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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola havonta
megjelenő lapja

Rovat ajánló :

Sport rovatunkból

Tavaszváró

Hőseinkre emlékezünk

Báli beszámoló

Adventi rajzpályázat

Akikre büszkék vagyunk
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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Szeretném megköszönni a szülőknek, az
iskola
dolgozóinak,
a
műsorban
fellépőknek, valamint azon támogatóknak
akik nagyban hozzájárultak a VIII.
Református Bál sikeréhez.
Külön köszönet Tóth József szülőnek aki
egy fél szarvasmarhát ajánlott fel a bálra.
Gőzerővel folytatódik az alagsor felújítása.
Kialakításra került a könyvtár végleges
szerkezete, valamint a kézműves kuckó
leendő
helyiségei.
Megtörténtek
a
vízszigetelési munkálatok is.

Március 21-én, csütörtökön Nemzetközi Népdaléneklő versenyt szervez
iskolánk. Előre láthatóan több mint 140 versenyző vesz részt
rendezvényünkön. Az érdeklődők Balázs Amarilla tanárnőtől kaphatnak
felvilágosítást a rendezvény részleteivel kapcsolatban. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Március 27-én iskolánk ismét országos szakmai konferenciát szervez. A
konferencia a hazaszeretet, a hit és hagyományok világába kalauzol
bennünket. A konferencia vendégprofesszora Papp Lajos szívsebész,
magyarságkutató. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
TÁJÉKOZTATÁS!
Márciustól megváltozott iskolánk telefonszáma.
Titkárság1 (Farkas-Szabó Tünde): 06/54-200-240
Titkárság2 (Sáfrányné Szugyiczki Erika): 06/54-200-241
Igazgató-helyettes1 (Szatmári Lajosné): 06/54-200-242
Igazgató-helyettes2 (Jakabné Bogáti Ildikó): 06/54-200-243
Igazgató (László Vilmos Csongor): 06/54-200-244
Tanári szoba: 06/54-200-245
László Vilmos Csongor
igazgató
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Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,

bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb. Fel
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„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?
Úgy, hogy megtartja Igédet!”
(Zsoltárok 119:9.)
Hogyan élhetünk ebben a világban úgy, hogy életünk minden
gonosztól, rossztól mentes és tiszta legyen? Elsőként itt az ifjakra gondol a
zsoltáros! Miért?
Milyen egy gyermek, egy ifjú? Sok-sok kérdés merül fel bennük, amik
őket foglalkoztatják és választ várnak rá. Gyermekként nyitottak a világ
minden mozzanatára. Amit otthon látnak, amit a szomszédok, ismerősök
életéből észrevesznek, amiről a barátaikkal, osztálytársaikkal beszélnek,
mind-mind kérdésként is megfogalmazódnak bennük. Szeretnék- e így élni,
nekem szükséges-e így folytatni az életemet? Ki vagyok én, milyen vagyok,
mire vagyok képes vagy leszek képes szüleim nélkül, amikor már önállónak
kell lennem, amikor kollégiumban vagyok?
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?
Erre a kérdésre ad nekünk keresztyéneknek, az Újszövetség népének
mintegy választ Jézus Krisztus az evangéliumban a házépítők példája
alapján. Megváltónk két házépítőről beszél.
Az egyik házépítő, akiről a Szentírás így vall a Máté evangéliumában, az
okos ember. Ő az építkezést nem a gyorsaság szempontját tekintve kezdi,
hanem a biztonságot veszi figyelembe. Nem az a fontos a számára, hogy
milyen gyorsan költözhet bele új házába, hanem milyen biztonságos és
maradandó lesz az ő épülete. Ezért fáradtságot és időt nem kímélve a
megfelelő alapozással kezdi. Mélyre ás, egészen egy sziklás alapig eljut, s

amikor ezt megtalálja, arra kezdi építeni megfelelő, jó erős alappal a házat.
S mikor a kész házba beköltözik, s jönnek a különböző szélsőséges
időjárási viszonyok, akkor nem éri meglepetés. Mert bár árvíz söpör a tájon
végig, mert bár erős szelek próbálják megtépázni a házat és romokba
dönteni, de a szilárd és mély alap minden nehézségnek ellene áll és nem
dől össze a ház.
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A másik házépítő, akiről a Szentírás beszél, ő a bolond ember. Aki nem

