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„Menjetek el tehát, tegyetek 

tanítvánnyá minden népet, 

megkeresztelve őket az 

Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevébe…” 

(Máté 28, 19)



Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 1

Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

A COVID elleni harc újabb állomásához

érkezett a közoktatás. Mivel a fertőzések

száma jelentősen csökkent így lehetőség

nyílt az iskolák kinyitására. Ez praktikusan

azt jelenti, hogy április végétől az alsó

tagozat, majd május 10-től a teljes iskola

visszaállt a tantermi oktatásra.

Szeretném megköszönni a szülők türelmét és

együttműködését a tantermen kívüli oktatás

során, azt, hogy segítették az oktatási

folyamatot, a tananyag elsajátítását

gyermekeiknek.

Szeretném megköszönni a pedagógus

kollégák áldozatos munkáját és tisztes

helytállását az új körülmények között.

Örömmel adok hírt arról, hogy egy már általunk régen

tervezett, a Bank–épület udvari részén februárban indult újabb

fejlesztés, az iskolai sportudvar munkálatai befejeződtek.

Várhatóan a Diószegi Nyár keretében szervezett Erzsébet táborok

idejére megérkezik a TÜV engedély is, ami feltétele a használatba

adásnak, így tanulóink a nyár folyamán birtokba vehetik a

sportudvart.

Az elmúlt hetekben iskolai keretek között két egyházi

ünnepünket is megtartottuk. Május 13-án a Menybemenetel

ünnepét, majd a Pünkösdi ünnepet.

Röviden szeretném tájékoztatni Önöket a következő két

hét várható főbb eseményeiről:

- Szerenád június 9 /szerda/

- Osztályozó konferencia június 10 /csütörtök/

- Ballagás június 11 /péntek/

- Diák-önkormányzati Nap június 14 /hétfő/

- Tanévzáró, bizonyítványosztás június 15 /kedd/

Szeretném megköszönni a Toldi Baráti Kör Egyesület,

valamint a Református Egyház számára adott 1%-1% támogatást.



Hosszú tél, munka, gond, betegség

úgy meglopta ezt a tavaszt,

hogy most elálmélkodva nézem

a hirtelen megjött vigaszt:

Te vagy, május? Csakugyan itt vagy?

Hogy lettél kész ilyen hamar?

Néhány nap alatt mennyi szépség!

A vén föld milyen fiatal!…”

Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz
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Forrás: https://meglepetesvers.hu/szep-majusi-versek/

Kép forrása: https://www.google.hu/search?q=tavasz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjB5tLxkvbwAhUipIsKHWGTB8sQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=665#imgrc=U_10yo8pxQ5sEM/
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A felolvasott alapige Mennybemenetel ünnepére mutat és Pünkösd

felé, a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Jézus mennybemenetele előtt

hangzik el a fenti Ige, ami az apostolok kiküldése, a missziói parancs, ami

a keresztség szereztetési Igéje, kereszteléskor ez a rész szokott elhangozni

a Bibliából.

Jézus a tanítványainak azt a feladatot adta, hogy menjenek el a világ

minden részére és mondják el, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, szabadító,

megváltó. Hogy mindenkinek van lehetősége újrakezdésre, nemcsak most,

amikor enyhülnek a korlátozások, hanem mindenkinek a saját életében is.

Ha valaki valamit elrontott, szívéből megbánta és már nem akarja többet

elkövetni, az Atya Isten - Fiáért, Jézusért megbocsát. Kövessék őt, legyenek

az Ő tanítványai! Nekünk is szól a kérés, hogy tanításunkkal,

tanulásunkkal, munkánkkal, családi életünkkel, ahogyan ezeket megéljük,

hirdessük és kövessük Krisztust!

A másik, amit Jézus kért a tanítványaitól, hogy kereszteljék meg

azokat, akik őt követik. Hogy vállalják a külső formáját is annak, hogy

őhozzá tartoznak, keresztyének. Ahogyan mi is. Hiszem, hogy a keresztyén

értékek gazdagítanak bennünket. Hogy javunkra vannak. Mert akik Istent

szeretik, azoknak minden javukra van.

