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Ősz, ősz ne siess!

Ne kergesd el a nyarat,

a meleg fényt, sugarat.

Süss ki még, nyári nap,

simogasd az arcomat,

melengesd a szívemet,

míg az ősz eltemet.

Vidíts még vadvirág,

míg enyém a vad világ.

Tudom én, érzem én,

nem sokáig lesz enyém.

Heltai Jenő: Ősz

2

Szürke ég, szürke vég,

be jó volna élni még!

Nem lehet, nem lehet,

sötét árny integet.

Sötét árny, néma váz

bűvöl és babonáz.

Kérdezem, nem felel,

integet csak, menni kell.

Fogy a fény, fogy a nyár,

hideg szél fujdogál,

hideg szél, őszies…

Ősz, ősz ne 
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„Az igaz ember pedig hitből él!” (Róma 1:17)

Reformáció 500 +

Reformáció hónapjában vagyunk, ahogyan látjuk is a református templomon

a hatalmas molinót. Több, mint 500 éve kezdődött el a reformáció, amikor Luther

Márton ágoston rendi szerzetes kifüggesztette a Wittenbergi vártemplom kapujára

95 tételét, 1517. október 31-én. Emiatt a tette miatt tartjuk ekkor a reformációs

istentiszteleteket, s tartjuk októbert a reformáció hónapjának.

Nem ezzel kezdődött azonban a reformáció, hanem azzal a kérdéssel, ami

Luther szívében fogalmazódott meg, látva a kor egyházának gyakorlatát, keresve

az igaz bűnbocsánatot. S a kérdés, amely gyötörte, amelyre a választ a Bibliában

találta meg, így hangzott: „Hol találok egy kegyelmes Istent?” A bűnbocsánatot, az

örök életet kereste és találta meg Luther Márton, amikor rátalált a szívének

gyógyító Igére a Római levélben: „Az igaz ember pedig hitből él.”

Ez az Ige indította el őt a reformáció, az egyház megújításának útján.

Így, ebből elindulva születtek meg a reformáció tételei:

- egyedül Krisztus által

- egyedül kegyelemből.

- egyedül hit által

- egyedül a Szentírás

S ez a reformáció ma is, 500 év elteltével zajlik. Érvényes ránk a Luther által

megfogalmazott, de nem annyira elterjedt kifejezés: „ecclesia semper reformanda

est”, az egyház mindig megújulásra szorul. Ezt pedig mindig a reformátori

alapelvekhez visszatérve lehetséges megvalósítani.

- A megújulás újra és újra döntő megtérés a megfeszített és feltámadott Jézus

Krisztushoz, az ígéretéhez és a parancsolataihoz.

- az egyház megújulásának elengedhetetlen feltétele az egyház tagjainak

bűnbánata, felismerése, hogy a megújulás Isten kegyelmi ajándéka.

- A megújulás lelki megújulás, melyben az egyház hit által visszatér az egyház a

Forráshoz, a kegyelmes Istenhez.

- Ennek a szüntelen reformálásnak az Isten Igéje szerint kell bekövetkeznie.

Áldjon meg bennünket a Mindenható Isten, hogy ezekre tekintve újuljon, tisztuljon,

erősödjön

minden gyülekezet és keresztyén közösség. Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor
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Teremtés hete nyertesei

1.helyezett: Pindur Pandúrok

csapata: Tagjai: Farkas Dorka,

Halász Boglárka, Kogyila Petra,

Kovács Maja, Tóth Boglárka Lelle

2. helyezett: Ötös osztag

csapata: Tagjai: Bodnár Zoltán,

Fazekas Ádám, Kiss Milán,

Matkó László, Papp László

3. helyezett: Gyémánt

csapat: Tagjai: Balogh Dávid,

Bottó Csaba, Cseke Zsombor,

Kun-Bozsó Roland

3. helyezett: Dinnyefaló

Tacskók csapata: Tagjai:

Brumár Anna, Hagymási

Florina, Imre Barbara, Jenei

Gréta



Emlékezés az aradi vértanúkra
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Idén a 6. a osztály műsorával emlékeztünk az aradi vértanúkra iskolánkban

2019. október 4.-én, pénteken. Az egykori események felidézésével, versekkel,

szavalatokkal tisztelegtünk a hősök emléke előtt:

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása után a megtorlás

brutális és véres volt. Az Aradon őrzött 13 tábornokkal másfél havi jelképes

tárgyalás után, felségárulás és zendülés címén közölték a halálos ítéletet, arra

hivatkozva, hogy korábban a császári sereg tisztjei voltak. Haynau szűk

egyéves megtorló vérengzése során 1850 nyaráig több mint száz embert

végeztetett ki.