alapozott jól, aki inkább kímélte magát a nehéz alapozás fáradalmától és
csak úgy alap nélkül a földre állította házát. Kívülről, messziről talán két
ugyanolyannak tűnő ház lehetett, talán ez a ház tetszetősebb is volt, mégis
a végső döntés a második házról később megváltozott. Hiszen az árvíz, az
erős szél ezt a házat is megpróbálta, de ez már nem tudott ellene állni az
árvíz és a viharos szelek támadásainak, hanem amikor belekaptak, a ház
összeomlott.
Hasonló ez a történet egy nemrég olvasott meséhez, amiben a téli
viszontagságok elől elbújni a róka és a farkas házat akar építeni. A róka
azt javasolja, építsünk szárazfakéregből házat, azonban a farkas erre azt
mondja, abból csak egy kis kunyhó lesz, ő azonban palotában szeretne
élni. A róka tehát fakéregből épít kunyhót, a farkas azonban jégből építi a
palotáját és amikor elkészülve bemegy, csak úgy fintorogva néz a róka
kunyhója felé. Amikor azonban kitavaszodik, a farkas ázottan kullog ki a
mindenhonnan olvadó palotájából és néz sóvárogva a róka száraz
kunyhójára.
Testvérek, gyerekek, mi vagyunk a házépítők! Mindannyian az
életünket

építgetjük

szüleink,

társaink

segítségével.

De

vajon

jól

alapoztunk-e? Vajon okos vagy bolond házépítőnek bizonyulunk? Mi kell
ahhoz életünk építésének nagy munkájában, hogy okos házépítők legyünk?
Milyen alapot építsünk, amin a mi életünk távol szüleinktől, életünk nagy
próbáiban is megmarad szilárdan?
Az alapot, ebben a könyvben, a Bibliában találjuk. Isten szava az,
amely minket okos házépítőkké tehet. Ha az ő akarata, útmutatása alapján
élünk, ha őrá figyelünk, akkor jöhet árvíz, jöhet szél, épek és szilárdak
leszünk. Ki az, aki olvasni akarja?
Váljék a mi életünkben fontossá a Biblia, Isten szava, hogy jó alapja legyen
a mi életünk házának, amit kérdések áradata és kísértések szélvésze sem
ingat meg, hanem szilárdan megáll Így legyen. Ámen.

Szabóné Nagy Andrea
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Farsangi mulatság, böjti tisztítókúra
Jó kedvvel, örömmel, mulatsággal teljes, Vízkereszttől húshagyó keddig
terjedő időszak a farsang. Isten kegyelméből ebben az évben is sor került
iskolánk megrendezésében a Bihari Református Bálra. Isten iránti hálával

köszönet illeti a szervezők, a résztvevők, a támogatók jelenlétét, segítségét,
munkáját. Jó érzés, amikor lehet önfeledten, de mégis kulturált módon
szórakozni, lazítani, kikapcsolódni, falatozni, örvendezni és mulatozni.
Aztán hamvazószerdával kezdődően (2019-ben március 6-án) következik
az a negyven nap, amit böjtnek nevezünk. Ilyenkor alkalmunk van egy kis
tisztítókúrára, egy kis csendre, egy kis magunkba szállásra. Ezzel készülünk
arra, hogy helyet és értelmet nyerjen szívünkben, életünkben Jézus Krisztus
szenvedése, váltsághalála és feltámadása. Ez a mi hitünk záloga, mellyel

megszerezte nekünk a bűneink bocsánatát és az örök életet.
Tele hassal nem lehet térdepelni – fogalmazta meg Kriszosztomosz
egyházatya az ókorban. És valóban. Ha eltelünk az ételekkel, nem biztos, hogy
marad időnk, kedvünk, figyelmünk az Isten előtt való leborulásra. Így
testiképpen fontos a böjt. Jézus munkássága kezdetén, kiment 40 napra a
pusztába böjtölni, hogy megtisztítsa magát. Amikor Ninive lakói eltávolodtak
Istentől, Jónás próféta által figyelmeztette Isten őket, hogy elpusztulnak, ha meg
nem térnek. Ezért böjtbe kezdtek és megbánták Istentől való elfordulásukat, így