Ezek a feladatok nem könnyűek, de a folytatásban Jézus ígéri akkori

és mostani tanítványainak, azaz nekünk is: Veletek vagyok minden napon

a világ végezetéig. Nem egyedül, hanem vele kezdhetünk bele mindenbe.

Amikor Jézus - mennybemenetele után -, elküldte a Vigasztalás Lelkét,

a Szentlelket, a Szentlélek a földre jött, és akit hitt Jézusban, annak a

szívébe költözött és bátor emberré, bátor hitvalóvá tette.

Végezzük feladatainkat, mint Jézus bátor, hitvalló tanítványai,

akiknek általa gazdagodik az életük! Ámen.

Mennybemenetel

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevébe…” (Máté 28, 19)

Matkóné Cseh Brigitta
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„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak

ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás

támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami

lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak

mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel… Ezek pedig kitartóan

részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében

és az imádkozásban.” (Apostolok Cselekedetei 2, 1-4a és 42)

Jézus – mennybemenetele előtt - megígérte tanítványainak, hogy nem

maradnak egyedül, hanem velük lesz. Kapnak egy Pártfogót, aki a

pártjukat fogja, kiáll mellettük, egyben Vigasztaló, aki megvigasztalja őket,

ha szomorúak. ”A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az

Atya”- mondta nekik Jézus (János 14, 26).

Pünkösdkor ez az ígéret teljesedett be: hogy sem az akkori tanítványok,

sem mi, mostani tanítványai nem maradunk egyedül, mert Szentlelkével tölt

be Urunk és általa velünk, sőt bennünk lesz. Amikor mindez az első

Pünkösdkor történt a tanítványok együtt voltak, és amikor szélrohamhoz

hasonló zúgásban és valami lángnyelvek izzásában érezték a Lélek

áradását, hirtelen megváltoztak. Visszahúzódó, félő tanítványokból bátor

hitvallókká lettek. A Lélek számunkra is kiárad, mi is kapjuk. Egyedül a

Szentlélek képes megváltoztatni bennünket (még a személyiségünket is),

hogy ne legyünk egyedül. A társas magányból igazi társakká váltak a

tanítványok és lehetünk mi is egymás igazi társai: munkatársai,

osztálytársai, mint lelki testvérek, egy nagy család, az iskola nagy

családjának és a keresztyének nagy családjának igen fontos tagjai.

A Pünkösd következménye volt a közösség, egység és az, hogy ezt

kitartóan végezték. Az első gyülekezet kitartóan együtt hallgatta az Igét,

ahogyan tehetjük mi is. Kitartóan együtt részt vettek a közösségben,

ahogyan tehetjük mi is. Kitartóan együtt törték meg a kenyeret (ettek,

úrvacsoráztak), ahogyan tehetjük mi is. És kitartóan együtt vettek részt az

imádkozásban, ahogyan tehetjük mi is. Ha ezt tesszük, akkor megvalósul

az igazi egység, az igazi közösség, ami igazán megerősít bennünket. Ámen.

Pünkösd

Matkóné Cseh Brigitta



Szükséges eszközök:

 zöld színű zseníliadrót

kreppapír

 olló

1. A kreppapírból vágj ki 8-10 db 20*2 cm-es

négyzetet és tedd őket egymásra.

2. Hajtogass legyezőt a papírokból.

3. Majd a közepén fogd össze a zseníliadróttal.

4. Laponként húzd szét a rózsád szirmait mind a

két oldalon.

5. Kész is van a pünkösdi rózsád.

Pünkösdi rózsa

Szűcs Edina
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Easter is way more than some days off to binge on chocolate bunnies

and candy eggs: It’s an important religious holiday that comes with

all kinds of traditions and customs. However, over the years, some of

these practices were adapted and reinterpreted – and the results

should probably be celebrated by everyone, everywhere. Even if you

don’t believe in the Easter bunny.
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Easter

Here is a collection of fun Easter traditions

from around the world.

1. Kite Flying

The people in Bermuda aim high for Easter:

kite flying is everyone’s favorite pastime

during the holidays. Bermudians make their

own kites with wooden sticks, colorful paper,

and intricate designs.

