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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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László Vilmos Csongor 

igazgató

A 2019-2020-as tanév feléhez érkezve,

féléves tapasztalataim alapján bátran

mondhatom, hogy kollégáim mind az

angol-magyar két tanítási nyelvű

programban, mind a digitális oktatás

területén messze a jövőbe mutató

lehetőségeket nyújtanak iskolánk

tanulóinak.

Az angol oktatásban a régióban

egyedüliként garantáljuk nyolcadik

osztály végére az angol nyelvvizsga

meglétét. A minőséget szem előtt tartva,

angol tanáraink továbbképzésére

figyelemmel, külföldi anyanyelvi

tanárokkal kiegészült munkaközösséget

hoztunk létre.

Hasonlóan az Angol idegen nyelvi munkaközösséghez, létrehoztuk

a digitális és innovációs munkaközösséget, amely szintén

egyedüliként a régióban a XXI. század csúcstechnikáját

alkalmazza egyre több tanítási óra keretében. A hagyományos jól

bevált módszerek mellett /és nem helyettük/ tanulhatják meg

diákjaink a legmodernebb technikákat, eljárásokat, módszereket, a

digitális világ legújabb innovációt.

Ígéretünknek megfelelően elkezdtük a Bank épület

rekonstrukcióját, amelynek első üteme a téli szünetben lezárult.

A következő ütemben, várhatóan tavasszal a nyílászárók cseréjét

szeretnénk megvalósítani.

A sikeres iskola-előkészítő programjainkon közel 70 ovis vett részt

keddenként. Iskolánk ezzel is hozzá kíván járulni az óvoda-iskola

átmenet megkönnyítéséhez.

Megkezdődött a BEÍRATKOZÁS az első osztályokba.

Ismét az angol-magyar két tanítási nyelvű programunk a

legnépszerűbb.

Február 8-án iskolánk szervezésében a IX. Bihari Református Bál

kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és

várunk.



Összenőtt a föld az éggel,

csupa fehér, csupa szürke.

Ég és föld közt oszlopokként

feszül a kémények füstje.

Farkasordító hideg van.

Csattog a fagy, mint a fejsze.

Kibújni a jó melegből

kinek volna kedve, mersze?

Kányádi Sándor: Tél derekán
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Szégyen volna mégis-mégi

egész nap bent rostokolni:

mire való a csizma

meg az a sok meleg holmi?

Lám a varjú milyen bátor,

se csizmája, se bundája,

mégis kiült károgni a

fehér lombú diófára.
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„…egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről.” (Lukács 21, 18)

Isteni gondviselés – nem mindennapi emberség

2020. január 19-26-ig ökumenikus imahét van szerte a világon, a Krisztus hívők

egységéért. Ebben az évben a nem mindennapi emberség a fő téma, melynek naponkénti

témái a következők: 1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása 2. nap: Megvilágosodás:

Krisztus világosságának keresése és meg-mutatása 3. nap: Reménység: Pál üzenete 4.

nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra 6. nap:

Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása 7. nap: Megtérés: szívünk és

elménk megváltozása 8. nap: Nagylelkűség: elfogadás és adás

Pál apostol hajótörés közben és után nem mindennapi emberséget és az Isteni

gondviselést is megtapasztalta. Egy gondolat szerint az ételt nem szeretni kell, hanem

megenni, egymást kell szeretni, nem pedig megenni. Valóban nagy szükség van a mai

világban egymás megbecsülésére, az emberségre. Amikor sokszor az előrejutást, a

törtetést, az eredményeket hangsúlyozzák; akkor a hívő embernek még mindig a

megbékélés, a megvilágosodás, a reménység, a bizalom, az erő, az emberség, a megtérés

és a nagylelkűség az irányadó. Azért, mert ehhez a helyes hozzáállást, utat és irányt

Istenben, mindenható Urunkban találjuk. Az ő hatalma mindenre elég. A benne való

megbékélés igazi belső békét ad. A Krisztusban megtalált világosság, értelmet ad sokszor

érthetetlen helyzeteknek. Az Úrban való reménység az, ami soha meg nem szégyenít, míg

minden más reménység szertefoszlik. Úgy bízhatunk benne, mint aki nem árul el, nem

beszél ki a hátunk mögött, hanem bármit elmondhatunk neki. Olyan erőt nyerhetünk

Urunk által, amit nem is gondoltunk. Az Ő gondviselése tanít bennünket az egymás iránti

emberségre. Az, aki megtalálja az Úrban Megváltó Krisztusát, gondolkozásában és

életfolytatásában is megváltozik, ez a megtérés. Nagylelkűvé is Ő tehet. Úgy visel gondot

ránk, ahogyan hitvallásunk is megfogalmazza a Heidelbergi Kátéban: Egyetlenegy

vigasztalásom az, hogy mind testestül, mind lelkestül, mind életemben, mind halálomban

nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona

vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és a halálnak

rabságából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül

egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább szüksége, hogy minden az én

boldogulásomra szolgáljon…

Adjuk hát át magunkat Istenünk mindenekfelett való gondviselésének és

tanúsítsunk emberséget egymás iránt!