megmenekültek. Olykor nekünk is a menekülés útja a böjt.
A Dalai Láma szerint, ha nem tudsz értékesebbet mondani, mint a csönd,
ne szólalj meg. Vajon tudunk mi csendben lenni? Nem fecsegni, hanem élvezni a
csendet, és benne lelkiképpen meghallani Isten halk és szelíd szavát? Mert ezt
is jelenti a böjt.
Sokszor szavak sem kellenek ahhoz, hogy megtaláljunk kérdésekre válaszokat,
hogy

magunkba

szálljunk,

megtisztuljunk.

Ahogyan

a

274.

dicséret

megfogalmazza: „Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre

lelsz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá
életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk!”
Legyen ideje a mulatságnak és a böjti tisztítókúrának is mindennapjainkban!
Matkóné Cseh Brigitta

Sport
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2019. február 20-án a Széchenyi Kupa
tavaszi fordulóján II. helyezést értek el I.
korcsoportos focistáink.

I. Korcsoport focistáink:
Bényei Tamás 1.a
Győri Botond 2.b
Mészáros Dominik 2.b
Szoboszlai Márk 2.b
Törzsök Balázs 2.b

Pálfi Edit

Sport
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2019. február 22.
Bozsik Intézményi Program téli forduló
II. korcsoport:

Diószegi 1- Szentpéterszeg

16:1

Diószegi 2- Gáborján

7:2

Diószegi 1 - Gáborján

14:0

Diószegi 2 - Szentpéterszeg

6:2

Diószegi 1 - Diószegi 2

9:2

Szentpéterszeg - Gáborján

5:6

Felkészítők: Veress Péter, Nagy István
Nagy István

Sport
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2019. február 22.
Bozsik Intézményi Program téli forduló
Végeredmény:

1. Diószegi 1
2. Diószegi 2
3. Gáborján
4. Szentpéterszeg
Csapatok:
Diószegi 1: Muzsnai Máté, Hudák Botond, Tirpák
Regő, Gyöngyösi Zsombor
Diószegi 2: Balogh Szilárd, Bakcsi Zalán, Nagy
István, Karácson Zsombor

Nagy István

Sport
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2019. február 22-én péntek délután
zsámolylabda bajnokságon vettünk részt a
Hunyadi Mátyás tagiskolában,
Berettyószentmártonban.

Készültünk a versenyre, mégis izgultak a lányok.
Miután az első meccset győzelemmel zártuk a furtai
FIÚ csapat ellen, oldódott a versenylázuk.
Természetesen a magabiztos házigazdák nyertek,
de nem sokkal maradtunk el tőlük. Jól éreztük
magunkat, jövőre is megyünk.
A csapat tagjai voltak:
Matkó Dóra 4.a
Tóth Jázmin 4.b
Szabó Dóra 4.b
Nagy Blanka 4.c
Hudák Lora 4.c
Szabó Gréta Flóra 4.c
Szoboszlai Noémi 5.a
Vékony Nikolett 4.c

Pálfi Edit

Sport
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Grundbirkózás országos döntő
Budapest Kruj Iván Sportcsarnok
2019. február 23-24

A diószegis diákok a tankerületből egyedüliként
vettek részt az országos döntőn. Szép eredményt
értek el I. korcsoportos lányaink, a sportiskolák
körében, megelőzve a fél mezőnyt!