A tizenhárom tábornokot az aradi várbörtönben őrizték a kivégzés

napjáig. A Maros bal partján épült hatszögű erődöt a folyó majdnem teljesen

körülöleli, így biztonságosnak tartották a felségsértők őrzésére. Az ítéletet

1849. október 5-én, reggel 7 órakor hirdették ki: golyó általi halállal büntették

Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidet, Lázár Vilmost. Bitófára

küldték Aulich Lajost, Török Ignácot, Lahner Györgyöt, Damjanich Jánost,

Nagysándor Józsefet, Vécsey Károlyt, Knezić Károlyt, Poeltenberg Ernőt és

Leiningen-Westerburg Károlyt. Dessewffy és Lázár ítéletét kegyelmi kérvény

alapján főbelövésre változtatták.

A 6. a osztály október 6.-án este a népligeti kopjafánál is részt vett a

megemlékezésen, mely Sári Levente festőművész Életfa című homok

animációjával idézte fel az egykori eseményeket.

Garzó Tünde



Ady Endre: Október 6.
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Őszi napnak mosolygása,

Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve

Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott - hősi áron -

Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára

Ráragyog a nap sugára,

Oda hull az őszi rózsa,

Hulló levél búcsucsókja;

Bánat sír a száraz ágon,

Ott alussza csendes álmát

Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,

Tűzz reá a fényes égre,

Bús szivünknek enyhe fényed

Adjon nyugvást, békességet;

Sugáridon szellem járjon

S keressen fel küzdelminkben

Az aradi tizenhárom.



A szakkör első kiruccanása újra a csonka toronyhoz történt, ahol retró

játékokkal és légpuska lövészettel csaptuk agyon az időnket nagyon

kellemesen. Következő pénteken kibicikliztünk a Berettyó-partra a vasúti híd

lábához, ahol további kalandokban volt részünk. Istennek legyen hála a

szakkör tagjai újra eljutottak a Sebes-Körösre, ahol ismét vízre szállhattunk

kenukkal. Mindenek előtt a kenuzás rejtelmeiről hallhattunk szakszerű

tájékoztatást Gál Lajos baptista lelkipásztor testvértől. Ezután festői

környezetben a várhelyi tábor partszakaszánál szállhattunk újra a vízre.

Közös imádság után elindultak a haladók, majd a kezdőkkel is a vízre

merészkedtünk. Hála Istennek megint megúsztuk borulás nélkül a vízi

kalandozást, miközben a Sebes-Körös vízi világában és a természet

csöndjében gyönyörködtünk. Az idő csodálatos volt és több kilométer megtétele

után már egyre jobban ment az evezés is. A szerencsések közben angol

tudásukat is fejleszthették, mivel angol anyanyelvi tanáraink is elkísértek

bennünket. Mire kikötöttünk, már mindenki kellemesen elfáradt. A hazafelé

vezető úton már az újabb tavaszi vízi kalandokat tervezgettük.
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Kúl-Túra
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Kúl-Túra

Elek Sándor
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Kis kedvencek dèlutànja a 
Diószegiben! 



2019 szeptember 27.

Szeptember utolsó péntekjére a diákönkormányzat

papírgyűjtést szervezett. Most először PET

palackgyűjtést is szerveztünk.

Sok szülő már előző nap és munkakezdés előtt elhozta

az összegyűjtött csomagokat, így már csütörtökön tele

lett az első konténer.

Pedagógusok, szülők , diákok közösen mértük, írtuk,

pakoltuk a könyveket, füzeteket, hullámpapírokat.

Délutánra összesen kb. 17 000 kg papírt sikerül

összegyűjteni.

1. helyezett: 7.a

2. helyezett: 7.b

3. helyezett: 4.a

Gratulálunk az osztályoknak, és köszönjük a segítséget

a szülőknek, az iskola dolgozóinak!

Pálfi Edit 

DÖK-vezető

10Papírgyűjtés 



Győrfi Éva 

Mk. vezető

11Ékpárna a Diószegiben 
Kedves Szülők, kedves Olvasóink!

Nagy örömmel tájékoztatunk benneteket, arról, hogy

megérkeztek elsős kis diákjaink számára az ékpárnák.

Az ékpárna állandó használata segíti a helyes

testtartást, gerincvédelmet nyújt az embernek. A komfortos

mindennapi életvitelünkben különösen fontos odafigyelni

testtartásunkra, egészséges izomzat fejlesztésére,

erősítésére.

