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September, School, Autumn…

Nyári tábor

Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Iskolánk a Diószegi Nyár Program
keretében
sikeresen
pályázott
napközis és ott-alvós táborokra. Így a
tanítási szünetben négy héten
keresztül, hetente 120 tanuló részére
napközis tábort és 60-60 tanulónk
részére két balatoni ott-alvós tábort
sikerült szerveznünk. A napközis
táborok
Berettyóújfaluban
és
térségében kerültek megszervezésre.
Az ott-alvós táborok Zánkán, illetve
Fonyódligeten voltak, ahol tanulóink
szintén rengeteg szép élménnyel
gazdagodtak.
Az iskolai tanévnyitó ünnepséget ebben az évben rendhagyó
módon az első tanítási napon tartottuk meg a nyár folyamán szépen
felújított református templomunkban. A tanévnyitó ünnepséget követően
diákjaink birtok vehették a tantermeiket, megkapták az iskolai
tankönyvcsomagokat.
Szeptembertől újabb tanszakkal bővült az iskolánk Alapfokú
Művészeti tagozata. Az újonnan indult hegedű tanszakot 24 diákunk
választotta. A hegedűk beszerzése folyamatosan történik.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy iskolánk a
régióban egyedüliként egy újabb innovációt, egy kutatóprogramot valósít
meg a Debreceni Egyetemmel és a National Instruments vállalattal
közösen, amelynek célja az algoritmikus gondolkodás segítése,
fejlesztése, az algoritmikus gondolkodáson alapuló tudástranszfer
megvalósítása. A program célja, hogy informatikai és élménypedagógiai
eszközökkel segítsük és hatékonyabbá tegyük a tanulási folyamatokat,
Szeptemberben
lehetőség
nyílt
újabb
informatikai
fejlesztésre. Ennek keretében minden tanteremben új nagy
teljesítményű számítógép váltja a már kevésbé korszerű eszközöket. Az
eszközök telepítése az őszi szünetben történik meg.
A COVID járvány újabb hulláma ismét elérte térségünket. Az
iskolánk dolgozóinak több mint 90%-ka kérte és megkapta a védőoltást.
Dr. László Vilmos Csongor
igazgató
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Kálnay Adél: Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...

Szervusz! Iskola! Itt vagyok!

Forrás: https://suli-hasznos.eoldal.hu/cikkek/tanevnyito/versek/versek.html
Kép forrása: https://www.erdekesvilag.hu/varazslatos-allatos-fotok-az-osz-jegyeben//
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Teremtés Hete 2021.
„én terólad el nem feledkezem” Ézsaiás 49: 15.

Kedves Diákok, Kollégák, Szülők!
Az idei éven a Teremtés Hetének témája az OTTHON.
Fontos mindannyiunk számára, hogy otthonunk legyen, otthonra
találjunk. Isten is így alkotott minket, hogy otthont adott számunkra. Az
első emberpár számára a Teremtésben egy különleges helyet,

az

Édenkertet adta otthonul, hogy ott zavartalanul, szeretetben éljenek.
Majd a bűneset után sem feledkezett el Isten az emberről, hiszen a
világot

adta

számára,

minden

teremtménnyel,

fákkal,

virágokkal,

növényekkel, állatokkal, s embertárssal. Gondoskodott róla még akkor is,
amikor ellene szegült parancsának, s azt tette, amit rossznak lát; hiszen
kiűzte az Édenkertből ugyan őket, de ruházattal látta el Ádámot és Évát.
A teremtett világ tehát, benne mindenféle teremtménnyel (hegyek,
folyók, tengerek, csodálatos állat- és növényvilág) otthonunkká adatott
Istentől. S ezen a nagy otthonon belül pedig vannak a mi kis otthonaink,
kisebb-

nagyobb

mindennapjainkat,

családjaink,
családi

s

házak

otthonok,
vagy

amikben

panellakások.