I.korcsoportos lányok: Országos V. helyezés
Törzsök Luca
Vékony Vivien
Dobrik Dorkás
Bacsa Boglárka
Kis-Balogh Eszter
Dobrik Sáron
Nagy Lili

Deme Dávid

Sport
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Grundbirkózás országos döntő
Budapest
Kruj Iván Sportcsarnok
2019. február 23-24

A diószegis diákok a tankerületből egyedüliként
vettek részt az országos döntőn.
A csapat két korcsoporttal indult:

II. korcsoportos lányok: Országos X. helyezés
Bereczki Zsófi Lora
Erdélyi Petra
Erős Ágnes
Hudák Lora Hanna
Jenei Gréta Eszter
Szabó Réka
Szoboszlai Noémi
Törzsök Flóra
Vékony Nikolett

Deme Dávid

Sport
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Grundbirkózás országos döntő
Budapest
Kruj Iván Sportcsarnok
2019. február 23-24

A diószegis diákok a tankerületből egyedüliként
vettek részt az országos döntőn.
A csapat két korcsoporttal indult:

II. korcsoportos fiúk: Országos VIII. helyezés
Bacsa Bence
Bocsa Tibor Krisztián
Bökönyi Péter Gergő
Gyöngyösi Zsombor
Kalmár László
Krafcsik Kristóf
Pásztor Norman
Tirpák Regő
Tirpák Zalán
Törzsök Balázs

Deme Dávid

Születésnaposok
- Február 1.a
Baranyi Nóra
1.b
Papp Anna
Tóth Emma
2.a
Nagy Rebeka Linett
Ujhelyi Lili
2.b
Ganzé Sándor
3.a
Mező Ramóna Gyöngyi
Rafael Barnabás
Tiszai Ádám
3.b
Lencsés Vivien
4.b
Csaba Annabella
Mező Anasztázia
4.c
Karácson Zsombor
Vass István Tass
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Születésnaposok
- Február -

5.a
Bocsa Vivien Melinda
Kasza Blanka Sára
Trapp Csenge
5.b
Barta Dávid
6.a
Budai Bálint István
Budai János Bence
6.b
Derzsi Sándor Kamill
Dienes Antónia
Gál Csenge Boglárka
Sáfrány Károly
Szabó András Máté
Szecsődi Molli
Tejfel Bianka
Tóth Brigitta Rebeka
7.a
Papp László Levente
Szántó Kata
8.
Berek Nóra
Boros Máté
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Akikre büszkék vagyunk
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Stylus szépíró verseny
2019. február 22-én Horváth Bori 2. a és Tóth
Boglárka Lelle 6. B Vésztőn A Kis Bálint
Református Általános Iskola által szervezett IV.
Stylus Szépírási versenyen vett részt. A nap
áhítattal kezdődött, majd a megmérettetés után,
míg a dolgozatokat javították, a versenyzők
kézműveskedtek,
készíthettek
kulcstartót,
színezhettek stb. Délután az iskola színjátszó
csoportja A négyszögletű kerek erdő c. műből
előadott
jelenettel
szórakoztatta
a
résztvevőket. Tóth Boglárka Lelle országos első
helyezés ért el.

Felkészítők: Ékesné Baranyai Enikő, Pappné Nagy Éva

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
1. a osztály

1. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Baranyi Nóra
Bényei Tamás
Gyarmati Lilla
Kiss Blanka
Ruskó Norbert
Kurunczi Zsolt

Bottó Boglárka
Elek Lea
Furka Bíborka
Muzsnai Hédi
Nagy Nóra
Stanojevic Szófia
Tikász Marcell

Osztályfőnök: Czirjákné Hajzer Ilona
1. b osztály

1. b osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Bakcsi Szandra
Juhász Evelin
Kalmár Viola

Bondár Hanna
Fónyad Nándor
Gugyela Dávid Ferenc
Krafcsik Benett Axel
Páli Milán
Papp Anna
Szilágyi Maja
Varga Bence Dániel
Csepei Frederik

Osztályfőnök: Ertsey Zsigmondné

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
2. a osztály

2. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Bereczki Lea
Gál Petra
Juhász Molli
Szabó Zalán
Tóth Janka

Fodor Oszkár
Hodosi Zoé
Kalmár Kristóf
Nagy Lili
Rózsa Zsófia

Osztályfőnök: Vámos Rita
2. b osztály

2. b osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Baradács Emese
Bondár Hanna
Dobrik Dorkás
Fónyad Nándor
Duró Borbála
Gugyela Dávid
Ganzé Sándor
Krafcsik Benett
Győri Botond
Páli Milán
Horváth Borbála
Papp Anna
Kiss Angelika
Szilágyi Maja
Kiss Árpád
Varga Bence
Kiss Barnabás
Csepei Frederik
Mészáros Dominik
Taga Zsófia
Törzsök Balázs
Vékony Vivien
Osztályfőnök: Pappné Nagy Éva

