nézed és ezáltal a

másikat eltiprod; akkor a világunk békésebb lesz! Erre vágyik mindenki;

egy békés; harcoktól, gyűlölettől, háborútól mentes világra! Törekedj az

igazságra!

Szabóné Nagy Andrea
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„…a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a 

tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben 

fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: Az Úrnak szolgáljatok.” 

(Római levél 2, 10-11.) Jézus mondja: „ ha valaki nekem szolgál, azt 

megbecsüli az Atya" (Jn 12,26).

Tisztellek, becsüllek, szeretlek – szoktuk mondani olyanoknak, akiket

nagyra tartunk. Jó érzés, ha nekünk mondják, vagy érezzük ezt a

tiszteletet, megbecsülést, szeretetet. De hogyan érhetjük el ezt? Nekünk kell

kezdeni, a másikat tisztelni, megbecsülni, szeretni. A fenti két Ige szoros

kapcsolatban van egymással és erre tanít bennünket.

Szeretet: „…a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek”.

Szeretném, hogyha szeretnének – már Ady Endre, a költő is

megfogalmazta. Csak előbb adnunk kell testvérszeretet (=fialadelfia

görögül), és lehet tanulnunk az Istentől jövő szeretetet (agapé görögül). S ha

kapjuk az Úrtól, belső kényszert érzünk továbbadni. Mert a Szentírás

szerint „amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” Azaz kicsordul

belőlünk, lehetetlen megtartani, s nem továbbadni. Nem fogy el, minél

többet adunk, annál több lesz belőle.

Tisztelet: „…a tiszteletadásban megelőzők…” Majd megadom a

tiszteletet, ha nekem is megadják – ilyet sajnos, már gyermekektől is

hallani. Pedig a Biblia szerint a tisztelet megadásában nekünk kellene

megelőznünk másokat. Sokszor mennyire más az ember gondolata az Isten

gondolatához képest. „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és

a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.” (Ézsaiás 55, 8) Ha adunk,

bizonyára kapunk is.

Tisztelet, megbecsülés, szeretet
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„…a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a 

tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben 

fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: Az Úrnak szolgáljatok.” 

(Római levél 2, 10-11.) Jézus mondja: „ ha valaki nekem szolgál, azt 

megbecsüli az Atya" (Jn 12,26).

Megbecsülés: „…a szolgálatkészégben fáradhatatlanok, az Úrnak

szolgáljatok…ha valaki nekem (Jézusnak) szolgál, azt megbecsüli az Atya.”

Amikor szolgálunk, az olyan, hogy érte semmit nem várunk. De mégis

kapunk, megbecsülést az Atya Istentől. Emberektől is jó megbecsülést

kapni, hát még Istentől. Mert bár a világ szemében értékes, sikeres az,

akinek sok pénze vagy diplomája van, vagy kapcsolatai. De ennél

valóságosabb mérce az, ahogy egyik ember a másikkal bánik.

Kívánom minden kedves Olvasónak az igazi tiszteletet, szeretetet és

megbecsülést

Matkóné Cseh Brigitta

Tisztelet, megbecsülés, szeretet



Sokszor elgondolkodom a régi gyermekeken, hogyan éltek televízió,

számítógép, Facebook nélkül. Szegény gyermekek nyilván ingerszegény

környezetben élhettek? De most a posztmodern korban már, ha belépünk a kis

szobánkba, bekapcsoljuk a számítógépünket, és máris az interaktív

világokban szörfözhetünk. Virtuálisan rengeteg helyre elmehetünk, miközben a

fotelünkben chipset eszegetünk. A testünk elnehezül, szellemileg pedig estére

már lefáradunk. Nem érezzük jól magunkat, és nem tudjuk mi a baj. Persze a

reklámok tanácsolják a megoldást, vedd be a megfelelő gyógyszert. Pedig nem

kellene mást tennünk, mint kimenni a jó levegőre, hogy tüdőnk megteljen friss

oxigénnel és a közérzetünk javuljon. Én éppen ezért nem sajnálkozok

elődeinken, akik télen is órákat töltöttek el csúszkálással és hógolyózással a

hideg időben. Közben jókat nevettek, és baráti kapcsolataik tovább épültek. Mi

is éppen ezt tettük a bakancsosok egy részével, olcsón és praktikusan.