Matkóné Cseh Brigitta

vallásoktató lelkész



Művészeti tagozat hírei
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A félév során a klarinét, furulya és fuvola órák rendkívül családiasan és jó

hangulatban teltek. Úgy gondolom, hogy minden diákommal sikerült

megtalálnom a közös hangot és mindenkivel a saját stílusában tudtunk

egyről a kettőre haladni. A félév elején nem volt egyszerű nekik, hogy egy új

zenetanár tanítja őket, teljesen más módszerekkel és anyagokkal. De úgy

gondolom, hogy sikerült megszokniuk és megszeretniük. Különösen jó érzés

az, amikor a folyosón "Niki néni, Niki néni" kiáltozással futnak felém a kis

diákjaim.

A gyerekek rengeteg időt, energiát belefektetve gyakoroltak és jártak a

zeneórákra, aminek meg is lett az eredménye. Néhány diák különböző

hangversenyeken és eseményeken is jeleskedett a félév során, illetve

idejüket odaszánva szorgalmasan jártak a zongorás próbákra is. Személy

szerint én, külön kihívásként éltem meg a teljesen kezdő diákokat a

tanszakomon, úgy gondolom, nagy felelősség valakinek a zenei életét

megalapozni, a zenéhez fűződő első benyomását megadni.

Fafúvós tanszak

Jónizs-Földi Nikolett

Ha a gyerekek nem is a zenei

pályát választják felnőtt

korukra, akkor is úgy

gondolom, hogy kaptak

valamit a zene által, ami miatt

már más szemmel fogják látni

a világot, mint azok a társaik

akinek ez kimaradt ez az

életéből. Ha évek múltán

visszaemlékeznek erre az

időszakra, akkor egy pozitív

élményként fognak rá

tekinteni.



Művészeti tagozat hírei
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A tanszakon előadó tanulók

Elek Erzsébet Cicuskám, kelj fel.., Csigabiga, gyere ki.., Zsipp-zsupp..,

Fecskét látok..

Faragó Boglárka Gyermekdalok

Gál Petra és Bereczki Lea Bántai-Sipos: Dalocska; Hull a pelyhes..

Taga Zsófia Georg Philipp Telemann: Menüett; Velencei karnevál,

Csendes éj

Brumár Anna Fecskét látok.., Én kis kertet, kerteltem..; Szólj síp, szólj..

Dobrik Dorkás Jingle bells..; Bántai-Sipos: Dalocska

Duró Borbála Koszorú, koszorú.., Borsít főztem..

Horváth Borbála Gólya, gólya, gilice, Csigabiga, gyere ki..

Vékony Vivien Katalinka szállj el.., Hull a pelyhes..

Fábián Réka Franz Schubert: Bölcsődal; Johann Georg Witthauer: Gavotte

Kiss Angelika Georg Friedrich Händel: Menüett; Láttál-e már valaha..; Gólya,

gólya, gilice..

Kiss Árpád Daniel Gottlob Türk: Musette; Kovács Béla: Allegretto etűd;

Gólya, gólya, gilice..

Dobrik Sáron Anonymus: Régi francia dal; Johann Adolph Hasse_ Boureé

Berecki Zsófi Wolfgang Amadeus Mozart: Menüett; Johann Sebastian Bach:

Menüett

Gonda Boglárka Pjotr Iljics Csajkovszkij: Régi francia dal; Jules Massenet:

Elégie

Gondoly Réka Petronella ;Jean-Baptiste Lully: Air

Varga Botond Ludwig van Beethoven: Mormotás fiú dala; Friedrich Silcher:

Loreley

Szántó Kata Wolfgang Amadeus Mozart: Allegretto; Johann Krieger:

Menüett

Fafúvós tanszak



Művészeti tagozat hírei
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Fafúvós tanszak



A Lego gyárban jártunk
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Az 5.c osztállyal és a Lego robotika szakkörösökkel részt vettünk a Lego

gyár gyárlátogató programján. Megnéztük, hogyan készül Nyíregyházán a

kedvenc játékunk, a LEGO. Nagyszerű élményben volt részünk, élményekkel

telve jöttünk haza.
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A Grundbirkózó Diákolimpián 17 csapat és 150 gyermek vett részt.

A Diószegi 4 csapatot indított, mind a négy csaptunk érmes lett!