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
3. a osztály

3. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Dobrik Sáron
Kiss Gréta Virág
Laczkó Sándor
Meliska-Tóth Levente
Nagy István
Szűcs Erika Virág
Técsi Karolina

Elek Jáhel
Mező Ramóna Gyöngyi
Papp Ákos

Osztályfőnök: Balogné Pogácsás Anita
3. b osztály

3. b osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Bacsa Boglárka
Boros Gábor
Nyika Jázmin

Geönczy Levente
Kis-Balogh Eszter
Lencsés Vivien
Tipanucz Kende
Turzó Balázs
Varsányi Zsombor

Osztályfőnök: Fábiánné Kiss Gabriella

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
4. a osztály

4. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Krafcsik Kristóf
Matkó Dóra Brigitta

Juhász Róbert Norbert
Kovács Levente
Pap Szimonetta Marianna
Técsi András
Víg Szófia

Osztályfőnök: Veress Péter
4. b osztály

4. b osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Gyarmati Dezső
Ludman-Nagy Bíborka
Tirpák Zalán
Tóth Jázmin

Bondár Donát
Fejes Gréta
Major Szabolcs
Nagy Rebeka
Sáfrány Lilla
Sándor Kitti

Osztályfőnök: Dobrikné Puskás Petra

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
4. c osztály

4. c osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Farkas Boglárka
Gyöngyösi Zsombor
Györgyfi Zalán
Hagymási Florina
Hudák Botond
Hudák Lora
Imre Barbara
Jenei Gréta
Karácson Zsombor
Kecskeméti Imre
Márton-Szabó Kata
Vass István Tas
Vékony Nikolett

Berecki Zsófi
Cucin Gergő
Dragonya Hanga
Nagy Blanka
Törzsök Flóra

Osztályfőnök: Nagy Judit

Akikre büszkék vagyunk
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A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI kitűnő és jeles tanulói:
5. a osztály

5. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Balog Balázs
Csarkó Sára
Cseke Zsombor
Nagy Patrícia

Madarász Botond
Nagy Zoltán
Gonda Péter
Kasza Blanka
Balog Kamilla
Nagy Amina Emerencia
Szoboszlai Noémi

Osztályfőnök: Garzó Tünde
5. b osztály

5. b osztály
Jelesek:

Kitűnők:
Bene Johanna
Koncz Izabella
Rózsa Szabolcs

Bakcsi Dániel
Geönczy Kincső
Gulyvász Gergő János
Madar Szabolcs
Nagy Nóra
Papp Hanna
Szabó Milán Csaba
Varga Botond Csongor

Osztályfőnök: Nánási Mónika

Akikre büszkék vagyunk
6. a osztály

6. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Botos Blanka
Horváth Benedek
Kerekes Marcell
Török Nóra
Kardos Dávid

Ambrus Balázs
Bakonszegi Hanna
Erőss Zoltán Csogor
Győri Attila Zsombor
Juhász Dominik

Osztályfőnök: Györfi Éva
6. b osztály

6. b osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Farkas Dorka
Nagy Ákos
Sáfrány Károly
Szabó András Máté
Tóth Boglárka Lelle

Gonda Boglárka
Halász Boglárka
Kállai Zoltán
Karácsony Liliána
Kovács Maja Rebeka
Oláh Erik Roland
Szecsődi Molli

Osztályfőnök: Ékesné Baranyai Enikő
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Akikre büszkék vagyunk

7. a osztály

7. a osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Matkó László Péter

Györgyi Zétény Sándor
Hudák Péter
Papp Hunor Márton
Veress Johanna

Osztályfőnök: Bényei Tamásné

8. osztály

8. osztály

Kitűnők:

Jelesek:

Fülöp Zsófia
Molnár Boglárka

Berek Nóra
Farkas Zoltán
Nagy Vivien
Varga Levente

Osztályfőnök: Nagy Sándor
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Akikre büszkék vagyunk
2019.02.18-án (hétfőn) a Debreceni Hunyadi János Általános
Iskola versenyt szervezett ,,Hunyadiak nyomában” témakörben.
Iskolánk egy négy fős csapattal képviseltette magát a
megmérettetésen. A csapatot Nagy Patrícia (5.A), Rózsa
Szabolcs László (5.B), Budai János Bence (6.A) és Győri Attila
Zsombor (6.A) alkotta, akik egy nagyon érdekes interaktív
akadályversenyen vettek részt.

