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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 1

Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

A IX. Bihari Református Bál ismét

feledhetetlen élményeket nyújtott a

részvevőknek. A több mint négyszáz

vendég ellátásáról a Móló Étterem

gondoskodott. Iskolánk tanulóinak

színvonalas műsora gazdagította az est

hangulatát, amelyet a fénytechnikai

megoldások és modern hangtechnika

fokozott Szalay Csaba Váncsod Község

polgármestere közreműködésének

köszönhetően.

Szeretnék köszönetet mondani a sok

szülőnek akik részt vettek a bálon, akik

segítették a bál sikeres megrendezését.

Igen népszerű és sikeres iskola-előkészítő programjainkon

több mint 70 ovis vett részt. Ez a magas számú érdeklődés az

iskolánkban a már megkezdődött BEÍRATKOZÁS során is érezhető.

Ismét az angol-magyar két tanítási nyelvű programunk a

legnépszerűbb.

Sikeres NYILTNAPOT tartottunk, amelynek a célja az volt,

hogy az érdeklődő szülők betekinthessenek az iskolai élet

mindennapjaiba. A szülői igényekre tekintettel március 3-án ismét

NYILTNAPOT tartunk, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Március 11-én iskolánk pedagógusai a Református

Pedagógiai Intézettel együttműködésben a DIGITÁLIS OKTATÁS és a

ROBOTIKA iskolai alkalmazásairól tartanak egész napos szakmai

konferenciát és bemutató órákat.

Immár második alkalommal, március 26-án Nemzetközi

Népdaléneklő Versenyt szervezünk. Erre az alkalomra is szeretettel

hívjuk és várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket.

Idén február 26-ra esett HAMVAZÓSZERDA a nagyböjti

időszak kezdete. A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a

keresztény világban. Mivel a vasárnapokat az egyház nem tekinti böjti

napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így

hamvazószerdától húsvét vasárnapig éppen negyven a böjti napok

száma.



Ifju lánya a vén télnek,

Kedves kikelet,

Hol maradsz? mért nem jelensz meg

A világ felett?

Jöszte, jöszte, várnak régi

Jóbarátaid;

Vond föl a kék ég alatt a

Fák zöld sátrait.

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,

Beteg most szegény,

Oly halványan üldögél ott

A föld küszöbén;

Petőfi Sándor: A tavaszhoz
(részlet)
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Áldást hoz majd a mezőre,

Ha meggyógyitod:

Édes örömkönnyeket sír,

Édes harmatot.

Hozd magaddal a pacsírtát,

Nagy mesteremet,

Aki szép szabad dalokra

Tanít engemet.

S ne feledd el a virágot,

Ne feledd el ezt,

Hozz belőle, amennyit csak

Elbír két kezed.



3„Jöjjetek, mert már minden készen van!” 

(Lukács evangéliuma 14: 17.)

Kedves Kollégák, Diákok!

Egyetemes Imahetet tartottunk január végén, amikor keresztyén felekezetek egymás

templomában együtt imádkoztak az egységért, együtt hallgatták az igehirdetéseket, s egy

szívvel-lélekkel imádkoztak, énekeltek, magasztalták a mindenható Istent.

Az imahét egyik napján az Ige a nagy vacsora példázata volt. (Lukács evangéliuma

14:16-24) A Jézus által mondott példázatban a gazda meghívja a vendégeket a nagy

vacsorára, akik az első meghívást elfogadják.

Majd, mikor minden elkészült, küldi a szolgát azzal az üzenettel: „Jöjjetek, mert már

minden készen van!”

Azonban a meghívottak kifogásokat adva kimentésüket kérik, s nem mennek el a

vacsorára. A gazda megharagszik, s kiküldi a szolgát, s azt mondja, mindenkit, akit csak

talál az utcákon, utakon; vakokat, sántákat, nyomorultakat; vezessen be a vacsorára. Mivel

ezzel még nem telt meg a ház, így kiküldi ismét, s azt mondja, mindenkit, akit csak talál,

hozzon be. S a példázat ezzel a mondattal zárul: „Mert mondom nektek, hogy azok közül,

akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”

Jézus ezzel a példázattal tanít arra bennünket, hogy Isten hívogatja az embereket. Szólt

a meghívás a választott nép minden tagjának, s szól a meghívás ma is, mindenkinek. A

kérdés azonban mindenki felé nyitott! Elfogadod-e a meghívást? Elmész-e a vacsorára?

Akik visszautasították a meghívást, különféle indokokkal tették. Házat vettem, szólt az

egyik. Öt igaökröt vettem- mondta a második. Most házasodtam-indokolta az elmaradását a

harmadik. Egyik sem olyan dolog, ami miatt korlátozva lett volna abban, hogy elmenjen a

vacsorára. Csak azt jelöli minden egyes kifogás, hogy az, aki a vacsorát rendezi, nem fontos,

s a vele való kapcsolat sem fontos.