Kukászsákokat nikecellel töltöttünk meg, majd azon lecsúszva hasítottunk a

Berettyó partján. Nagyokat estünk, bukfenceztünk és nevetünk, melyben

kellemesen elfáradtunk.
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Kúl-Túra
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Kúl-Túra

Elek Sándor
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A magyar történelem 
legtragikusabb újéve

Január 12-én emlékeztünk meg Magyarország egyik legtragikusabb napjáról, a

doni tragédiáról. 1943. január 12-én kezdődött meg a szovjet Vörös Hadsereg

mindent elsöprő támadása a Don-kanyarnál. A keleti fronton a szovjetekkel

szembenálló 200-210 ezer fős Jány Gusztáv vezette 2. magyar hadsereg tragikus

vereséget szenvedett, melynek következtében 125-130 ezer magyar katona halt

hősi halált, sebesült meg vagy került hadifogságba. A magyar katonák

hősiességét, kitartását és kötelességtudatát mutatja, hogy a legtöbben megfelelő

felszerelés nélkül a hazájuktól távol harcoltak az akár -30 °C-fokos időjárási

körülmények között.

A Don-kanyarban történt eseményekről senki más nem tudna hitelesen mesélni,

mint egy katona, aki megélte a II. világháború gyötrelmeit. Az alábbi levelet Vitéz

Bányai József géppuskás szakaszvezető írta, aki a levél megírása után néhány

nappal hősi halált halt. A szívbemarkoló levél tartalma az alábbiakban olvasható:
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A magyar történelem 
legtragikusabb újéve

,,Drága Anyukám!

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne

várjatok most már tőlem levelet és ti se küldjetek...

Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk

meg. Küldtem haza november 14- én 105 pengőt, abból Ágikának vegyetek

keszkenőt. Remélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a helyemet a

családban, neki a zsebórámat hagyom örökül. Neked Anyukám, csak az örökké

élő szeretetemet és az utolsó mosolyomat tudom adni. Nagyon szeretlek!

Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám mellett és a kezem az üres csajkához

fagy. Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra én már nem fázom és

elmúlik az éhségem is. Itt halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám!

Kezedet csókolja:

Hű fiad: Jóska”

Tisztelet a hősöknek!

Veress Péter



Sport

2019. január 6. Szerep adott otthont a Sárréti 
Kistérségi Gálának

A Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
eredményei:
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Hari Andrea

Arany érem

- Tirpák Zalán

- Bacsa Bence

- Bacsa Boglárka

- Bökönyi Krisztián

- Bökönyi Nándor

- Bocsa Vivien

- Pásztor Norman

Ezüst érmes

- Bökönyi Péter

- Bocsa Tibor 

Krisztián

- Márkus László

- Kalmár László

- Krafcsik Benett

Bronz érmes

- Krafcsik Kristóf



Sport
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2019. január 12-én a Kabos Endre 

Sportcsarnokban került megrendezésre a 

Grundbirkózó Diákolimpia országos 

elődöntője.

A diószegis diákok képviselték legnagyobb
létszámmal a versenyt, egyedül iskolánk indított
mind a négy korcsoportban versenyzőket.

A négy korcsoportból az:

I. korcsoportos lány csapat aranyérmes

I. korcsoportos fiú csapat bronzérmes

I.korcsoportos lányok:

ARANYÉRMESEK 

Török Luca

Kiss Angelika

Vékony Vivien

Dobrik Dorkás

Bacsa Boglárka

Kiss-Balogh Eszter

Furka Bíborka

Dobrik Sáron

Nagy Lili

I.korcsoportos fiúk: 

BRONZÉRMESEK

Krafcsik Benett

Kiss Árpád

Kalmár László

Törzsök Balázs

Nagy Bence

Ganzé Sándor

Lakatos Máté
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2019. január 12-én a Kabos Endre 

Sportcsarnokban került megrendezésre a 

Grundbirkózó Diákolimpia országos 

elődöntője.