Gratulálunk a részvevőknek a felkészülésért és a versenyen elért
eredményért!
Felkészítő: Veress Péter

Akikre büszkék vagyunk
„ Szép Karácsony immár eljő…” rajzpályázat díjátadás
díjazottjai a Derecskei Mese - Vár Óvoda és Bölcsődéből

25

26

Az igazságos Hunyadi
Mátyás?
1443. február 23-án Kolozsváron született a
magyar

történelem egyik

legnagyobb

királya

Hunyadi Mátyás. A 32 évig uralkodó Mátyást
nemcsak a magyarok, de több környező nép
hagyományai
uralkodóként

is
tartják

az

egyik

számon,

legnagyobb
emlékét

sok

népmese, monda őrzi. Sokszor az igazságos
jelzővel illetik, ugyanis a mondákban megőrzésre
került a királyról az a kép, mely szerint álruhába
öltözve a nép körében védte a szegény embereket
az igazságtalanságtól.
1443. február 23-án Kolozsváron született a magyar történelem egyik legnagyobb
királya Hunyadi Mátyás. A 32 évig uralkodó Mátyást nemcsak a magyarok, de
több környező nép hagyományai is az egyik legnagyobb uralkodóként tartják
számon, emlékét sok népmese, monda őrzi. Sokszor az igazságos jelzővel illetik,
ugyanis a mondákban megőrzésre került a királyról az a kép, mely szerint
álruhába öltözve a nép körében védte a szegény embereket az igazságtalanságtól.

Mátyás és második felesége nevéhez köthető, az udvarban elterjedő reneszánsz
korstílus és a hozzá tartozó udvari élet és ételek elterjesztése. Mátyás szerette a
zenével és kiváló ételekkel társuló lakomákat. Sokan nem tudják, de Beatrix
királynőnek köszönhető, hogy a királyi udvarban elterjedt a villa használata,
illetve valószínűsíthető, hogy már a fagylalt receptje is eljutott Mátyás király
udvarába. A királyi udvar pezsgő élete mellett, Mátyás erős hatalmat épített ki, a
főurak hatalmát és befolyását gyengítette, új adók bevezetésével és a korábbiak
emelésével folyamatosan gazdagította a királyi kincstárat. Az adók emelése
azonban sok ember számára megkérdőjelezik az igazságos király eszményképét.
A mesék, a mondák és a történelmi források alapján, mindenki döntse el valóban
igazságos volt-e Mátyás király?
Veress Péter
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Hobbi rovat
Tavaszi ajtódísz
Közeledik a tavasz, elraktuk a téli lakásdekorációnkat, és öltöztethetjük
tavaszba a lakásunkat is. Nem csak az otthonunkat, hanem a bejárati ajtónkat
is felvidíthatjuk egy kis vidámsággal, egy kis tavasszal. Ebben a hónapban a
tavaszi ajtódíszünket fogjuk elkészíteni.
Szükséges eszközök:
- fonott koszorú
- dekor papír
- olló
- ragasztópisztoly
- szalag

1. A dekor lapokból virág szirmokat
és leveleket vagdosunk, amelyeket a
ragasztópisztoly segítségével saját
ízlésednek
megfelelően
felragasztgatunk a fonott koszorúra.

2. Ha már megvalósult az, amit
elképzeltünk, a szalagból masnit
készítünk és a koszorú tetejére
ragasztjuk.

3. A masninak hagyunk egy
hosszabb darabot, amelyre a
koszorú ajtóra akasztásánál lesz
szükségünk.

Laczkóné Szűcs Edina
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VIII. Bihari Református Bál

a bál megnyitása, műsor….