A példázatbeli gazda, azaz Isten erre küldi a szolgát ki az utakra, s mindenki, aki csak

elfogadja a meghívást, legyen az bármilyen; szegény, beteg, elesett; bemehet a vacsorára. Itt

is lehetett volna, aki elutasítja a meghívást, de nem volt.

Elfogadod-e a meghívást Te? Isten Téged is így hív: „Jöjjetek, mert már minden készen

van!”

Mindent elkészített, kész a vacsora, kész a terítés, minden kész. Csak asztalhoz kell

ülni!

Szól ez a meghívás, amikor reggelenként Igét olvasunk!

Szól ez a meghívás, amikor áhítatra hívogatunk.

Szól ez a meghívás, amikor a templom harangja Istentiszteletre hív.

Fogadd el Isten hívását, mert mindazt, amire szükségünk van az örök életre, a boldog

életre, azt elkészítette számunkra!

„Jöjjetek, mert már minden készen van!” Szabóné Nagy Andrea

református lelkész, vallástanár



Kerámia szakkör
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Ebben a tanévben 15 tanulóval indult a kerámia szakkör, melyen az

agyagozás, fazekasság alapjaival ismerkedünk meg. Tanulóink nagyon

lelkesek, ügyesek, kreatívak. Készültek már marokedények, kis

mécsestartók, kisebb figurák, de a korongozás alapjait is megismerik. Jó

hangulatban alkotják a kis tárgyakat, melyeket az iskola

égetőkemencéjében égetünk ki.

Gyarmatiné Kiss Adrienn
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Kerámia szakkör



6Akikre büszkék vagyunk 

2020. 02. 21-én rendezték meg Vésztőn az 5. Stylus Szépíró

Versenyt, mely Kárpát-medence legszebben író diákját hivatott

megtalálni, a szép magyar beszéd, anyanyelvünk megőrzése,

ápolása céljából.

Az idén is nagy számmal jelentkező gyermekek közül

iskolánk mindkét pályázó diákja döntőbe jutott. Méltán, hiszen a

színvonalas, Trianon 100 éves évfordulójára emlékező műsorral

és programokkal színesített református rendezvényen iskolánk

kiváló diákjai kimagaslóan szerepeltek. A 7. B osztályos Tóth

Boglárka Lelle 1., az 5. B osztályos Tóth Jázmin Hanna 2.

helyezést ért el.

Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!

Tanáraik: Ékesné Baranyai Enikő és Szabóné Papp Lívia Tünde.



7

Krisztik Kolos 8. a osztályos tanuló vesz részt a XXX.

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyen. A verseny

meghirdetője és rendezője az Eötvös Loránd Fizikai

Társulat. A verseny célja a tehetségnevelés, a fizika tanulás

népszerűsítése. A verseny válogató fordulóját kimagaslóan

(96%) teljesítette. Eredményéhez gratulálunk, a következő

fordulóhoz sok sikert kívánunk!

Nagy Sándor

felkészítő tanár

Akikre büszkék vagyunk 



2020. 02. 26-án iskolánk hat tanulója járt a debreceni SZC

Könnyűipari Intézményében, mert itt került megrendezésre az

Országos Angol Tanulmányi Verseny megyei döntőjére. Az iskolai

forduló novemberben volt, miután a megyei döntő februárban

következett, és izgatottan várjuk, hogy a nehéz, nagyon magas szintű

fordulóban vajon sikerül-e tanulóinknak bekerülni az országos

döntőbe. Gratulálunk a megyei döntőbe jutott tanulóinknak, Matkó

László 8. A, Györgyfi Zétény 8. A, Krisztik Kolos 8. A, felkészítő

tanárnőjük: Győrfi Éva. Valamint Ágoston Kincső 8. B, Sáfrány

Károly 7. B, Kállai Zoltán 7. B, felkészítő tanárnőjük: Szabóné Papp

Lívia.

Akikre büszkék vagyunk 
8



9
IX. REFORMÁTUS BÁL

2020.február 8-án rendezte meg iskolánk a IX. Református Bált a Kabos

Endre Városi Sportcsarnokban.

A református iskola közössége, valamint a bálon résztvevő közel 500 ember

bizonyította, mekkora összefogásra képes. Nagyon sok család, baráti

társaság, több éve visszajáró vendég választotta ezt a szórakozási

lehetőséget.

A rendezvény dr. László Vilmos Csongor igazgató úr köszöntőjével

kezdődött. Majd a bál fővédnöke, Muraközi István polgármester úr szólt a

vendégekhez, és kívánt jó szórakozást mindenkinek. A református egyház

részéről, nagytiszteletű Majláth József lelkész úr felemelő szavait

hallhattuk.