is

éljük

Érvényes

mindannyiunkra, mindannyiunk vágya és életérzése fogalmazódik meg
abban az idézetben, amelyet Tamási Áron így foglalt össze: „Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”
Ám több az otthon annál, amiben élünk, több a tárgyaknál, az
embereknél. Szabó Magda így vallott erről: „Mindannyian tudjuk, hogy az
otthon nemcsak négy falat, tárgyakat jelent, az otthon menedék. Az az

ember, akinek van hová – és van kihez – hazamenni, mindenkor
könnyebben viseli az élet konfliktusait, csapásait. Az otthon számomra azt
is jelenti, hogy valaki meghallgat, valaki megvigasztal”.
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Ám még tovább mehetünk ezzel a kérdéssel, hiszen otthon lehet és kell

számomra, hogy legyen a templom, a gyülekezet, ahol azzal az Istennel
lehet megélni kapcsolatomat, aki megteremtett, aki naponként gondot visel
rám,

akihez

bátran

fordulhatok

minden

dolgommal,

örömmel

és

nehézséggel egyaránt.
Az otthonban érzések, társak, kapcsolatok vannak. Nem a lakcímünk
definiálja az otthont, hanem az ott van, ahol az otthonosan mozgó Jézus.
De nem is érzések vagy illatok alkotják csupán, mert az otthonosságunkat

teremtményként a Teremtőhöz való viszonyunkban éljük meg.
A Teremtés Hete alkalmából ott a felelősségteljes mondat felénk, hogy
mit teszünk mi ezzel az otthonnal? Mennyire fontos számunkra a világunk,
a világban folyó folyamatok, a növények és állatok élete, a Föld jövője?
Fontos-e számunkra, hogy lesz-e 10-20-100 év múlva is tiszta levegő, tiszta
ivóvíz, tiszta termőtalaj. Egyáltalán, nem borít-e mindent el a háztartási
vagy elektronikai szemét?
Jézustól azok az emberek, akik tanítványai lettek azt kérdezték meg:
„hol laksz?” Mi pedig most 2021-ben azt kérdezhetjük egymástól, hogy mit
csináltunk ebből a közös otthonból, hogyan őrizzük és műveljük azt, és
hogyan hat ki a kis életterünk a teremtés egészére?
„Én terólad el nem felejtkezem”- szól az Ézsaiás prófétai Ige által Isten
hozzánk. Ő valóban nem feledkezett el rólunk, a világot adta nekünk
otthonul, s Fiát adta nekünk Megváltóul. Mi vajon elfelejtkezünk-e arról,
amit feladatként adott nekünk, hogy ezt a csodálatos Földet, minden
teremtménnyel együtt őrizzük?
S ebben a feladatban mindannyian részt vehetünk, s veszünk is! A
kérdés: Őrizzük-e, műveljük-e úgy otthonunkat, földünket, hogy ott élet
legyen a következő nemzedékek számára is? Közös feladatunk és közös
felelősségünk ez!
Szabóné Nagy Andrea
református lelkipásztor, vallástanár
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September, School, Autumn…

Dear our old and new pupils,

We are happy to see you again. We wish you wonderful time at
school, enjoy learning, playing together.
Here, you can read a nice little poem. I am inviting you for a game:
Write a poem and send it to this email address:
gyorfieva28@gmail.com
The most beautiful poems will be prized. Deadline is the Autumn
holiday ( 25th of Ocotber )
The topic of your poem:
Autumn, Nature in autumn, School, Your habit in autumn, Harvest,
Seasonal fruits, A trip in autumn
Győrfi Éva
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Kisikán Debóra
Kisikán

Debóra

vagyok,

januárban

a

Debreceni

Egyetem

végeztem

Zeneművészeti

karán,

mélyhegedű BA

előadóművészi diplomát szereztem. 12
évig tanultam hegedűn, majd 5 évig
brácsán. Számos hegedűversenyt és egy
országos brácsaversenyt tudhatok magam
mögött.

Ettől

a

tanévtől

az

a

megtiszteltetés ért, hogy a volt általános
iskolámban taníthatok ének, szolfézs és
hegedű téren.