Kacor citera csoport előadása

Tekergők néptánccsoport előadása

Borbolya néptánccsoport előadása
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Majorette

Abba egyveleg
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Baraboly néptánc együttes

33

vacsora
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Zene, tánc, tombola, mulatság hajnalig…
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Nyugdíjba vonuló kollégáink
Mészáros András Lászlóné
Mészáros András Lászlóné, ahogy
mindenki ismeri, Incike néni
sok évtizedes tanítói pályafutása
után, 2019. februárjától
nyugállományba vonult.
Köszönjük az évtizedeken át végzett igényes, lelkiismeretes
munkáját, amit mindig a jobbító szándék vezetett.
Hitvallása volt, hogy a gyermekeket csak szeretettel, teljes
odafordulással lehet nevelni-oktatni. Ennek szellemében
terelgette nagy türelemmel a rá bízott osztályok diákjait és
tanulmányi téren is igyekezett kihozni belőlük a
maximumot.
1980 szeptemberétől 2 év megszakítással egészen
nyugdíjba vonulásáig dolgozott iskolánkban. Folyamatosan
fejlesztette szakmai tudását. 1999 júniusában angol
műveltségi területen szerzett képesítést, így az angol nyelv
korai oktatásának egyik elkötelezett pedagógusa lett alsó
tagozaton.
Igyekezett
diákjaival
megszerettetni
a
nyelvtanulást. A nyelvi alapozást olyan lelkesedéssel és
játékos módszerek alkalmazásával végezte, amire a felső
tagozatban is jól lehetett építeni.
Pedagógusként és a magánéletében is elkötelezetten
közvetítette és ápolta a keresztyén vallási értékeket.
Presbiterként a helyi keresztényén közösség munkájába is
bekapcsolódott, ahol mindig szem előtt tartotta az iskola
érdekeit.
A dolgos hétköznapok feszített tempóját ezentúl felváltja a
könnyebb, de elfoglaltságoktól nem mentes nyugdíjas
időszak, amikor is több alkalom nyílik majd a családi
kapcsolatok ápolására, az unokákra, a hobbyra, a
pihenésre.
Kívánjuk, hogy a nyugdíjas évek egészségben, békességben
teljenek, további életútját is siker koronázza.
Képek a galériában
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Nyugdíjba vonuló kollégáink
Lakatosné Bungó Ibolya
Lakatosné Bungó Ibolya tanárnő 1978 óta
van a pedagógus pályán. 1983 augusztusától
dolgozik iskolánkban. Gyermekek generációi
nevelkedtek fel a keze alatt.
A Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolán 1978-ban
szerezett matematika-fizika szakos általános
iskolai tanári diplomát.
Évtizedeken át végzett igényes, lelkiismeretes, pontos
munkája elismerést váltott ki a szülők és a tantestület tagjai
körében is. Az utóbbi években iskolai berkeken belül kétszer is
részesült minőségi munkájáért járó díjban. Hosszú évtizedek alatt
osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is kiemelkedő volt
munkájában, melyet erős hivatástudattal végzett. Szakmai
felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén
az intézmény meghatározó személyiségévé vált, aki mindig a jobb
működés, a fejlődés érdekében tevékenykedett.
Minden rábízott diákot igyekezett hozzásegíteni képességei
maximális kibontakoztatásához. Önzetlenül, szabadidejét sem
kímélve végezte a tehetséges tanulók gondozását, a gyengébb
tanulók felzárkóztatását, a továbbtanulni szándékozók felvételire
való felkészítését.
Tevékenységének szerves része volt a tanulmányi
versenyekre való felkészítés. Tanítványai rendszeresen részt vettek a
Zrínyi Ilona, az alapműveleti, az Orchidea Pangea és egyéb
matematika versenyeken. Sok esetben szerezték meg a megyei
verseny első 10 helyének valamelyikét.
Osztályfőnökként is nagy hangsúlyt fektetett tanítványai
harmonikus
személyiségformálására,
a
jó
osztályközösség
kialakítására, szabadidős programok szervezésére.
Rendszeresen képezte magát, hogy lépést tartson a fejlődéssel.
Fiatal kollégáit is szívesen mentorálta, segítette. Munkája és
személyisége mind emberségben, mind szaktudásban követendő
példa mindnyájunk számára, ugyanis a hosszú szolgálat után 2019
márciusától Ibolya néni nyugállományba vonult. Nem lesz többé
rohanás meghatározott időre a munkahelyre.
Többi idő jut a családra, az unokákra, a ház körüli teendőkre,
hobbyra, pihenésre.
Kívánjuk, hogy a nyugdíjas évei égészségben, békességben teljenek,
további életútját is siker koronázza.
Képek a galériában
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Elmegyek
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Újra eltelt egy év, s érzem a terhét,
Ezért, már tervezem, munkám végezetét.
Becsukom a könyvem, jókedvvel, békésen,
Búcsúzom tőletek nagy-nagy szeretetben.
Közel kétezren voltak, kik tanulhattak tőlem,
Harmincnégy év alatt, ugyanezen, helyen.
Sok embertől tanultam, ahogy rám hatott,
Így váltam azzá, amilyen vagyok!
Szerettem a munkám, nem kíméltem magam,
Értelmét láttam, hogy taníthattam.
Hittem magamban, s amit jól csináltam,
Átadtam bárkinek, ha igényét láttam.
Az oktatáspolitika sokszor változott,
Ez a pályámon sok plusz feladatot hozott.
Tovább képeztem magamat sokszor,
Ne maradjak le a kor elvárásaitól!
Igazán az okozta szívem jó érzését,
Mikor felkeltettem a gyerekek érdeklődését.
Mikor együtt fedeztük fel, hogy a fizika csodálatos,
A matek meg igaz, s tudása sok örömöt okoz.
Kik megtapasztalták ezt a valós érzést,
Versenyeken szerezték be az elismerést.
Látva örömüket, ahogy lelkesedtek,
Feltöltődés volt az szívemnek, lelkemnek.
Kilenc osztállyal ballagtam el e vén falak között,
Hová a tudás és szeretet mellé a hit is beköltözött.
Minden tanítványra büszke lehetek,
Kik az élet küzdelmében helyükre kerültek.