A műsort iskolánk tehetséges diákjai, és lelkes tanárai szolgáltatták. Az

első műsorszám,

Máté Péter egyik méltán híres, klasszikus dala volt, a Zene nélkül mit érek

én. Az iskola gyermekkórusa, és a művészeti iskola zenetanárai, nagy

sikernek örvendhettek produkciójukkal. A zenei élményt fokozták a nem

mindennapi fény-és füst látványelemek.

Majd iskolánk táncpedagógusai, Tóthné Pásztor Ágnes, és Tatár Árpád

kalotaszegi román forgatós táncokat mutattak be Szucságról.

Folytatódott a népzene, a Kacor Citeraegyüttes műsorával. Nagyecsedi

összeállítást hallhattunk tőlük. Felkészítő tanáruk Balázs Amarilla.

Aztán a Tekergők Néptánccsoport mutatta be új koreográfiáját új

viseletben. Iskolánk alsó tagozatos diákjai ebben a tanévben új

kollégáinkkal, Tóthné pásztor Ágnessel, és Tatár Árpáddal kezdték el a

közös munkát. Ennek a munkának a gyümölcse, az Elindultam szőrt

gyűjtni című koreográfia. A Tekergők után a Borbolya Néptánccsoport

következett, a Heje Huja vigalom című bodrogközi koreográfiával. A műsort

a Baraboly Néptáncegyüttes zárta.

Fergeteges hangulatot teremtettek a Magyarbődi kapuzó, csárdás és friss

című koreográfiával.

A műsor után a Móló Étterem több fogásos vacsorája következett. Az est

folyamán a zenét a Bokor Band szolgáltatta. A tombolasorsoláson közel 200

ajándék várt sorsolásra. A hajnalig tartó mulatság kitűnő kikapcsolódást

nyújtott a megjelent vendégeknek.

Köszönjük a támogatást, segítséget, összefogást és bizalmat, mellyel

megtisztelték intézményünket, rendezvényünket!

Balogné Pogácsás Anita
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Diószegis lányok vezérletével remekel a lány focicsapat

A hétvégén elindult az U 13-as leány futsal bajnokság, ahol városunk a Bihari Női

Futball Klub egyesülete révén képviselteti magát. Külön érdekesség, hogy a csapat

„több, mint felét” a Diószegi Református Iskola tanulói alkotják, hisz az immár

rutinosnak számító szentpéterszegi „Nagy testvérpár” Nagy Barbara és Nagy Patrícia

mellett egy másik testvérpár is erősíti a csapatot, Török Otilia Sára és Török Luca

Abigél személyében, akinek szintén szép jövőt jósolnak az edzőik a női labdarúgás

terén. A négy „Diószegis” lányt kiegészíti a földesi Csonka Nóra és a berettyóújfalui

Nagy Csenge, akik fiatal koruk ellenére a góllövőlista élén állnak, míg Haszon Panna

a kapuban remekel. A fiatal kis csapat két győzelemmel kezdte a bajnokságot,

Püspökladány csapatát 4:2-re győzték le, míg Hajdúszoboszló ellen 3:1-re

diadalmaskodtak. Mindösszesen egy szoros mérkőzésen maradtak csak alul, a

debreceni Olasz Focisuli ellen, ahol 1:2 lett a végeredmény és amely mérkőzésen nagy

hiány jelentett a csapatkapitányunk és húzóemberünk Nagy Barbara hiánya, aki

sajnálatos láb sérülése miatt nem léphetett pályára. Összességében azt mondhatjuk,

hogy nagyon szépen startolt a fiatal kis csapat és ha így haladnak tovább, akkor

biztosan éremmel a nyakukban zárják a futsal bajnokságot.

Sport
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Diószegis sikerek februárban
Birkózás

Országos serdülő Minősítő

verseny Tokod! (Február 1.)

Báránd KSE csapatából 4 fővel

vettük részt!

Bocsa Vivien l. helyen végzett.

Kovács Petra, Varga Lili és Katona

Dominik is szépen helytállt!

Meghívásos szabadfogású verseny és

Gyermek Gála Abony! (Február 8.)

Báránd KSE csapatából Tóth Ákos és

Szabó Gyula képviselte a Diószegit!

Mindketten aranyérmet szereztek!

Területi Diák szabadfogású verseny

Mezőberény! (Február 9.)

Eredményeink :

Aranyérmet szerzett: Bocsa Vivien, 

Kalmár László 

Bronzérmet szerzett: Bökönyi Krisztián, 

Rédai Milán

V. hely: Tirpák Zalán, Tirpák Regő  

VII. hely: Bocsa Tibor, Bökönyi Péter 

IX. hely: Bacsa Bence

Diák I Országos bajnokság Dorog!