All of this is topped off with a special tissue called “hummers” that

then makes a buzzing sound, aka the sound of Bermudian Easter.

Everyone gathers and lets their beautiful constructions fly – or goes

to Horseshoe Bay Beach to attend the annual Kite Festival on Good

Friday.
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2. Murder Mystery Reading

In some parts of the world, Easter is high

time for crimes – and we’re not talking

about biting off the ears of innocent

chocolate bunnies or cracking beautifully

decorated eggs. No, we’re talking

Påskekrimmen, the Norwegian tradition of

reading, watching, and listening to crime

stories and detective thrillers during the

Easter holidays. The whole country

seems to be in on the suspense as

publishers, radio and TV stations produce

murder mysteries, and even the milk

company contributes by printing stories

on milk cartons.

3. Easter Nest Hiding

Who doesn’t like to search the house and yard for baskets filled

with chocolate? In Germany, Switzerland, and many other

countries for that matter, Easter nests are hidden for kids (and

some grown-ups because why not!). The nests are actually

decorated baskets or boxes that are filled with chocolate bunnies,

chocolate eggs, candy, and toys and are said to be hidden by the

Easter bunny himself.
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4. Water Fighting

Few things signify Easter more than a friendly water fight. That’s

what the Polish think as they celebrate Śmigus Dyngus (Poured

Monday – the wet festivities take place on Easter Monday) by

throwing lots of H2O at each other. In the olden days, it was mainly

single guys chasing single girls, but now it’s pretty much everyone

water-fighting everyone. The weapons of choice are water guns,

empty shampoo and dishwashing soap bottles, and, of course, the

good old buckets. Actually, it’s basically anything that squirts water.

5. Eggscapading

Eggs and Easter go together like presents and Christmas – they are

probably the world’s most eggstraordinary holiday food ever: People

dye and decorate eggs, they hide and find them, they try to roll them

across the lawn the fastest, they tap them together to see whose egg

breaks last or they simply eat them. Like in Haux, France, where

about 1000 people get to eat a giant Easter omelet made of more

than 4000 eggs and over 100 pounds of bacon, garlic, and onions
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Garzó Tünde

7. Pretzel Distributing

Luxembourgers celebrate Bretzelsonnden, Pretzel Sunday, on the

third Sunday in Lent. In Luxembourg, pretzels are actually sweet

puff pastries with icing and almonds, so if it were up to me, every

Sunday would be Pretzel Sunday. But back to the Bretzelsonnden

tradition: Guys give the girl they fancy a pretzel on Sunday. If she

accepts the treat, the guy is allowed to visit the girl on Easter

Sunday and will get an egg in return. If all of this happens in a

leap year, the roles are reversed, and the girls can hand out

pretzels.

6. Clay Pot Throwing

Watch out for flying pottery on the Greek island of Corfu. On

Easter Saturday at 11 a.m. sharp, the residents of Corfu throw

clay pots (of all sizes) from their balconies. The tradition dates

back to the 16th century, when people threw all of their useless

and old belongings out of the window to get ready for the New

Year – the breaking pots scare away evil spirits and mark a new

beginning.



10

Spring

What do poets and writers think of spring?
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I fall, but I don’t get hurt. I pour, but I’m not a jug. I help plants grow,

but I’m not the sun. What am I?

I am a bow that can’t be tied.

A mama robin has two daughters. Each of her daughters has a 

brother. How many children does the mama robin have?

Spring riddles

English County Garden, 
a nearly 300 years old song

https://www.youtube.com

/watch?v=EUyxCP5Rvco
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3 March 1847 Alexander Graham Bell, Scottish-born inventor of

the telephone, photo phone, graphophone, microphone.

18 March 1869 Neville Chamberlain, British prime minister who

tried unsuccessfully to make peace with Hitler in 1938.

20 March 1917 Dame Vera Lynn, English singer and songwriter.

During the Second World War Vera found fame as the “Forces

Sweetheart.

22 March 1948 Andrew Lloyd Webber, composer of musicals

including Cats, Evita and Phantom of the Opera, to name but a few.

27 March 1863 Sir Henry Royce, car designer and manufacturer

who co-founded, with C.S.Rolls the Rolls-Royce motor company.