Újra a fénykorodat éled kedves Iskolám,
Annyiszor voltál képes megújulni már.
Vonzó vagy, új köntösben ragyogsz,
Gyöngyszemként a város szívében dobogsz!
Kedves kollégáim búcsúzom tőletek,
Köszönöm, amit kaptam, s adhattam nektek.
Kívánom, Isten áldásával valósuljon meg,
Mindem tudást és jellemet formáló tervetek!
Lakatosné Bungó Ibolya

Képek a galériában
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2019 február 27-i Táncház
Iskolánk tornatermében

www.dioszegi-refi.hu
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Beiskolázási programunkból

www.dioszegi-refi.hu

41

Beiskolázási programunkból
képekben

www.dioszegi-refi.hu

42

Hírek, aktualitások

Az ebéd térítési díja átutalással is rendezhető.
Utalni a Tiszántúli Református Egyházkerület
számlaszámára lehet. A megjegyzés rovatba fel
kell tüntetni a számla sorszámát. Akik nem
rendelkeznek bankszámlával vagy netbankkal
azok a szülők továbbra is befizethetik az iskola
titkárságán.
Köszönettel: Sáfrányné Szugyiczki Erika
A művészeti oktatás díja március 15-ig kerül
kiszámlázásra.
Köszönettel: Sáfrányné Szugyiczki Erika
Tavaszi szakmai nap iskolánkban
A szakmai nap keretében előadást tart Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor.
A rendezvény helyszíne: Diószegi Kis István Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4100
Berettyóújfalu, Kálvin tér 3 - 4.
A rendezvény időpontja: 2019. március 27. (szerda) 09.00
- 15:00
Gyülekező, regisztráció: 09.00 - 09:45

Búcsúzunk szeretett kollégáinktól
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Fotók: Deme Dávid
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Fotók: Deme Dávid
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Fotók: Deme Dávid

46

G
a
L
É
R
I
a

Lapzárta: 2018. február 21.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
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