( Február 22.)

Bocsa Vivien I. helyen végzett!

Szívből gratulálunk tanulóinknak!

Berde László
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Diószegis sikerek februárban
Mazsorett

Zsúfolt hónap vár a két mazsorettes lányra. Bereczki Lea és Gál

Petra (3.A) 2020.02.15 Dance Universum minősítő táncversenyen

Kiskunfélegyházán kezdte meg az 2020-as év versenysorozatát.

Lea profi kategóriában szólóban arany minősítést szerzett, míg

trióban és a csapattal (Petra) ezüst minősítést értek el.

Gratulálunk a lányoknak!

Folytatás 29-én Szolnokon, majd március 7-én Tiszaújvárosban a

területi bajnokságon.

Művészeti vezetőjük : Árva Judit

Árva Judit
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Bozsik Intézményi Fociprogram

Február hónapban került megrendezésre a Bozsik-Program téli

fordulója. Iskolánk 3 korosztálya érintett a fociprogram keretei

között lezajló bajnokságban. Az 1. és 2. korcsoportos csapatok a

berettyóújfalui Pálfi István Rendezvénycsarnokban mérhették össze

tudásukat. A 3. korcsoportos csapatunk pedig az esztári Irinyi

Károly Általános Iskolában mérkőzött meg ellenfeleivel. A

mérkőzéseket jó hangulat és a fair play szelleme jellemezte. A tornák

során iskolánk két tanulója - Bényei Tamás (2.a) és Karácson

Zsombor (5.c) - is különdíjat kapott, kiemelkedő teljesítménye

miatt.

Minden csapatunk sikeresen szerepelt!

Gratulálunk a csapattagoknak!

Veress Péter

1. korcsoport 2. korcsoport

3. korcsoport
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A tavasz közeledtével a természet is felfigyel a rá

kacsintgató napsugarakra. A fák rügybe borulnak, a fű

nőni kezd, kicsi magokból virágok bújnak elő, a szürkét

felváltja a zöld. Ennek szellemében hívlak Téged, kedves

olvasó, hogy készítsük el együtt egy tavaszi fűfejet.

Hobbi rovat

Cosma Szilvia Krisztina

Felhasznált anyagok és eszközök:

• harisnyanadrág

• forgács vagy virágföld (attól függően, hogy fehér vagy sötét fűfejet 

szeretnénk)

• fűmag (lehet más csírázós magot is használni, pl. búzát)

• virágcserép vagy valamilyen tálka (ez fogja felfogni a vizet 

öntözéskor)

• szemek (filccel is lehet rajzolni, vagy gombot használni)

• zsinór vagy szalag a szájhoz

• befőttes gumi (fül és orr kialakításához)

• olló

• tű+cérna (fehér/fekete és piros színben)
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Harisnyafeldolgozás

A harisnyának több részét is fel lehet használni. Az orr részt,

aminél lesz egy sötétebb kör, és egy darab csomó a későbbiekben.

A középső vádli/comb részt, ahol két csomóra is szükség lesz,

illetve a harisnya felső részét, ahol az első és hátsó vastag varrás

között, ahol ki lehet vágni egy négyzetet.

Fűmagosítás

Ha a középső harisnya részt használod, akkor az egyik végére

köss csomót, és csak utána haladj tovább. A harisnyába kell tenni

kb. 3 kanál fűmagot. A végén ez lesz majd a fűbabánk feje teteje.

A fej kitömése

A fűmagra kerül a forgács vagy a virágföld. Ha megvan, akkor meg

kell kötni a harisnya alját, de ne túl szorosra, mert akkor

kiszakad az arc formázása közben.

Fej kialakítása

A fej két oldalán, valamint az arc közepén csípj össze egy adag

forgácsot. Ha megvan, akkor vagy befőttes gumival, vagy egy

cérnaszállal körbekötve rögzítsd.

Jöhet a dekorálás

Ha a fej formázásával kész vagy, akkor már csak dekorálni kell. A

szemeket kétoldalú ragasztóval tudtam megoldani. Ha nincs

kedved kész szemeket venni, akkor filccel is rajzolhatsz vagy

gombokat varrhatsz fel.

Ha kész, a fűfejet 15 percre vízbe kell áztatni, vagy hosszú időre a

csap alá kell tartani egészen addig, míg teljesen át nem ázik. Mivel

folyamatosan csöpögni fog, a cserép nemcsak mutatós, de

szükségesen hasznos is.

Az áztatás utáni naptól kezdve, mindennap meg kell locsolni.

Ezután nincs más dolgod, mint figyelni, hogy 3-5 nap múlva

elkezdenek a harisnyán keresztül kibújni az első hajtások.

Cosma Szilvia Krisztina

Hobbi rovat
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Lapzárta: 2020. március 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,


