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Iskolánk tanárai és diákjai számára az
elmúlt hónapokban a legnagyobb
kihívást a COVID vírus okozta
veszélyhelyzet jelentette. Az iskola
vezetése folyamatosan nyomon követte
a vírus által okozott fenyegetés
mértékét és mérlegelést követően
meghozta
a
szükségesnek
ítélt
intézkedéseket. A tantermek napi
fertőtlenítése, az ózongenerátorok napi
szintű használata,
a dolgozók
odafigyelése azt eredményezte, hogy a
védekezés eredményes volt, az iskola
életében,
a
tanítási
órák
megtartásában nagyobb fennakadás
nem történt.
Iskolánk tanárait két ízben, egyéb technikai dolgozóit egy
alkalommal tesztelték a kormány által meghirdetett program
keretében. A teszt eredménye minden pedagógusnak és minden
dolgozónak negatív lett.
November végére elkészült az utcafronti alagsor teljes felújítása.
A műszaki átadást követően a tanulók birtokba vehették az
szaktantermeket. Kialakításra került egy új informatika, két új
angol szaktanterem. Ezeken kívül egy új orvosi szoba, két öltöző,
egy szertár és egy új vizesblokk is a tanulók és dolgozók
szolgálatába állt. Megnyitott a büfé is, amely szintén ezen a
szakaszon helyezkedik el. A felújítás lehetővé tette az iskola
immár mindhárom szintjén történő körbe közlekedés lehetőségét,
valamint a másik főbejárat használatba vételét is. Az alagsori
termek digitális eszközökkel való felszerelése év végéig
befejeződik.
Advent harmadik vasárnapját megünnepelve és közeledve a
karácsony szent ünnepéhez, kívánok iskolánk minden diákjának
és dolgozójának békés, egészségben és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt.
Dr. László Vilmos Csongor
igazgató
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Törő Zsóka: Advent
Búcsúzik november,

Tanuljuk meg tőle,

kopogtat december,

mi a megbocsájtás,

a Remény csillaga

ne legyen közöttünk

a szemekben.

veszekedés, bántás ...

Ahogy a Megváltó

Adventnek idején

érkezését várták,

győzzön a Szeretet,

úgy várja mindenki

tegyük boldogabbá,

szíve titkos vágyát.

aki velünk lehet ...

Jöjj el hát, oly rég várt

Fedje be a rosszat

békesség, szeretet,

csillogó hólepel,

tedd te boldogabbá

hiszen decemberben

a jó embereket ...

minden szív ünnepel.

Tisztítsa meg lelkünk

Ajándékba idén

az ünnep várása,

adj forró ölelést,

a frissen hullott hó,

lelket melengető,

karácsony varázsa...

erőt adó reményt ...

Felejtsünk haragot,

Ne legyen szívünkben

sértődést, bánatot,

fájdalom és ború,

tanuljunk Jézustól

legyen a karácsony

sok-sok alázatot ...

Szeretetkoszorú ...
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Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…Titus
2:11.
Kedves Diákok, Kollégák, Szülők!
Isten kegyelméből elérkezett a 2020. év Adventje, s sorra meggyújthatjuk
adventi koszorúinkon

a gyertyákat.

Ez

az év

minden

tekintetben

különleges. Sokan sokféle nagy tervvel vágtak bele ebbe az évbe, sokak
számára tetszett a 2020, mint évszám. Kerestük mi magunk is a különleges
dátumokat, mint például 2020.02.02., ami visszafelé olvasva is ugyanaz!
Ám ez az év abban a tekintetben is különös lett, hogy a világjárvány átírta
a szokásainkat, gyakorlatainkat, értékrendünket. Ám, itt van az Advent,
ebben a külön-leges évben is, s Krisztusra várunk, karácsonyra készülünk,
az Ő testet öltésének ünnepére, s Krisztusra várunk, aki visszajön a földre,
mint halálon győztes, dicsőséges Urunk.
Ezért szól nekünk Isten Igéje: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme
minden embernek.”
Mit is jelent ez a rövid mondat? Vizsgáljuk meg részekre tagoltan!
Megjelent…
Sokszor harsogja ezt a szót a média, megjelent. Megjelent az új film,
mese, játék, amire vártál. Sok reklám, hirdetés csillogóan, harsogva kelti
fel figyelmünket, s késztet arra, megvegyük, miénk legyen.
Mindezekkel ellentétben azonban, nem csillogón, nem túlharsogva, de