Büszkék vagyunk arra, hogy ezt iskolánk, AZ

ORSZÁGBAN ELSŐ ISKOLAKÉNT, felismerte és segíti

tanulóinkat az ékpárna használata mellett

gyógytestneveléssel is.



Akikre büszkék vagyunk 12

Helytörténeti vetélkedő

A Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület

2019. szeptember 23-án történelmi csapatvetélkedőt rendezett.

Iskolánk három fős csapattal képviseltette magát a versenyen. A

csapat tagjai: Ambrus Balázs, Botos Blanka, Juhász Dominik

7.a osztályos tanulók voltak.

A nap folyamán a tanulóink megtekinthettek egy harci bemutatót,

illetve az esemény színvonalát tovább emelte egy solymász

bemutató is. A csapatoknak elméleti, illetve érdekes gyakorlati

feladatok sokaságát kellett teljesíteni.

Gratulálunk nekik a sikeres szerepléshez!

Felkészítő: Veress Péter 



Előkészítő foglalkozások 13

Az előző tanévhez hasonlóan október 8-án tartottuk első 

iskolaelőkészítő foglalkozásunkat. Erre az alkalomra lufi 

bohóc érkezett a gyerekek szórakoztatására, egy vidám, jó 

hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

A második foglalkozáson a kis vendégeink legózhattak és 

bepillantást nyerhettek a robotika nagy titkaiba, mitől és 

hogyan mozognak a robotok.

Október 22-én a nagyszerű időjárást kihasználva udvari 

sport foglalkozással vártuk leendő diákjainkat. 

Kipróbálhatták az udvaron felállított akadály pályát, 

játszhattak a kooperációs ernyővel és végül kipróbálhatták a 

trambulint is. Pihenés képpen megvendégeltük őket egy kis 

üdítővel és színes lufikkal térhettek haza.

Pappné Nagy Éva



Erős vár a mi Istenünk,

Kemény vasunk és vértünk.

Ínségben együtt van velünk,

megvált és harcol értünk.”

Luther Márton ezen ismert verse is elhangzott október 20-án, a családi

istentiszteleten, egy 6.B osztályos tanuló előadásában. Az osztály többi

tanulója további, a reformációval kapcsolatos személyeket és

eseményeket elevenített fel a gyülekezet tagjai számára.

Veressné Nánási Mónika

Családi istentisztelet
14
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2019. október 14-én (hétfőn) került megrendezésre az I. és a II. korcsoport

számára a Bozsik Intézményi Fociprogram. Az eseménynek Esztár adott

helyszínt. Ahol az alábbi iskolák csapatai jelentek meg:

• Fekete Borbála Általános Iskola (Szentpéterszeg),

• József Attila Általános Iskola (Berettyóújfalu),

• Irinyi Károly Általános Iskola és AMI (Esztár),

• Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola és AMI (Berettyóújfalu).

Gratulálunk iskolánk csapatainak a sikeres részvételhez!

Bozsik Intézményi Program

I. korosztályos csapat tagjai:

Bényei Tamás, Szabó Gyula, 

Kurunczi Zsolt, Kiss-Balogh Áron, 

Seprenyi Benedek, Kovács Olivér.

II. korosztályos csapat tagjai: 

Karácson Zsombor, Bakcsi Zalán, 

Tipanucz Kende, Nagy István, 

Győri Botond, Törzsök Balázs. 

Veress Péter
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We are glad to talk about our week in France which

happened at the end of September. Thanks for our school

manager and the Bihari Szociális Szolgáltató Központ five

students could take part in an international meeting called

Euromet. Its goal was vulnerability and the students had

many programs together with other nations’ group. We

could also visit Paris, Orleans and Chambord Castle which

are important places in French history. This trip was

useful for communication in English language since we

met groups from the UK, Finland, Slovenia, Belgium for

instance. Our students had opportunity to prove their

great English knowledge and we were really proud of them.

Euromet - A week in France

Győrfi Éva
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Hi everybody!

Answer these questions, check your knowledge.

Let's see how much you know France:

What is the capital of France?

Where was Jeanne D'Arc born? Why is she famous?

What traditional French dishes, food do you know?

What is the sanzon?

Write a short (min 4 lines) poem in English about France

or about a French topic that you like.

If you give your answers on a paper to Miss Győrfi, and

they are right, you can get little presents. You can give

your answers till 1st of December. Do not forget to write

your name and class on your paper.