30 March 1945 Eric Clapton, songwriter and guitarist.

Historic British Birthdates in March

Kincsesné Varga Éva



Tesla nyomában
szakmai nap a Diószegiben
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2021.05.17.-én szakmai napot tartottunk webinárium formájában Tesla nyomdokain

címmel, a digitális és innovációs valamint a reál munkaközösség szervezésében. A

rendezvény célja, hogy az érdeklődők számára bemutassuk jó gyakorlatainkat és

innovációinkat. A résztvevők az interneten élőben követhették a programokat. Elsőként

Elek Sándor tanárúr „Nikola Tesla hatása a történelem fejlődésére” című előadását

tekinthették meg. Majd ezt követően Nagy Sándor tanárúr bemutató órája következett,

amelyen Tesla néhány találmányát mutatták be a diószegis diákok az érdeklődők

számára. Ezután Nagy István tanárúr bemutató órája következett, amelynek fókuszában

a digitális eszközök tanórai alkalmazása állt. A tanulók bemutatták a digitális eszközök

készségszintű használatát áramkörépítés és fizikai mennyiségek mérése közben. Végül

Veressné Nánási Mónika tanárnő Lego robotika bemutató órája következett, ahol a

tanulók távirányítású Lego robot autókat készítettek, amelyek segítségével

tanulmányozhatták a mai modern autókba beépített tolatóradar és a sávkövető rendszer

működését. A programot tapasztalatcsere zárta, melyen lehetőség volt a látottak

megvitatására. A visszajelzések alapján a résztvevők egy eredményes rendezvényen

vettek részt.

Nagy István

reál mk. vezető



Angolul a világ körül
szakmai nap a Diószegiben
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A mai napon iskolánk angol szakmai napot tartott.

Digitális munkacsoportunkkal együttműködve online

közvetítéssel biztosítottuk a részvételt érdeklődő

vendégeink számára. Beszámolóink, szakmai

munkánk pilléreiről szóló prezentációnk mellett

bemutató órákat is tartottunk: a két tanítási nyelvű

másodikosaink magas szintű nyelvtudását, a

hetedikesek társalgási órát, a nyolcadikos csoport

pedig digitális tanítási órát mutatott be szaktanáraikkal.

Programunk egyik előadását lektorunk, Nicole Marie

Anderson tartotta meg tapasztalataiból

összehasonlítva a magyar, a kanadai és más, európai

tanítási módszereket. A nap végét vendégeink

kérdéseivel, jövőre való kitekintéssel zártuk.

Győrfi Éva

mk. vezető



Akikre büszkék vagyunk
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2021.03.26.-án rendezték matematika tantárgyból a
Tudásbajnokság megyei döntőjét, melyen iskolánkat 4
fő képviselte. Nagy István 5. osztályos tanuló 8.
helyezést, 8. osztályos tanulóink Horváth Benedek 3.
helyezést, Kardos Dávid 4. helyezést, Kerekes Marcell 5.
helyezést ért el.
Felkészítők: Kissné Lukács Mónika, Kormány József,
Nagy István

Gratulálunk Nekik!



Akikre büszkék vagyunk
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2021.05.07.-én rendezték meg a Bolyai János Megyei
Matematika Versenyt, amelyen iskolánkat két tanuló
képviselte. Nagy István 5. osztályos tanuló 3. helyezést,
Horváth Benedek 8. osztályos tanuló 4. helyezést ért el.
Felkészítők: Kissné Lukács Mónika, Kormány József,
Nagy István

Gratulálunk Nekik!



Vigyázz, kész, pénz!

A 3. a osztályból két csapattal neveztünk be A K&H Csoport által tizenegyedik

alkalommal meghirdetett K&H Vigyázz, kész, pénz! elnevezésű pénzügyi

vetélkedőre. A versenyre általános és középiskolások nevezhettek, 3-11.

évfolyamos korosztályokból, négy kategóriában, 3-5 fős csapatokkal.

Ez a vetélkedő témájában és céljában összecseng a Pénz7 pénzügyi vállalkozói

témahéttel, ami ebben a tanévben 2021. március 1-5. között került

megrendezésre az iskolánkban.