mégis erővel bíróan mondja a Szentírás: megjelent. Megjelent, láthatóvá
vált. Mindenki számára felismerhetően, mindenki számára láthatóan és
elérhetően jelent meg. Mi jelent meg?
Isten üdvözítő kegyelme…
A kegyelem az, ami megjelent, láthatóvá vált. Mi is a kegyelem? Olyan
csodálatosan fogalmazta ezt meg Reményik Sándor: Kegyelem című
versében. A kegyelem az, amikor minden hasztalan megfeszített erőnek

ellenében egyszer csak minden megoldhatatlan dolog megoldódik,
minden harc elcsitul, minden nehézség megszűnik. Magától… „Ez a
magától: ez a Kegyelem.”
S ez a kegyelem üdvözítő is, vagy más fordításban: üdvhozó.
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Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…Titus
2:11.
Nem csak közelségét és jelenlétét mutatja és adja benne Isten, hanem
üdvözít is. Különleges ez a kegyelem, mert nem csak felemel, nem csak
támogat, nem csak erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét
megsokasítja, hanem ez a kegyelem üdvösséget ad. Üdvözítő kegyelem…
Üdvösséget… Isten Jézus Krisztusban azt a mérhetetlen távolságot és
szakadékot, ami létrejött Isten és ember között az Édenkerti bűneset
folyamán, azt áldozatával, halálával és feltámadásával áthidalta.
Bűneink ellenére, aminek a következménye a halál és kárhozta lenne, Isten Jézus Krisztusban megmutatta, hogy Ő üdvözítő Isten, aki nem
akarja az ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.
Ez a kegyelem Istentől jön…
Mi

emberek

annyira

szeretünk

dicsekedni

dolgainkkal,

teljesítményünkkel, legyen az szellemi vagy fizikai teljesítmény. Sokszor
vágyunk arra, hogy csodáljanak, kétkezi munkánk gyümölcsét (egy
gyönyörűen faragott asztal, szék, vagy egy csodálatos torta), vagy
szellemi

munkánk

végeredményét

(versenyeredmény,

nyelvvizsgabizonyítvány). Mindezekre méltán büszkék is lehetünk, ha
becsületes módon értük el ezeket.
Ám mindenen túl az ember a megváltás dolgát, az üdvösség ügyét nem

tudja, nem tudta véghez vinni. Mindez kegyelem, ami Istentől származik.
Érdemes nekünk elgondolkodnunk azon, hogy micsoda ajándék, milyen
mérhetetlen ajándék az, hogy Isten nem a kárhozatot, hanem örök életet
készítette nekünk Jézus Krisztus által. Ez az, ami megjelent ott az első
Karácsonykor és beteljesedett ott a Golgotai kereszten. Olyan csodálatos
ez! Olyan mérhetetlen szeretet nyilvánul meg ebben felénk!
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Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…Titus
2:11.
Minden embernek…
Nincs tehát ez az üdvözítő kegyelem sem érdemhez, sem pozícióhoz, sem
pénzhez, sem diplomához, sem bőrszínhez, sem emberi erőhöz, sem
semmiféle emberi kikötéshez, feltételhez kötve. Az egyetlen dolog, ami a
feltétel, hogy Te magad ezt elfogadd, Te magad ezt értéknek tartsd és
eszerint kezdj el új életet élni. Kell-e neked ez a kegyelem? Érzed-e
szükségét ennek a kegyelemnek az életedben? Érzed-e szükségét annak,
hogy Isten átöleljen, megerősítsen, lelkével támogasson, s örök élettel
megajándékozzon üdvözítő kegyelméből?