Az énekkel való kapcsolatom egészen kicsi koromtól kezdve elkísért,
mindennapos dolog mai napig az életemben. Így számomra egy álom vált
valóra azzal, hogy itt taníthatok, taníthatom a gyermekeket az élet egyik
legszebb területére. Bízom benne, hogy a tanulók is átvehetik tőlem azokat a
dolgokat,

tulajdonságokat,

amelyek

csak

a

zene

tanulásával

és

értelmezésével érhetők el. Örömmel teljesítem ezen feladatokat szeretett
iskolámban.
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Hajdu Magdolna
Hajdu Magdolna vagyok, 1980-ban
születtem Berettyóújfaluban és itt is
élek

kétgyermekes

anyaként

a

családommal. A jelenlegi Nyíregyházi
Főiskolán szereztem testnevelő tanári
és

középfokú

diplomámat
általános

kézilabdaedzői

2004-ben.
és

dolgozhattam

Több

középiskolában
már

is
több

korosztállyal..
A mozgás iránti szeretetem már egészen kicsi korom óta elkísér. Szerencsés
lehettem, hogy sportiskolában végezhettem el általános iskolai tanulmányaimat
és a kézilabda, mint csapatsportág a személyiségfejlődésemet is segítette,
vezette az utam. Mivel több, mint 20 évig versenyszerűen kézilabdáztam az
ország több pontján, ezért a kitartás jellemez legjobban.
Testnevelő tanárként a sport mindig is központi helyet foglalt el az életemben ez
pedagógusként és edzőként nagy előnyt jelentett. Sokszor adott okot a
büszkeségre, hogy tanárként és edzőként is sikereket érhettem el. A hosszú
évek alatt sok tapasztalattal lettem gazdagabb.

Kollégáim, barátaim segítőkész, precíz embernek tartanak. A munkában
dinamikus vagyok és igyekszem a lendületet átvinni a tanulókra is. Mindent
megteszek azért, hogy a gyerekekkel közvetlen kapcsolat, tisztelet alakuljon ki,
ami megkönnyíti a közös munkát. Elvárásaim közé tartozik saját magam
folyamatos fejlesztése, továbbképzéseken való részvétel. Célom, hogy a
megszerzett tudásom legjavát átadhassam a diákoknak együttműködve a
tantestülettel.

Bartha Judit
Bartha
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Judit

vagyok,

okleveles

hegedűtanár.
Családommal,

férjemmel

és

két

gyermekemmel Debrecenben élünk.
Berettyóújfaluban születtem, középiskolai
tanulmányaimat Debrecenben, a Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában
végeztem,

majd

Zeneművészeti

a

Liszt

Főiskola

Konzervatóriumában

Ferenc
Debreceni

diplomáztam

hegedűtanárként.

Főiskolai éveim alatt, majd a diploma megszerzése után zenekari művészként
dolgoztam a debreceni Csokonai Színházban és a Debreceni Filharmónikus
Zenekarnál.
Zenekari

tevékenységem

mellett

hegedűtanítással,

színpadi

zenéléssel

is

foglalkoztam.
Két éven keresztül európai opera és operett turnékon vettem részt.
Gyermekeim születése, első évei után elsősorban a hangszeres tanítás vált
fontossá számomra.
2018-ban közoktatás vezetői pedagógus szakvizsgát szereztem.
Diplomamunkám tárgyaként

a zenei

munkaképesség

gondozás

témakörét

választottam. Ennek oka, hogy hangszeres tanárként és édesanyaként is
rendkívül

fontosnak

tartom

gyermekeink,

tanulóink

egészségét,

melynek

megőrzéséhez kiváló lehetőséget ad kezünkbe a zenei munkaképesség gondozás
módszere.
2021 tavaszán nagy örömömre a Diószegi Kis István Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

vezetősége lehetőséget

adott, hogy új tanszakként elindítsam a hegedű szakot iskolánkban.
Szívből remélem, hogy örömteli munka, sikeres, gyümölcsöző együttműködés vár
ránk!
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Székely Zsolt Ferenc
Nem mindennapi esemény volt számomra az iskolai évnyitón hirdetni az Igét.
Nem mindennapi élmény volt együtt mondani a diákokkal az Úr imádásgát. Nem
mindennapi élmény volt elkezdeni a hitoktatást sem. Tanítottam hittant több
helyen, Budapesten, Baranyában, harmadik éve Hencidán, de egyik sem
hasonlítható a Diószegihez. Igaz a mondás, „ahány ház, annyi szokás”, egy új
világot jelent számomra a Diószegi. Jelenti azt a világot, ahol kedves tanárok,
tanítók, hitoktató testvérek és gyerekek közé érkezhettem. Ez a második olyan
hely számomra, ahol Nektek köszönhetően úgy érezhetem, haza jöttem.
Köszönöm mindenkinek a szívélyes és szeretettel teli fogadtatást.
Számomra mindennél fontosabb a kötelező tananyag átadásán túl és mellett,
hogy a gyerekek soha ne egy tantárgyként tekintsenek a hittanra, hanem az
órai keretek között megismerve az Igét, a bibliai történeteket, eljussanak az élő,

személyes kapcsolatra Jézussal. Nem hiszem, hogy a tantárgyként kezelt hittan
bevonzza