A szervezők nagyon fontosnak tartják, hogy a felnövekvő generáció tagjai

mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket, és így felnőttként

jobban eligazodjanak a pénz világában, tudatos pénzügyi döntéseket

hozzanak, ezáltal teljesebb, anyagilag biztonságosabb életet élhessenek.

Az egész verseny az online térben zajlott a koronavírus miatt, így a tanulók

digitális kompetenciája is fejlődött a versenyzés által. A regisztráció, a

felkészítés, a gyakorlás, a versenyzés és végül az eredményhirdetés is

interneten működött.

A Pénznyerők csapat tagjai voltak:         A Pénzkirályok csapat tagjai voltak:

Elek Lea

Balázs Norbert

Furka Bíborka

Bényei Tamás

Gyarmati Lilla

Kurunczi Zsolt

Muzsnai Hédi

Tikász Marcell

Stanojevic Szofia Terézia

Szűcs Dávid Bence

Az első forduló alapján a régió (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

legjobb 5 csapatába kerültünk be 3. és 4. helyen.

Kivívtuk a jogot a középdöntőn való versenyzésre, amit az egész országban

május 10-én 9 órakor zajlott a 3-4. osztályosoknak. Gyorsan kellett megoldani

a feladatokat, mert 30 perc állt rendelkezésre a kitöltésre, és pontegyenlőség

esetén a gyorsaság is számított. Nagyon izgultak a gyerekek, de beugrottak a

felkészülés során megszerzett ismeretek.

Akikre büszkék vagyunk 
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Nagyon szép eredményt értek el a csapataink:

A Pénznyerők 2. helyezettek lettek (53 ponttal az 55-ből).

A Pénzkirályok a 3. helyezést szerezték meg (52 ponttal).

Sajnos nem jutottunk be az országos döntőbe, de így is elégedettek

vagyunk. Jövőre, ha szeretnék, újra benevezünk a versenyre.

Köszönöm szépen a szülők segítségét a gyerekek felkészítésében és

Bényeiné Bakator Csillának a verseny lebonyolításban is.

A diákoknak nagyon ajánlom ezt a díjnyertes vlogot, ami nagyon

szórakoztató és rengeteg pénzügyi ismeretet nyújt. vigyázz #KáPé

https://www.youtube.com/watch?v=KgnKPdOcaX8

Kincsesné Varga Éva
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https://www.youtube.com/watch?v=KgnKPdOcaX8
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Akikre büszkék vagyunk 

A Református Általános Iskolák VI. Országos Angol

Csapatversenyén Ambrus Balázs és Juhász Dominik 8.a

osztályos tanulók 2. helyezést értek el.

Felkészítő tanáruk: Győrfi Éva



Akikre büszkék vagyunk 

Biblia- a világ legolvasottabb könyve 

országos projektversenyen Dobrik Sáron 

5.a osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 

Kiváló teljesítményéhez gratulálunk.
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Akikre büszkék vagyunk 

VI. Stylus Országos Szépírási Verseny

Iskolánkban hagyomány, hogy részt veszünk a vésztői Kiss Bálint Református

Általános Iskola által szervezett szépírási versenyen. A szervezők szerint a

verseny célja, hogy a mai rohanó, internetes világban picit megálljunk, és

próbáljuk emberközelivé tenni az írást, ösztönözni a gyermekeket a szépírás

gyakorlására.

A verseny két részből állt. Tanulóink háziversenyen mérkőztek meg

egymással, majd a legszebbnek ítélt alkotásokat továbbítottuk a vésztői

iskolába. A beküldött pályamunkák alapján évfolyamonként 10-10 tanuló

vehetett részt az országos döntőn. A verseny nem jelenléti formába zajlott a

vírushelyzet miatt. A nehézségek sem akadályozták meg tanulóinkat abban,

hogy országos első helyezést érjenek el évfolyamukon.

Tóth Jázmin Hanna 6. b első helyezés 6. évfolyam

Tóth Boglárka Lelle 8. b első helyezés 8. évfolyam

Külön gratulálunk Tóth Boglárka Lellének, aki 4. alkalommal ért el ezen a

versenyen országos első helyezést.