I. korcsoportos fiúk csapata: ezüst érem:

Balázs Norbert ,Ganzé Márk , Gugyela Dávid Ferenc ,Karácsony 

Zsolt Martin ,Nagy Bence , Sallay David , Szabó Gyula, Tóth Ákos

II. korcsoportos fiúk csapata: bronz érem:

Bökönyi Péter, Ganzé Sándor , Incze Gábor, Jónás Károly , Kalmár 

László, Kiss Árpád Levente, Krafcsik Benett Axel, Krafcsik Kristóf, 

Lakatos Máté , Tiszai Ádám

I. korcsoportos lány csapata: bronz érem:

Gondoly Blanka, Laczkó Lia, Kalmár Viola, Kalmár Zsófia, Dobrik

Dorkás, Nagy Liliána, Bartha Zsófia, Furka Bíborka

II. korcsoportos lány csapata: ezüst érem:

Török Luca, Kiss Angelika, Vékony Vivien, Bacsa Boglárka, Técsi

Karolina, Szabó Loretta, Nagy Lili

Grundbirkózó Diákolimpia

Pálfi Edit
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The last week of December, we had an

enjoyable afternoon with the 4th and the

5th grade classes. Each week in December

every group got task sheets, which the

organizers made and evaluated. They had

to do matching exercises, word searches

and listen to songs to fill in the missing

lyrics.

Christmas Party 2019

Szabó Titannila

Eleven groups were in attendance and prepared with invitation posters,

poems, dances, songs and of course homemade cakes (those were really

yummy).

The groups got an extra task, they had to wear red or green T-shirts, as you

can see in the pictures they looked really great!
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At the end, the jury made their decision. There were two excellent teams,

who won the competition: the Christmas Bell and the Christmas Girls.

We would like to say thank you to the parents, grandparents and

teachers who helped us and the students to make our day unforgettable.

We hope everyone had fun that afternoon.

Christmas Party 2019

Szabó Titannila

We were happy to greet Mrs. Ildikó,

Miss Nikki and the English

teachers. The jury members were

Mrs. Ildikó, Miss Nikki, Ms. Éva and

Miss Szilvi, they had a very difficult

job evaluating the teams. During the

evaluation we sang Christmas songs

and ate the delicious cakes.

See you next year!
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A Bárándi KSE Birkózó Szakosztálya, minden 

erősödni, ügyesedni, kitartóbbá válni akaró 

általános iskolai tanulót szeretettel vár az 

edzéseire!

Helyszín:
Hétfő – Kedd – Csütörtök: 16:00 Diószegi Kis István 

Református Általános Iskola tornaterme

Diószegis sikerek januárban

Január 25 – én Szerepen került

megrendezésre a XXVIII. Sárréti

Birkózó Gála!

Diószegi Kis István Református

Általános Iskolát 11 tanuló

képviselte!

Eredményeink:

Aranyérmet szerzett :

Tirpák Zalán, Tóth Ákos, Bocsa

Vivien, Bacsa Boglárka, Bocsa

Tibor, Pásztor Norman

Ezüstéremet szerzett :

Szabó Gyula, Bacsa Bence, Bökönyi

Krisztián

Bronzérmet szerzett :

Tirpák Regő, Bökönyi Péter

Gratulálunk mindenkinek!
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Városi úszóverseny

Városi- körzeti úszóversenyen 20 fő képviselte iskolánkat, ahol sok 

szép eredményünk született. 

Legeredményesebb tanulóink:

Dobrik Dorkás első helyezés gyors és hátúszásból

Nagy István harmadik helyezés gyors úszásból

Pásztor Norman első helyezés hát úszásból

Erdélyi Petra második helyezés hát úszásból

Rédai Milán harmadik helyezés mell úszásból

Tirpák Regő második helyezés mell úszásból

Brumár Tibor harmadik helyezés gyors úszásból

Győri Zsombor második helyezés hát úszásból

Hagymási Levente első helyezés mell úszásból

Fiú gyors váltó aranyérmes lett!

Csapattagok: Brumár Tibor, Győri Zsombor, Hagymási Levente,

Kardos Dávid

Köszönjük a szülői segítséget, támogatást, biztatást! Pálfi Edit



13Akikre büszkék vagyunk 

Január 13-án, hétfőn került sor a II. Rákóczi Ferenc és

szabadságharca c. könyvtári vetélkedő második fordulójára a

Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. A

szóbeli fordulót megelőzte egy írásbeli forduló is.

1  hely: Bor Máté, Rózsa Szabolcs 6.b.osztály

2. hely: Nagy Patrícia, Nagy Amina, Balogh Dávid 6.a 

2. hely: Szoboszlai Noémi, Harasztosi Mira 6. a

Farkas Boglárka és Vékony Nikolett (5.a) párosa is szépen 

szerepelt. 