őket

a

templomba

-

persze,

megtörténhet

-,

nekem

az

a

meggyőződésem, hogy az Úrral való élő, személyes kapcsolat következménye
lehet a közösségbe való betagozódás. Meggyőződésem, hogy Jézussal minden
más, a tanulás is, a játék, a szórakozás, az élet minden részlete.
Az volt az álmom, úgy kezdjük el itt a Diószegiben is a hittant, hogy a tananyag
megismerése mellett az Igék tanulása legyen mindennél fontosabb játék a

hozzám tartozó hittanos gyerekeim számára és nagy boldogságom, hogy
örömmel és játékosan tanulják az Igéket. A gyerekek minden héten két igét
tanulnak meg. Hosszú távon ez hatalmas „lelki” kincsesbánya lehet számukra.
Hiszem, hogy az Ige nem tér vissza Istenhez üresen, szívükben elvégzi azt,
amiért Isten – engem is felhasználva - szívükbe beülteti a kis igemagvakat.
Köszönöm a befogadást és a szeretetet, amit eddig is kaptam. Szerető Istenünk
áldása legyen munkánkon, életünkön és ezen a tanéven is.

Kiss Ádám
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"Nem zongorázni, hanem zenélni kell!"
A zongora csupán egy tárgy, ami segít nekünk abban,
hogy megismerjük a saját lelki világunkat, és ezt akár
közvetítsük is a külvilág felé.
Ez az elmélet nagyon fontos számomra, és az a
küldetésem, hogy ezt az érzést másoknak is
megmutathassam.
A nyírbátori Tinódi Sebestyén Alapfokú Művészeti
Iskolában kezdtem el zongorázni. Hamar magához
láncolt ez a hangszer.
Úgy éreztem, hogy a zene az életem fontos része, így
az általános iskola után beiratkoztam a debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumba.
Itt átfogóbban megismerhettem - a zongora mellett - a
zeneszerzés, és a szolfézs tudományát.
Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
hallgatója vagyok.
A tudást - amit ezekben az intézményekben tanultam
- szeretném átadni a következő nemzedéknek, a zene
szeretete mellett.

Markovics Sándor

12

1987.07.18 án születtem itt Berettyóújfaluban.
Már 5 éves koromtól kapcsolatban állok a a népi
kultúrával! Mint mindenki az ovi nagy csoport után
művészeti
iskolában
folytattam
néptáncos
tevékenységemet Derecskén!
Rabul ejtett ez a világ, tanáraim hamar
felfigyeltek rám és korán terelgetni kezdték az utam!
Rengeteg gyermek szóló fesztivál , a koreográfiakban
egyre több főszerepet kaptam!
Számos szoló tánc verseny meghozta gyümölcsét hiszen
1998-ban az év táncosa lettem! 14 éves koromban a
helyi nagy múltú együttesben folytattam a táncot a
Derecskei szivárvány táncegyüttesben!
Rengeteg csodás évet tudhatók magam mögött.
Hamar kiderült hogy az oktatásban is lehet jövőm. 18
évesen,
másodmagammal
vezettem
azt
a
gyermekegyüttest, ahol én is kezdtem a táncos
pályámat! Ez volt a Cibri !
A felnőtt együttes mellett többször szerepeltem
Országos szóló tánc versenyen illetve több regionális
versenyen megmérettem… ahol számos előadói
különdíjakat és táncosi kitüntetéseket kaptam!
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28 évesen vettem át a Derecskei szivárvány
néptáncegyüttes felnőtt csoportját, ahol azok az
emberek táncoltak akiket gyermek koruk óta
tanítottam! Időközben felvételt nyertem a Magyar
Táncművészeti Egyetem-re amit 2019-ben el is
végeztem!
A közel 45 éves szivárvány néptáncegyüttest
2017-ben és 2019-ben A felnőtt táncegyüttesek
Országos
bemutató
színpadán
minősítettünk
alkotótársammal!
Ez a legmagasabb országos elismerés amit egy
táncegyüttes kaphat! Az együttes 45 éves történetében
ilyen még nem volt! Közel 29 színpadon eltöltött év
után idén abbahagytam a színpadi szereplést!
Számos együttesnek készítettem kiemelt
minősítésű koreográfiákat! Jelenleg a kismarjai illetve a
Szentpéterszegi táncéletet koordinálom és idén abban a
megtiszteltetésben van részem hogy itt taníthatok!
Persze csak rész munkaidőben! Főállásomat
tekintve az Országos Mentőszolgálatnál teljesítek
kivonuló feladatokat mint egységvezető!
Szerencsés vagyok hogy olyan életet élhetek
amit megálmodta magamnak! Tánc& Mentő!
Mottóm:
“Légy jobb a tegnapi önmagadnál, ez a fejlődés
elengedhetetlen feltétele”
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Akikre büszkék vagyunk
Berettyóújfalu története, helytörténeti vetélkedő
Szeptember 23-án került megrendezésre a Berettyóújfalu története című
helytörténeti vetélkedő a
Sinka