Ékesné Baranyai Enikő



Akikre büszkék vagyunk 

A 7B osztályból Barta Dávid, Bor Máté, Madar Szabolcs és

Varga Botond Csongor vett részt az első alkalommal

megrendezett Id. Szántay Csaba Országos Általános Iskolai

Kémiaversenyen, amit a BME Szent-Györgyi Albert

Szakkollégium szervezett. A csapatnak az első fordulóban

videót kellett készíteni és feltölteni a keresztrejtvény

megoldása során kapott lilakáposztáról. A második

fordulóban különböző témákban, pl.: anyagok, atomok

felépítése, kémiai kötések, védőoltások és

immunitás... kellett feladatokat megoldaniuk. A

korcsoportban 7. és 8. osztályosok versenyeztek együtt. A

két fordulóban összesen 40 pontot lehetett szerezni, a

fiúk 34,3 pontot kaptak a megoldásra. A több mint 300

nevező csapatból az első 10 legtöbb pontot elérőt hívták meg

az országos döntőre. A csapatok eredményei között néhány

tized pont különbség volt.

Felkészítő: Gyarmati Dezső 
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A Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és AMI által meghirdetett V. Országos

Alkotói pályázaton, melynek témája a 115 éve született

Zelk Zoltán által inspirált alkotások készítése volt, az 1.

korcsoportban első helyezett lett Rehák Szófia Mária 2.

osztályos tanuló, illetve a 3. korcsoportban első

helyezett lett Jenei Gréta Eszter 6. osztályos tanuló. A

versenyre 21 iskolából 330 pályamunka érkezett.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki

Helyi Csoportja által hirdetett Vendégek a madáretetőn
országos rajzpályázaton 3. helyezett lett Ganzé Sándor 4.

osztályos tanuló, és különdíjas lett Jenei Gréta Eszter 6.

osztályos tanuló alkotása.

A versenyre összesen 818 pályamű érkezett.

Kormány József
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Jenei Gréta

Ganzé Sándor 

Jenei Gréta Rehák Szófia  
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Országos Honismereti Tanulmányi Verseny

Idén is megrendezésre került az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny, melynek mind a 4

fordulóját online oldották meg a nevezett tanulók. A verseny célja: az általános magyar műveltség, a

hazaszeretet és a nemzeti összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk természetének,

történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése. Iskolánkat Ludman-Nagy Bíborka Eszter,

Paulik Barbara Anikó és Bacsa Bence 6.B osztályos tanulók képviselték.

A verseny végeredménye:

Ludman-Nagy Bíborka Eszter: megyei 2. hely, országos 4. hely,

Bacsa Bence: megyei 5. hely, országos 6. hely,

Paulik Barbara Anikó: megyei 12. hely, országos 16. hely.

Gratulálunk tanulóinknak a sikeres szerepléshez!
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XII. Görgey Artúr Történelemverseny

Az idei tanévben is megrendezésre került a Görgey Artúr Országos

Történelemverseny. A versenyre összesen 40 csapat nevezett, 33

csapat Magyarországról, 7 csapat pedig Lengyelországból. A

feladatok eredményes megoldása gondos felkészülést és a kiadott

szakirodalom ismeretét kívánta meg. Iskolánkat a Jestesmy

przyaciolmi (Barátok vagyunk) és a TörténÉSZek csapata

képviselte. A verseny 3 online fordulóból állt, melyet követően a

Barcza Roland (7.A), Gulyvász Gergő János (7.B) és Szabó

Milán Csaba (7.B) alkotta Jestesmy przyaciolmi (Barátok

vagyunk) elnevezésű csapat jutott be a döntő fordulóba. A végső

megmérettetés során, iskolánk csapat az előkelő 10. helyezést érte

el.

Gratulálunk a diákjainknak a sikeres szerepléshez!