A diószegis diákok képviselték legnagyobb
létszámmal a versenyt, egyedül iskolánk indított
mind a négy korcsoportban versenyzőket.

A négy korcsoportból az:

II. korcsoportos fiú csapat aranyérmes

II. korcsoportos lány csapat ezüstérmes

Az arany és ezüstérmes csapat képviseli 
iskolánkat Budapesten az Országos döntőn 

február 23-24.-én!

II.korcsoportos

lányok: 

EZÜSTÉRMESEK

Erdélyi Petra

Bereczki Zsófia

Vékony Nikolett

Erős Ágnes

Törzsök Flóra

Szoboszlai Noémi

Jenei Gréta

Hudák Lora

Sándor Réka

Szabó Réka

II.korcsoportos fiúk: 

ARANYÉRMESEK

Kiss Barnabás

Tiszai Ádám

Pásztor Norman

Bocsa Tibor Krisztián

Bacsa Bence

Bökönyi Péter

Tóth László

Rédai Milán

Tirpák Zalán

Técsi András

Pálfi Edit



Születésnaposok

- Január -

1.a

Ganzé Márk

Kurunczi Zsolt

Tikász Marcell

1.b

Csepei Frederik

2.a

Gombos Gergely

Tóth Janka

3.a

Bartha Csaba

Dobrik Sáron

Mavranyi Bálint Bence

Péterszegi Patrik

3.b

Bacsa Boglárka

Barta Gréta

Boros Gábor
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Születésnaposok

- Január -

4.a

Győri Kristóf

Karácson Réka

Krafcsik Kristóf

Vig István

4.b

Sáfrány Lilla

Sándor Kitti

4.c

Berecki Zsófi Lora

Hudák Botond

Hudák Lora Hanna

Kecskeméti Imre

5.a

Kun-Bózsó Roland

Sándor Réka

Szabó Réka
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Születésnaposok

- Január -

5.b

Geönczy Knicső

Oláh Csaba Krisztián

6.a

Brumár Tibor József

6.b

Gondoly Réka

Kogyila Petra Viktória

7.a

Incze Anita Andrea

Jenei Levente Gergő

Krisztik Kolos Csaba

Krisztik Orsolya

Szincsák Anita

8. osztály

Góbi Barbara

Juhász Mátyás Attila
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Deme Dávid



Hobbi rovat

Papírmasé álarc

Farsang ideje van. A farsang vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tartó időszak.

Hagyományosan a vidám lakomák, mulatságok, bálok, népünnepélyek jellemzik.

A farsang a tavaszvárás, tél elűzését is jelképezi. A gyerekek is beöltöznek,

maszkot öltenek, mások bőrébe bújhatnak. Ezért is gondoltam arra, hogy

készítsünk ebben a hónapban egy álarcot papírmaséból, hangolódjunk rá a

farsangra.

Szükséges eszközök:

- Csiriz (liszt és víz)

- Újságpapír

- Léggömb

- Szalvéta (fehér)

- Fedőfesték (tempera vagy akril)

- Ecset
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2. Az újságpapírt csíkokra, apró darabokra

tépkedjük és a felfújt lufira, amelyre az

álarc formáját már felrajzoltuk a csirizbe

mártogatott újságpapír darabokat 4

rétegben felvisszük, hogy szépen takarják
egymást.

Laczkóné Szűcs Edina

3. A legutolsó réteget szalvétával

vigyük fel, hogy eltakarja színes
újságpapírt. .