István

Városi

Könyvtárban.
vetélkedőre

A
a

helyi

általános iskolások 3 fős
csapattal

neveztek.

A

megjelent 9 csapat a városi
könyvtár által összeállított,
vitéz Kádár Istvánhoz és
legendájához kapcsolódó
játékos feladatot oldott meg. Iskolánkat Ludman-Nagy Bíborka Eszter (7. B),
Török Otilia Sára (8. B) és Barcza Roland (8. A) osztályos tanulók képviselték.
Tanulóink

ügyesen

oldották
kreatív
A

meg

feladatokat.

verseny

mindenki
lett.

a

A

során
győztes

szervezők

emléklappal,
könyvekkel

és

édességgel
jutalmazták

a

részvevőket. A versenyt követően pedig megvendégelték a diákokat. Köszönjük
a szervezőknek a lehetőséget, diákjainknak gratulálunk a sikeres részvételhez!
Felkészítő: Veress Péter

Bakancs szakkör
A Bakancs szakkör idei első útja a Csonkatoronyhoz
vezetett. Légpuskával lövöldöztünk, illetve a közeli
kis erdőbe vetettük be magunkat. Ez a nap is szépen
zárult és Istennek legyen hála Anna elveszett
telefonja is meglett! Következő tervünk az őszi
kenutúra megvalósítása lesz.

Elek Sándor
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Birkózás
Diákolimpia kötöttfogású birkózó verseny Diák l korcsoport
Kelet-Magyarországi Területi verseny Gyöngyös!
4 Versenyzőért szoríthatunk!
Eredmények:
Bacsa Bence arany Területi bajnok
Tirpák Zalán arany Területi bajnok
Bökönyi Péter ezüst
Tirpák Regő IV. helyen végzett
Gratulálok mindenkinek, nagyon büszke vagyok rátok!
Irány az Országos Diákolimpia!

Berde László
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Mezei futóverseny
2021.09.23-án mezei futóbajnokságon vettünk részt 45
diákunkkal 4 korcsoportban a Berettyó-parton.
A
versenyen 11 intézmény 196 tanulója vett részt. Iskolánk
tanulói voltak a Berettyóújfalui körzet legsikeresebb
versenyzői, a legtöbb érmet és oklevelet a Diószegi Refi
diákjai vihették haza.