Veress Péter



Marci évek óta fáradhatatlanul küzd a céljáért, vállalta a
sok-sok lemondást azért, hogy a futballban kiemelkedően
tudjon teljesíteni. Marci nővére néhány éve ballagott el
tőlünk, s kishúguk első osztályos tanulónk. Nagyon
büszkék vagyunk a testvérekre. (szerkesztőség)

Nagy Marcell a Debreceni Labdarúgó Akadémia U14-
es csapatának játékosa! A csapat a 2020/2021-es
évadban az országos kiemelt bajnokságban
szerepelt, ahol az 1. helyezést érte, el és ezzel
megnyerte az országos bajnokságot, amelyben Marci
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és övé volt a
legtöbb gólpassz és labdaszerzés az idényben

Kolozsi Gergő korosztály vezetőedző

Sport 27



Sport
Bereczki Lea 4.a osztályos tanuló a pandémia
alatt 11 online versenyen mérette meg magát.
Ezek között volt minősítő verseny, Országos
bajnokság és Európa-bajnokság is.

Eredményei:

2 kiemelt arany, 4 arany, 1 ezüst minősítés
8 első helyezés, egy 2. és egy 3.
4 versenyen kapott különdíjat
Európa-bajnoki 4. és 8. helyezett.
Március közepén már élő versenyen is 
versenyezhetett, ahol kétszer is a dobogó 
legfelső fokára állhatott.
Az újraindulással a következő 6 hétvégén

Árva Judit
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GAME TIME Diákolimpia
Befejeződött a GAME TIME , digitális térben megvalósult
DIÁKOLIMPIA. A két legügyesebb tanulónak Bakcsi
Dániel 7.b és Bakcsi Zalán 5.a sikerült az Országos
döntőbe bejutnia több sportágban is. Természetesen a
többiek is eredményesen szerepeltek, annyi pontot
összegyűjtöttek, hogy mindenki be tudta váltani a
számára megfelelő sportszerre. Dani rollert választott,
Zalán utazótáskát.

Résztvevő tanulóink:

Jenei Gréta 6/c

Törzsök Flóra 6/c

Vékony Nikolett 6/c

Fejes Gréta 6/b

Nyika Jázmin 5/b

Lencsés Vivien 5/b

Bereczki Zsófi 6/c

Törzsök Balázs 4/b

Vékony Vivi 4/b

Gratulálunk és 

köszönjük a szülői 

segítséget! 

Pálfi Edit
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„Refis” lányok focis 
sikerei

Nem túlzás azt mondani, hogy a berettyóújfalui
Diószegi Kis István Református Általános Iskola focis
lányai alkotnak egy „fél” BAJNOK labdarúgó csapatot.
Nagyon ritka és különleges, hogy mindössze két család
a NAGY és a TÖRÖK család lányaiból már tényleg
majdnem egy komplett női futsal csapatot össze lehet
állítani.

A szentpéterszegi családból Nagy Barbara és Nagy
Patrícia, míg Berettyóújfaluból Török Otília Sára és
Török Luca Abigél tagja a berettyóújfalui Bihari Női
Futball Klubnak, ahol sorozatban kimagasló sikereket
érnek el és az edzőik elmondása alapján is fényes jövő
vár még rájuk.

A négy lány a Bozsik foci program keretében - üde
színfoltként -csupa fiú csapatok ellen méretteti meg
magát, ahol több alkalommal is diadalmaskodtak a
„gyengébb nem” képviselői.

Török Luca tehetsége révén a berettyóújfalui Mezei-Vill
Futball Club U 11-es fiú/!/ futsal csapatába is
meghívást kapott és játszik a megyei fiú futsal
bajnokságban. A futballpályán „Luxi”-nak becézett
harcos kis amazont, több alkalommal választották a
Bozsik-tornákon „legjobb”, „legtechnikásabb” és
„legharciasabb” játékosnak, aki a nála jóval idősebb
korosztályokban is megállja a helyét.
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Török Oti az U 15-ös leány csapat stabil tagja, valamint már
az idősebb U 17-es korosztályban is minden mérkőzésen
pályára lépett az idei futsal bajnokságban, ahol kitűnt
harciasságával, gyorsaságával és elszántságával.

A Török lányok nagyon szorgalmasak és az edzéseken túl,
rengeteg plusz feladatot is csinálnak.

A pandémia alatt is rendszeresen küldték az otthoni
edzésekről a video anyagokat az edzőiknek és nem egyszer a
berettyószentmártoni edzések után biciklivel vagy épp futva
mennek haza a város másik végébe a Csonkatorony melletti
otthonukba, ami példaértékű a mai ifjúság számára.