Felkészítők: Bényei Tamásné, Ékesné Baranyai Enikő, 

Gyarmatiné Kiss Adrienn
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„Karácsonyi varázslat”

Iskolánk „Karácsonyi varázslat” címmel adventi rajzpályázatot

hirdetett óvodásoknak. A feladat Gazdag Erzsi: Az elvarázsolt

tündér vagy Tóth Anna: A Télapó és a mókusok című verséhez

illusztráció készítése szabadon választott technikával. A Furtai ÁMK

Bakonszegi Zöldliget Óvodájából, a Váncsodi Mesevilág és a helyi

Szivárvány Református Óvodából negyvenhét pályamunka érkezett.

A színvonalas, igényes munkák fejtörést okoztak a zsűri tagoknak,

akik iskolánk rajzot tanító pedagógusai voltak. Nem kis fejtörés

után a következő eredmények születtek:

Szivárvány Református Óvoda:
I.helyezett: Szántó Fanni és Lévai Boglárka

II.helyezett: Csősz Kamilla

III.helyezett: Gazsó Krisztina

Különdíj: Kari Lilla

Bene Attila Adrián

Nagy Hanna

Kurunczi Hunor

Váncsodi Mesevilág Óvoda:
Különdíj: Horváth Erzsébet Kira

Zsiga Nóra

Varga Hanna Rebeka

Furtai ÁMK Bakonszegi Zöldliget Óvoda:
I.helyezett: Barizs Bettina

II.helyezett: Kardos Mira Manda

III.helyezett: Páli Dominik

Különdíj: Balogh Huba Boldizsár
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Kardos Mira MandaBalogh Huba Boldizsár

Gazsó Krisztina Bene Attila Adrián

Kari Lilla Szántó Fanni Nagy Hanna

Csősz Kamilla Kurunczi Hunor 
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Páli Dominik

Varga Hanna Rebeka

Lévai Boglárka Horváth Erzsébet Kira

Zsiga Nóra

Barizs Bettina

Pappné Nagy Éva

MK. vezető
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Ezekben a komor téli hónapokban fokozottan figyelnünk

és gondoskodnunk kell nemcsak magunkról, de a

szabadban élő élőlényekről is, ezért egy gyorsan

elkészíthető, mutatós madáretetőt készítettem. Jó móka

lehet azoknak, akik már most hiányolják a karácsonyfa

díszítést.

Hobbi rovat

Szabó Titanilla

Elkészítése:

Első lépésként a zselatint kell

elkészíteni a zacskó hátoldalán lévő

útmutatás szerint, én 3dl vízzel

készítettem el.

Ha kihűlt, összekeverjük a

madáreleséggel és a választott

formákba beletesszük, jó szorosan

összenyomkodjuk.

A formákat pár órára tegyük hideg

helyre, hogy a zselatin és a magok

összeálljanak, majd a formákból

kivéve, egy tű és cérna segítségével

kössünk rá akasztót és már tehetjük

is fel az udvaron lévő fákra és

fogyaszthatják is a madarak.

Szükséges eszközök: 

madáreleség, különböző szaggató 

formák, zselatin, tű, cérna
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Szombati tanítási napunkat kiváltottuk karácsonyi

bolhapiacra, amit nagyon vártak a gyerekek. Egész héten

már előre összegyűjtöttük azoknak a tanulóknak a

névsorát, akik árulni szerettek volna.

72 tanuló hozott otthonról finomságokat, könyveket, saját

készítésű díszeket, játékokat.

Nagyszülők és anyukák is színesítették a programunkat.

Legaktívabb osztálynak a 7.b osztály bizonyult.

Karácsonyi bolhapiac
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Elsőseink a Vojtina 
Bábszínházban jártak

Iskolánk elsős tanulói január 20-án a Lázár Ervin

Program keretében a Vojtina Bábszínház

előadásában tekintették meg „A csizmadia, a

Szélkirály és a Nyúlpásztor esete című mesejátékot.

Az előadás helyszíne a Nadányi Zoltán Művelődési

Ház volt, ahol a szomszédos települések iskoláiból

érkező gyerekekkel együtt lehettünk szemtanúi a

színvonalas előadásnak. Élményekben gazdag,

vidám délutánt töltöttünk együtt.

Pappné Nagy Éva 

mkv.
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Lapzárta: 2020. február 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, Pappné Nagy Éva, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai Enikő, Garzó Tünde,

Györfi Éva, Nagy István, Balogné Pogácsás Anita, Dobrikné Puskás Petra, Szabó

Titanilla, Cosma Szilvia, Laczkóné Szűcs Edina,