2011-2012-es lányok versenyében 22 indulóból:
1. hely: Bereczki Lea
3. hely: Elek Lea
4. hely: Dobrik Dorkás
8. hely: Kalmár Viola
10. hely: Rehák Szófia
Csapat: I. hely
2011-2012-es fiúk versenyében 29 indulóból:
4. hely: Nagy Sándor
8. hely: Bényei Tamás
Csapat: III. hely
2009-2010-ben született lányok versenyében 34 indulóból:
1. hely: Török Luca
3. hely: Jámbor Vivien
5. hely: Szűcs Erika Virág
7. hely: Bereczki Zsófi
10. hely: Elek Jáhel
11. hely: Vékony Vivien
Csapat: I. hely
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Mezei futóverseny
Csapat: I. hely
2009-2010-ben született fiúk versenyében 30 indulóból:
5. hely: Balogh Szilárd
8. hely: Karácsony Zsombor
11. hely: Varsányi Zsombor
12. hely: Kalmár László
14. hely: Pap Ákos
Csapat: II. hely
2007-2008-ban született lányok versenyében 28 indulóból:
1. hely: Jenei Gréta
2. hely: Török Otília
3. hely: Haszon Panna
8. hely: Harasztosi Míra
9. hely: Nagy Patrícia
11. hely: Erdélyi Petra
Csapat: I. hely
2007-2008-ban született fiúk versenyében 33 indulóból:
1.hely: Hudák Botond
4. hely: Rédai Milán
6. hely: Bakcsi Dániel
8. hely: Bacsa Bence
9. hely: Pásztor Norman
11. hely: Gyöngyösi Zsombor
Csapat: I. hely
Minden résztvevőnek gratulálunk, és köszönjük a sok szülői
segítséget! A legügyesebbek Debrecenben a megyei diákolimpián
képviselik iskolánkat!
Pálfi Edit
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Megyei futóverseny Debrecen
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Diákjainkkal 2021.09.29.-én Megyei futóbajnokságon
vettünk részt Debrecenbe. Két év kihagyás után (a pandémia miatt
elmaradtak a diákolimpiai rendezvények) nagy reményekkel és hittel
versenyeztek tanulóink már az alapszintű versenyen is
Berettyóújfaluban. A városi-körzeti döntőről 20 Diószegi Refis, 4
csapattal jutott fel a megyei megmérettetésre. Erdőben, homokos
talajon, szitáló esőben nagy tettet hajtottak végre gyermekeink.
Ismeretlen terepen és körülmények között, lökdösődve, elesve majd
felállva, sírva harcolták ki a fantasztikus eredményeket.
Diákjaink küzdése és versenyzése példamutató tanulótársaik előtt.

Eredményeink:
II. Kcs. (2011-2012) lányok I. helyezés
•
Bereczki Lea
•
Kalmár Viola
•
Rehák Szófia
•
Elek Lea
•
Dobrik Dorkás
III. Kcs (2009-2010) lányok IV. helyezés
•
Török Luca
•
Berecki Zsófi
•
Szűcs Erika Virág
•
Elek Jáhel
•
Jámbor Vivien
IV. Kcs (2007-2008) lányok I. helyezés
•
Jenei Gréta
•
Török Otília
•
Haszon Panna
•
Harasztosi Míra
•
Nagy Patrícia
IV. Kcs. (2007-2008) fiúk IV. helyezés
•
Hudák Botond
•
Bakcsi Dániel
•
Bacsa Bence
•
Pásztor Norman
•
Mácsi Ottó

Megyei futóverseny Debrecen
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A II. és IV. korcsoportos lányok megyei diákolimpiai
bajnokként képviselhetik a Diószegi Refit, Berettyóújfalu
városát és Hajdú-Bihar megyét az országos döntőn
2022.04.06.-án Gödöllőn.
Köszönet vezetőinknek, a felkészítő pedagógusoknak, valamint
a szülőknek, hogy hozzájárultak iskolánk sikereihez.
Kártikné Prágay Zsuzsanna

Mobilitás Hét

21

Városunk ebben a tanévben is csatlakozott az Európai
Mobilitás Hét programjaihoz. Az Európai Mobilitási Hét 2021es szlogenje „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség
jegyében”. Felső tagozatos diákjainkkal vettünk részt ezen a
sportos, jó hangulatú délutánon, ahol, futni, biciklizni,
talicskázni kellett. A szép felújított múzeumban is voltak
elméleti feladatok. Köszönjük a szervezőknek a sok
ajándékot!

Pálfi Edit

Nyári táborok
Fonyódliget

Zánka
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Nyári táborok
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Nyári táborok
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Lapzárta: 2021. november 15.

Felelős kiadó: Dr.László Vilmos Csongor igazgató

helyi értékek startja

A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei
Tamásné, Elek Sándor, Gyarmati Dezső, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné Nagy
Andrea, Pappné Nagy Éva, Szabó Titanilla, Cosma Szilvia, Szűcs Edina, Kincsesné
Varga Éva, Veress Péter, Nagy Judit, Pálfi Ágnes, Árva Judit, Balogné Pogácsás
Anita,