Kedves Diákok, Kollégák, Szülők!
Miközben

várjuk,

hogy

bejelentsék

számunkra:

MEGJELENT

A

BIZTONSÁGOS VAKCINA A KORONAVÍRUS ELLEN, addig Isten szól
hozzánk, akik kétségek és fájdalmak között élünk: MEGJELENT AZ ISTEN
ÜDVÖZÍTŐ KEGYELME MINDEN EMBERNEK.
Legyen ez számunkra hír, legyen ez számunkra fontos, s adjuk tovább ezt
az örömhírt mindenkinek, aki még a félelem, a fájdalom, a halálfélelem

rabságában él. Isten szeretete megjelent a Földön, közel jött, Immánuel,
vagyis Velünk van az Isten, üdvözítő kegyelmével.
Végezetül hadd legyen előttünk még Reinhard Bronnkétól egy idézet: „Nem
dicsekedhetem Isten iránti szeretetemmel, mert abban naponta kudarcot
vallok. Ezért Isten irántam való szeretetével dicsekszem, mert az soha nem
vall kudarcot!” Ámen.

Szabóné Nagy Andrea
református lelkipásztor, vallástanár
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„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta kiáltásomat.”
Zsoltárok könyve 40. rész 1. vers

A fenti Ige szól a várakozásról, Isten felénk hajlásáról, arról, hogy
meghallgatja kiáltásunkat.

Várunk, várjuk, hogy jóra fordulnak dolgaink, várjuk az egymással
való találkozást, várjuk, hogy mi lesz a mai napon, az előttünk lévő időben.
Várjuk, hogy Urunk velünk lesz, segít nekünk tanulásban, tanításban,
elhalmoz jó dolgokkal. Várjuk az Urat, a mi Istenünket. Nem hiába várjuk
Őt, mert Ő se nem késik, se nem siet, hanem pont időben érkezik hozzánk.
Mert nemcsak kísér bennünket a mindennapokban, hanem egészen
közel jön hozzánk, mindegyikünkhöz egyenként odahajol, érdekli az, hogy

vagyunk, mit érzünk, mire van szükségünk. És nemcsak érdekli, hanem
cselekszik. Ha kell, segítségünkre siet, ha kell, meghallgat, ha kell, nagyon
erőssé tesz, ha kell, megadja, hogy jót gondoljunk és szóljunk.
Hallja, meghallgatja titkos óhajtásainkat, amit szavak nélkül fejezünk
ki felé. És azt is, amit akár hangos szóval kiáltunk. Benne bízhatunk. Mert
aki benne bízik, annak nem kell szégyenkeznie. Az boldog lehet, mert aki
Istenben bízik, az nem fogja becsapni magát. Az hatalmas erejét

tapasztalhatja meg Urunknak.
Atyánk a Jézus Krisztusban - ebben a bizonytalan időben is érkezik,
lehajol, meghallgat, cselekszik és biztosan mellettünk áll. Bízzunk azért
Benne! Minden napot kezdjük vele, mondjuk el neki titkos óhajtásink,
bánatunkat, mindazt, ami foglalkoztat és ő végigvezet bennünket ezeken,
kivezet nehézségekből és az öröm útját mutatja meg. Ámen.

Matkóné Cseh Brigitta
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„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 2. könyve 1. rész 7. verse)
Félelem és Szeretet
„-Szia! De jó, hogy találkoztunk. Mi van veled?
- Ne is mondd, pár hónapja elköltöztem Megszokásból. Képzeld nagyon sokan
otthagyták.
- Hová költöztél?
- Az új lakhelyünk Félelem. Rengeteg ember lakik itt és folyamatosan jönnek
újak és újak. Annyian vagyunk, hogy már minden földrészen van rengeteg ilyen
nevű hely.
- Értem. Képzeld én is nem rég költöztem. Otthagytam Ismeretlent.
- Haha!! Ugye, hogy megmondtam, hogy nem lesz jó ott neked... Még szerencse,
hogy nem hallgattam rád és nem követtelek. Na és hol laksz most?
- Szeretetben...
- Szeretetben?? Az hol van??
- Mindenhol... Ahol épp vagyok, ott megtalálom... Tudod Szeretet bennem van, ott
belül a lelkemben.
- Jaj hagyjál már, beszélsz itt hülyeségeket. Foglalkozz inkább fontosabb
dolgokkal. Épp tegnap mondták a tévében, hogy nagyon sokan meg fognak halni,
te meg ilyenekkel traktálsz engem. Mindenki, aki Félelemben lakik, erről beszél.