A szentpéterszegi kedves és mindig mosolygós ikerpár Nagy
Barbi és Nagy Pati különleges színfoltja a csapatnak. Patríciát
az egyik legtöbbet fejlődő játékosnak mondják az edzői, hisz
Ő eleinte csak a lelátóról nézte az ikertestvérét a focipályán,
aztán kedvet kapott kipróbálni ezt a sportágat….és milyen
jól tette, hisz az U 17-es futsal bajnokságban olyan
„bombagólt” lőtt az ide bajnokságban, amelyet még most is
emlegetnek az ellenfelek. Pati az U 15-ös keresztpályás
bajnokságban szereplő csapat stabil és megbízható hátvédje,
aki kiváló csapatember és nagyon jó példa arra, hogy
szorgalommal és kitartással milyen sokat el lehet érni a
sportban és az életben egyaránt!
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Nagy Barbi a Bihari Női Futball Klub egyik legtehetségesebb
játékosa, aki a magyar válogatott kiválasztó edzésein a -
keretszűkítések után - sorra tovább menetelt a legjobb
játékosok közé. A BNFK csapatkapitányaként nagyon jó
példát mutat a csapattársainak az alázatból, szorgalomból,
mindig tiszteli az ellenfeleit és segíti társait az egyik
legsportszerűbb játékos. Barbi az U 15-ös csapat húzóembere,
technikai tudásával nagyon kiemelkedik a mezőnyből.
Fiatalabb kora ellenére az U 17-es futsal csapatnak is a tagja,
sőt húzóembere és csapatkapitánya.

Kíváló atletikus és technikai képességeire több női labdarógó
Akadémia is felfigyelt, és sorra kapja az ajánlatokat a
péterszegi focista lány, akiről még sokat fogunk hallani a
futballpályákon!

A „Refis” lányok tehát ontják a gólokat és a sikereket és
óriási érdemük van benne, hogy csapatuk a Bihari Női
Futball Klub jelenleg az ELSŐ helyen áll a bajnokságban!

Még két focis forduló vár a lányainkra és reménykedünk
benne, hogy utána ARANY éremmel térnek haza és
BAJNOK REFIS FOCIS lányokat ünnepelhetünk!

Kecskésné Füredi Andrea
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Birkózás
A Berettyóújfalu Kabos Endre Sportcsarnok adott
otthont a XXVIII Sárréti Birkózó Gálának! Báránd
KSE szervezésében közel 60 induló 4 Szakosztály
részvételétől volt hangos a Sportcsarnok! Mindenki
nagyon ügyes volt! Köszönöm szépen mindenkinek
a részvételt! Gratulálok sporttársaimnak! Hajrá
Báránd birkózása! A csapatunk 13 aranyérmet, 8
ezüstérmet, és 4 bronzérmet szereztek!
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Közel 300 gyermek küzdött a Bajnoki címért Egerben!
Báránd KSE csapatából 7 fő volt érdekelt! Leányoknál
Bacsa Boglárka és Csávás Réka 5. Bartha Réka 7. Fiúknál
Tirpák Regő 7. Tirpák Zalán 10. Bocsa Tibor 9. Bacsa
Bence 8- ik helyen végzett! Gratulálok mindenkinek!

Diák ll korcsoportban szabadfogású birkózó OB
Tatabánya! Báránd KSE csapatából Kalmár László és
Bacsa Boglárka volt az érdekelt! Bogica vállalta a fiúk
kōzōtt indulást, Kalmár Lackó nagyokat birkózott 2
nyert és 2 vesztes meccs után érmes esélyei elszálltak
7.helyen végzett! Tudom hogy lesz ez még jobb is!
Büszke vagyok rájuk!

Berde László
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Bakancs szakkör
A pandémia után végre kiszabadulhattunk újra a
szabadba. Biciklikkel és görkorikkal és légpuskával
felszerelve, És töltöttünk el egy újabb kellemes
délutánt. Terveink szerint júniusban egy kétnapos
zempléni túrán vennénk részt.

Elek Sándor
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