4. Ezután hagyjuk,

teljesen megszilárdulni

majd leengedjük a

lufit. Ezután tetszés

szerint ki lehet festeni

és készen is van a
papírmasé álarcunk.

1. Elkészítjük a csirizt, amelyet úgy

állítunk elő, hogy vízből és lisztből

csomómentesen, tejfölsűrűségű
masszát kapjunk.



Rajzpályázat 

Jenei Gréta 4.c osztályos tanulója a Tudorka magazin

rajzpályázatán megnyerte az Intézményi díj

kategóriát.

Felkészítő:Siteri Róbert
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Rajzpályázat 

A Goods Market rajzpályázat „Advent” témakörében

I. helyezés Kardos Lili 3.b

Különdíj: Técsi András 4.a

Kovács Levente 4.a

Felkészítő:Fábiánné Kiss Gabriella

Akikre büszkék vagyunk  19



Akikre büszkék vagyunk  20

Kunmadarasi Református 

Általános Iskola és Óvoda 

anyanyelvi versenyén:

Bacsa Boglárka 3.b

III. helyezést ért el.

Felkészítő: Fábiánné Kiss 

Gabriella

Mit jelent számodra a 

karácsony?

DFT-Eseményközpont

országos  rajzpályázatán

különdíjas lett

Kiss-Balogh Eszter 3.b 

osztályos tanuló.

Felkészítő: Fábiánné Kiss 

Gabriella
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„Bihari mesék” területi rajzpályázat

I. helyezettje Boros Gábor 3.b

II. helyezettje Köszörűs Dorina 3.b

III. Különdíj Técsi András és Kovács Levente 4.a

Felkészítő: Fábiánné Kis Gabriella

„Mézelő méhek” regionális

rajzpályázatán különdíjas

lett

Karsos Lili 3.b

Bacsa Boglárka 3.b
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A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola által szervezett országos angol nyelvi versenyen 

iskolánk két tanulója 

Hudák Péter és Krisztik Kolos

nagyszerű teljesítménnyel a megyei döntőbe kerültek, mely 

2019. február 27-én kerül megrendezésre Debrecenbe.  



1. osztály

I. hely Stanejovic Szofia Terézia 1.a

II. hely Kurunczi Zsolt 1. a

III. hely Gyarmati Lilla 1.a

IV. Különdíj: Kalmár Viola 1.b

2. osztály

I. hely Horváth Borbála 2.b

II. hely Boros Réka 2.b

III. hely Kalmár Barbara 2.a

IV. Különdíj: Győri Botond 2.a

3. osztály

I. hely Elek Jáhel 3.a

II. hely Ujpál Kira 3.b

III. hely Nagy István 3.a

IV. Különdíj: Bacsa Boglárka 3.b

4. osztály

I. hely Pap Szimonetta 4.a

II. hely Ludman-Nagy Bíborka 4.b

III. hely Karácson Réka 4.a

IV. Különdíj: Bondár Donát 4.b
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,

annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb

kéziratcsomag részeként és jelölte meg

dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.

Iskolánk felső tagozatos

tanulói Himnuszt szavalták el.

Ügyes szavalóink:

Csarkó Sára 5.a

Szabó Réka 5.a

Török Ottília 5.b

Parti János 5.b

Botos Blanka 6.a

Ambrus Balázs 6.a

Farkas Dorka 6.b

Gál Klaudia 6.b

Bíró Eszter 7.a

Veress Johanna 7.a

Györgyfi Zétény 7.a

Krisztik Kolos 7.a

Matkó László 7.a

Tóth Kamilla Boglárka 7.b

Balogh Zsolt 7.b

Juhász Zsolt 7.b

Szabó Nóra 8. osztály
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Beiskolázási programunkból

www.dioszegi-refi.hu
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Beiskolázási programunkból
képekben

www.dioszegi-refi.hu



28Hamarosan itt a VIII. Bihari 
Református Bál

www.dioszegi-refi.hu
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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
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Lapzárta: 2018. február 18. 