Nem is hallottál róla??
- Tudod, mi akik Szeretetben élünk, nem hallgatjuk ezeket a híreket. Hiszen
egyszer úgyis mind meghalunk, de addig amíg lélegzünk, addig nyugalomban
élünk Szeretetben. Majd ha menni kell, megyünk.. de minket a halál után is vár a
Szeretet.. Az égi..
Nincs kedved odaköltözni inkább?? Szólhatsz a többieknek is, várunk mindenkit!
- Mekkora ez a Szeretet?? Lehet el sem férünk, hiszen ahogy mondtam, mi

rengetegen élünk Félelemben...
- Ne aggódj! Lehet fel sem tudod fogni, de Szeretet végtelen... Várlak, gyere, lesz
helyed nálunk mindig!”
Forrás: Facebook Varga Rita
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HOBBI ROVAT
A téli időszakra egy nagyon mutatós díszt hoztam a számotokra, amelyet Ti is
el tudtok készíteni. Díszíthetitek vele az ablakotokat, ajtótokat. Nem kell hozzá sok
minden, többnyire otthon is megtalálhatóak a szükséges eszközök.
Lássuk is, hogy milyen alapanyagok szükségesek: színes lap (sötétkék, világoskék,
fehér), ragasztó, ragasztópisztoly, olló, szalag

Első lépésként nyomtasd ki a sablont, nyírd körbe a
rajta lévő alaklemezeket. A sötétkék papíron a
legnagyobb alaklemezt rajzold körbe. Ehhez 4 db.
sötétkék papír kell. A középső méretű alaklemezt a
világoskék papíron rajzold körbe. A legkisebbet
pedig a fehéren.

A kör alakú alaklemez kivételével mindegyikből 7
db. szükséges, eszerint nyírd ki a megfelelő
mennyiséget a színes papírokból.
Ha ezzel elkészültél, mind a 3 alaklemeznél
ugyanazt a műveletet végezd el: hajtsd ketté úgy,
hogy csak egy kicsit megjelölöd a közepét.

Ragaszd meg az egyik csúcsát, és ragaszd
össze a másik csúccsal.
Ezt a műveletet végezd el az összesen:

Mindegyikből 7 db-ot kell kapnod.

Vedd elő a legnagyobb és a középső
formát, azokat ragaszd egymásba.
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HOBBI ROVAT
Most lesz szükséged a ragasztó-

pisztolyra és a kör alaklemezre.
Ragaszd egymás mellé az elkészült
részeket:
Fordítsd vissza a díszt és jöhet a
legkisebb fehér alaklemez.

A

ragasztópisztoly

segítségével ragaszd
rá a fehér körre a 7
db. fehér hópehely
részt.

Ha

elkészültél,

tetszés

szerint

középre

ragaszthatsz egy díszt, valamint akasztót is
tehetsz a hátoldalára.
Tudom, elég macerásnak hangzik, de a
végeredmény magáért beszél.

ÖRÖMTELI IDŐTÖLTÉST KÍVÁNOK!
SZABÓ TITANILLA
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HOBBI ROVAT
SABLON ÉS EGY KIS SEGÍTSÉG:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COLORSPAPER/VIDEOS/931837694013186
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Let’s have fun!
Let’s read a funny story and some jokes about Christmas!
It was coming up to Christmas and Sammy asked his mum if he could have a new
bike. So, she told him that the best idea would be to write to Santa Claus. But John,
having just played a vital role in the school nativity play, said he would prefer to
write to the baby Jesus.
John went to his room and wrote ' Dear Jesus, I have been a very good boy and
would like to have a bike for Christmas.' But he wasn't very happy when he read it
over.
So he decided to try again and this time he wrote 'Dear Jesus, I'm a good boy most
of the time and would like a bike for Christmas.' He read it back and wasn't happy
with that one either.
He tried a third version. 'Dear Jesus, I could

be a good boy if I tried hard and especially if
I had a new bike.' He read that one too, but
he still wasn't satisfied. So, he decided to go
out for a walk while he thought about a
better approach. After a short time he
passed a house with a small statue of the
Virgin Mary in the front garden.
He crept in, stuffed the statue under his coat, hurried home and hid it under the
bed. Then he wrote this letter. 'Dear Jesus, If you want to see your mother again,
you'd better send me a new bike.‚
How do you know Santa has to be a man?
Ans. No woman is going to wear the same outfit year after year.
What do monkeys sing at Christmas?
Ans. Jungle Bells, Jungle bells..!
What did Adam say on the day before Christmas?
Ans. It's Christmas, Eve!
How can a snowman lose weight?
Ans. He waits until it gets warmer!
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Let’s have fun!