Quiz for kids

Győrfi Éva
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Szeptember 28 –án rendezték meg

Kiskunhalason a Halas kupát. Szép

sikereket ért el a birkózó csapat!

Egyéni eredmények:

- aranyérem:

- Bocsa Vivien Melinda

- Tirpák Zalán

- ezüstérem:

- Técsi Karolina

- Bocsa Tibor

- bronzérem:

- Bökönyi Krisztián

- Bökönyi Péter

- Bacsa Bence

- Técsi András

Csapatban V. helyen végeztünk!

Diószegis sikerek októberben

Október 5 –én Püspökladányban volt

megrendezve az Országos Diákolimpia

Diák II. korcsoportban.

Tirpák Zalán V. helyen végezett.

Gratulálunk!

Október 19 – én, Orosházán Országos

Diákolimpián is szép eredményeket értünk

el:

Tirpák Zalán II. helyezett

Kovács László I. helyezett

Tirpák Gergő, Csőrsz Balázs, Víg Norbert,

Bökönyi Krisztián V.helyezett

Pásztor Normann, Bacsa Bence VII.

helyezett

Bökönyi Péter VIII. helyezett

Bocsa Tibor IX. helyezett lett!

Gyermek Gála eredménye:

Kalmár László II. helyezés

Bacsa Boglárka, Szabó Gyula, Tóth Ákos

III. helyezés
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Egy különleges időutazáson,

pontosabban "meseösvényen"

vettek rész a 3. a és a 3. b

osztályosok. Ezen az úton végig

járták a búza sorsát, ahogyan

dédszüleink idejében történt a

vetéstől egészen a

kenyérsütésig, s közben

elolvashatták, megnézhették,

tapinthatták a kiállításra szánt

dolgokat.

Ám a múzeumpedagógiai

túrával nem ért véget az

élmények sorozata. A gyerekek

maguk is kipróbálhatták a

tésztagyúrás és a

süteménykészítés játékos

formáját. Só-liszt gyurmából

készíthettek pogácsát, perecet,

kalácsot és egyéb magvakkal

díszített süteményeket.

Bodorka Népmesepont

Nagy Judit
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A Sinka István Városi

Könyvtárban a 3.a és a 3. b

osztályosok teljesítették a mesei

hét próbát, részt vettek a

mesetúrán. Ők is válogattak

lencsét, válaszoltak a

kérdésekre, gyógynövényeket

ismertek fel, közben a meselottó

számait is helyesen húzták le,

majd adták össze.

A Népmese Világnapja

Nagy Judit

Az Országos Könyvtári 

Napok keretében, a 

Népmese napja alkalmából 

a Maszk Bábszínház 

előadásában láthatták 

iskolánk diákjai 

A furfangos csodadoktorok 

c. bábszínházi előadást.
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Mongol hét a Diószegiben

Mongol hét
HETIREND 

Berettyóújalu
2019. november.

Szervezők:
Elek Sándor, Nagy Judit…

Kik a mongolok? 

Időpont Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9.45-11.30

Kik a 
mongolok? 

Powerpointos
előadás 

Mongóliáról                
Elek Sándor        

Dzsingisz kán 
élete   Veress 

Péter

Egy valódi mongol 
közöttünk!

Mongol követ 
előadása: Batbayar

Zeneemaydar
Állati ez a mongol 

nyelv!
Meghívott nyelvész 
előadó:    Dr. Seres 

István

Mongol-magyar 
rokonság? 

Sztorik a mongol 
történelemből              

Meghívott előadó 
a Szegedi 

Egyetemről                                
Dr. Birtalan

Ágnes 
mongolista

Mongol Sagaj
játék               

Meghívott 
előadó   
Mongol 
balladák    

Szabóné Papp 
Lívia előadó    

Legyünk mi is 
mongolok!              

Előadó: Elek 
Sándor
Mongol 

gasztronómia 
és életvitel a 

gyakorlatban..        
Előadó: Nagy 

Judit

11.30-13.30 Ebéd

14.00-15.30
Mongol 

rajzpályázat 
Ismerkedés az 

íjászattal 
Mongol című film 

vetítése 

Mongol játékok 
tárháza, íjászat

Mongol ételek 
készítése 

Balogné 
Pogácsás Anita Szabóné Papp Lívia

Veress Péter
Meghívott 

előadó
Nagy Judit
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Lapzárta: 2019. november 15. 

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

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

Tamásné, Rózsa Anett, 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,

Medgyesi Rezső