Szabó Titanilla

Kanadai-hét a Diószegiben
Iskolánkban újabb kulturális hét keretében Kanada
történelmével és hagyományaival ismerkedtünk meg. Megtudtuk,
hogy Kanada a világ második legnagyobb területű országa. Az itt
élő emberek nagyon sokszínű kultúrával rendelkeznek. Az
angolszász és francia hagyományok mellett az inuit indiánok
tradíciói is erősen formálták az itt élők kulturális szokásait. A
kanadai náció életvidám és toleráns emberekből áll, akik állandóan
bocsánatot kérnek egymástól. A tajga fenyőerdői mellett gazdag
állatvilággal rendelkeznek.
Előszeretettel használnak juharszirupot mindenhez, és
a jégkorong valamint kosárlabda mérkőzések szinte ma már a
nemzeti hagyomány részei lettek.
Sajnos a covid járvány miatt az előadók többsége sorra mondta
vissza meghívásainkat, de az iskola pedagóguskara helyükre állva
gazdag előadásokban mutatta be ezt a csodálatos országot.
Különösen érdekes volt Nicole Marie Anderson tanárnő,
iskolánk angol nyelvi lektorának személyes előadása, aki
Kanadából érkezett hozzánk.

Elek Sándor
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Bakancs-szakkör
Bakancs-szakkörünk keretében sikeresen valósítottuk meg
csillagászati megfigyeléseinket. Az esti hosszas exponálást
már nem mindenki bírta, így egyesek a szabadszemes
megfigyelést választották a tranbulinból. A jókedv ismét
jelen volt, az éjszaka varázsában csodáltuk Istenünk által
teremtett univerzumunkat, és élveztük egymás közösségét
is.

Elek Sándor
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Ünnepi műsor

Az 1956. október 23-án kitört forradalomra készített
ünnepi megemlékezést a 6. B osztály Szabóné Papp
Lívia tanárnővel. Műsorukat itt tekinthetitek meg:
https://www.youtube.com/watch?v=6cm9gGmX0yU&t=12s
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Mikulás várás

18

19

Akikre büszkék vagyunk

A Református Iskolák XVII. Országos Meseíró és
Szépíró versenyén iskolánk tanulói Duró Borbála
4.b osztályos tanuló és Tóth Jázmin 6.b osztályos
tanuló szépírásban országos I. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik!

Felkészítők: Szabóné Papp Lívia és Nagy Judit
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Akikre büszkék vagyunk
A Kanada hét rajzversenyének eredményei:
I.

korcsoport (1-2 osztály)

1.

Soós Levente

2.

Nagy Vivien

3.

Bartha Zsófia Viktória

Különdíj: Nagy Liliána

II. korcsoport (3-4. osztály)
1, Gál Petra
2. Fábián Dóra
3. Kalmár Barbara
Különdíj: Győri Botond
III. korcsoport
1. Jenei Gréta Eszter
2. Geönczy Kincső
3. Nyika Jázmin
Különdíj: Dobrik Sáron
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Akikre büszkék vagyunk
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Akikre büszkék vagyunk

2020.szeptember

24-én

került

megrendezésre

a

II.

Diószegi

Nemzetközi Népzenei Verseny, rendhagyó módon az online térben.
Eredetileg 2020. március 26-ra volt meghirdetve a verseny, ám a
koronavírus meghiúsította. Akkor 92 produkció, közel 350 gyermek
vett volna

részt. A

jelentkezők

az ország minden pontjáról,

Romániából és Szerbiából is érkeztek volna. Az elmúlt fél évben a
legtöbb együttes, zenekar nem tudott próbálni, így versenyünk új
időpontjára kevesebben jelentkeztek, de így is közel 100 gyermek
mutathatta meg tudását, immár videófelvételek segítségével. 32
produkció érkezett be: szólisták, együttesek, népi ének és hangszeres
kategóriában.

Külön

öröm

számunkra,

hogy

hangszeres

kategóriában nem csak citerás előadásokat láthattunk, hanem
klarinét, hegedű, brácsa, bőgő és népi furulya is megszólalt a
felvételeken. A nagy érdeklődés a gondosan megválasztott szakmai
zsűrinek is köszönhető: Nauner-Agárdi Éva ( adjunktus, ének-zenenépzene tanár, etnográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, aki számos
díjat

és

publikációt

tudhat

magáénak)

és

Tiszai

Zsuzsa

(

néptáncpedagógus, etnográfus, szintén számos díjjal rendelkezik)
minősítette

a

versenyzőket.

A

zsűri

külön

érdeme,

hogy

a

gyermekeket, ifjúkat nemcsak minősítette, de nagyon kedves,
lelkesítő, hosszas értékelést adott minden egyes versenyzőnek.
Versenyünk különdíját Babodi István ajánlotta fel, egy általa
készített

citerát,

melyet

Boglovics

István,

népzenészpalánta érdemelt ki kiemelkedő előadásával.

dévaványai
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Akikre büszkék vagyunk

Eredményeink:
Kacor Citeraegyüttes:
Kiemelt Arany
Marcin Mihály: Arany

Csarkó Sára: Arany
Bottó Dániel: Ezüst
Nagy Amina: Ezüst
Tóth Lígia Adél: Ezüst

Akikre büszkék vagyunk
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Gyöngyösi Ágnes és Kardos
Dávid 8.a osztályos tanulók
a II. Berettyó Szóló
Néptáncversenyen
ARANY
minősítést ért el.

Felkészítők: Tóthné Pásztor Ágnes
és Tatár Árpád
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A legkisebbek
1.a osztály
Osztályfőnök: Szűcs Edina

Bachsitz Linda Róza
Bachsitz Panna
Bényei Gréta
Bördős Botond
Dragonya Regő
Gergely-Keizer Benjámin
Hajzer Regina Maja
Harasztosi Gergő
Jakab Gergő
Jakab Petra
Karácson Bendegúz

Kis Dávid
Lakatos Fédra Maja
Makula Árpád
Mészáros Katinka
Nagy Bence
Nagy Bianka
Nagy Linett
Nagy Norbert
Nagy Vivien
Sándor Vivien
Sanyó László Márk
Szilágyi Szabolcs
Zeffer Hanna

A legkisebbek
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1.b osztály
Osztályfőnök:
Pappné Erdei Anita
Árva Tibor Dorián
Baranyi Imre
Bedő Gyula Bence
Budai Panna
Csiszár Zsolt Károly
Gellén Imre
Gonda Marcell
Hagyó Ákos
Iliszi Mihály
Kádár Boglárka
Kiss Dóra

Koncz Ákos Levente
Krafcsik Zalán
Kurunczi Hunor
Magdus Petra
Mikula Dorina Mirella
Mikula Dzsesszika Vanessza
Mona Georgina
Nagy Hanna
Oláh Zsolt
Pap Efraim
Szabó Ádám Pongrác
Szántó Fanni
Takács Dániel
Takács Vivien

A legkisebbek
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1.c osztály
Osztályfőnök: Árva Judit
Botos Hanna
Gál Tamás
Győri Fanni
Ilisz Kristóf
Incze Jázmin Csillag
Kalmár Imre
Lele Hanna Ramóna
Magyar Csaba
Márkus Marcell Attila
Nagy Máté

Orosz-Kardos Mira Manda
Ötvös Kiara Dzsesszika
Páli Dominik
Szabó Gréta Mercédesz
Szabó Marcell Noel
Szijjártó Noel
Szilágyi Hanna Jázmin
Szűcs Denisz Márk
Ványi Zsófia
Varga István Róbert
Vincze Zsolt

8.b osztály
munkái
P. Picasso: Guernica című festményének parafrázisa
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Lapzárta: 2021 január 16.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató

A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei
Tamásné, Elek Sándor, Gyarmati Dezső, Szabóné Papp Lívia Tünde, Matkóné Cseh
Brigitta, Szabóné Nagy Andrea, Kormány József, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai
Enikő, Györfi Éva, Nagy István, Balázs Amarilla, Szabó Titanilla

