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Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

A nyolcadik osztályos

tanulóink többsége igen szép

eredményeket ért el mind a magyar,

mind a matematika írásbeli

felvételin. Mindnyájan már

megkapták a hivatalos

eredményeket, és többségük

készülhet a szóbeli meghallgatásra.

Sok sikert kívánunk nekik!

Az új HighTech terem

villanyszerelési és festési munkái

befejeződtek. Az eszközök

telepítése március első felében

történik.

A HighTech programban három pedagógus vesz részt egy

öt hónapos továbbképzési programon, amely az eszközök

professzionális használatára képezi ki őket.

A HiperSuli programban két pedagógus vesz részt szintén

IKT eszközök használatára fókuszáló egyéves képzésen a Debreceni

Egyetemen, amelyhez az iskola önerőből újabb három pedagógus

kollégát iskolázott be. Minkét program a Digitális Iskola programunk

további megerősítését, továbbgondolását szolgálja.

A 13 tanszakkal működő Alapfokú Művészeti Iskolánk

tanulói a vírushelyzet miatt az idén digitális környezetben tudták

bemutatni tudásukat egymásnak, illetve a szülőknek. Reméljük, hogy a

tanév végén megrendezhetjük ismét a Diószegi Gálát.

A farsangi időszakot lassan magunk mögött tudhatjuk és

hamvazószerdával megkezdődik a böjti időszak, amelyet a húsvét

ünnepe követi. Az osztályok többsége a vírus ellenére is megteremtette

a farsangi hangulatot.

Iskolánk elsőként ajánlotta fel közösségi terét az

esetlegesen Ukrajnából Berettyóújfaluba érkező menekültek

elszállásolása céljából. Reménykedjünk és imádkozzunk azért, hogy ez

a borzalmas válság mielőbb rendeződjön és minden menekülő család

visszatérhessen szülőföldjére.



Tavasszal mindig arra gondolok,

hogy a fűszálak milyen boldogok:

újjászületnek, és a bogarak,

azok is mindig újra zsonganak,

a madárdal is mindig ugyanaz,

újjáteremti őket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más.

Minden tavasz csodás megújhodás.

A fajta él, s örökre megmarad.

A föld őrzi az élet magvakat,

s a nap kikelti, minden újra él:

fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen 

vagyok,

innám a fényt, ameddig rám ragyog.

A nap felé fordítnám arcomat,

s feledném minden búmat, harcomat.

Élném időmet, amíg élhetem,

hiszen csupán egy perc az életem.

Várnai Zseni: Csodák csodája
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forrás: http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1192457

https://www.travelorigo.com/magazin/viragzo-tavasz

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él.

Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél.

S a holnapom? Azt meg kell érni még.

Csillag mécsem ki tudja meddig ég?!

De most, de most e tündöklő sugár

még rám ragyog, s ölel az illatár.

Bár volna rá szavam vagy 

hangjegyem,

hogy éreztessem, ahogy érezem

ez illatot, e fényt, e nagy zenét,

e tavaszi varázslat ihletét,

mely mindig új és mindig ugyanaz:

csodák csodája: létezés, tavasz!
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A Keresztyén Manufaktúra – amit reformátusok működtetnek – évről-évre

készít böjtre áhítatos ládikót. Az ideinek ez a neve: Az Áldott Orvos jelenlétében.

Március elején kezdődik az idei évben a böjti időszak és jó nekünk, ha Atyánk

lehet Fiában, Jézus Krisztusban a mi Áldott Orvosunk. Szükségünk van arra, hogy

valaki a lelkünket ápolja, gondozza, és Ő ezt teszi.

1. „Ne félj, mert megváltottalak…” - Atyánk tudja, hogy előfordul velünk,

hogy félünk. A Bibliában 365-ször szerepel a „Ne félj!” Az év minden napjára jut

belőle egy-egy. Erre kér bennünket Istenünk most is? Talán azért, mert a félelem

képes megbetegíteni a testet. Mert a félelem sok energiát emészt fel, mert a félelem

nem egészséges. Miért nem kell félnünk? Mert megváltott bennünket, az Úr Jézus

Krisztusban, akinek szenvedésére és feltámadására ebben a böjti időszakban

készülünk. Megszabadított, megváltott bennünket rosszaságainktól, bűneinktől.

Orvosolta, folyamatosan orvosolja lelki bajainkat. Egyik énekünk így fogalmaz:

„Lelki próbáimban, Jézus, lágy velem!”

2. „Neveden szólítottalak” - így szól a folytatás. Név szerint, egyenként és

személyenként ismer bennünket Atyánk. De nemcsak a nevünket ismeri, hanem a

személyünket, hogy milyenek vagyunk, tudja, mit teszünk nyilvánvalóan vagy

titkosan, ismeri gondolatainkat, szavainkat, hiszen ahogyan a Szentírás fogalmaz:

„még nyelvemen sincs a szó, te már egészen tudod.” Megnyugtató, hogy van

Istenünk a mennyben, aki ennyire számon tart minket.

3. Az utolsó gondolat pedig: „Enyém vagy” – Őhozzá tartozunk. Ő pedig az

övéit vég nélküli szeretetben részesíti és gondot visel ránk. Sokkal gazdagabb az

életünk, ha nem csupán mi vagyunk felelősek érte, hanem mennyei Atyánk

magáénak tekint bennünket. Drága üzenet és Ige ez az Ige.

2022 – Böjt az Áldott Orvos jelenlétében

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy!” (Ézsaiás 43, 1)

Matkóné Cseh Brigitta Edina 
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Treat yourself and join in the fun on Pancake Day in London.

In the Christian calendar, Pancake Day, or Shrove Tuesday, is a traditional feast day which

precedes the 40-day fasting period of Lent that lasts until Easter. Pancake Day became a great

way to use the foods that were given up for Lent, such as milk, butter and eggs.

Pancake Day takes place between 3 February and 9 March, depending on the date for Easter.

In 2022, Pancake Day falls on Tuesday 1 March.

Pancake Day in London
01 March 2022

Pancake Day races in London

As well as eating pancakes and crepes, there's a long tradition of Pancake Day races in

London which often raise money for charity. Cheer on the participants from the sidelines, as

they toss pancakes in a frying pan while trying to complete the course as fast as possible.
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https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/28345169-pancake-day-in-london

Hungarian Pancake – Palacsinta

Hungarian pancakes are thin, rolled up. You can fill the „palacsinta” with apricot or

strawberry jam, vanilla or chocolate pudding, apple sauce with cinamon, ground walnut, or

cocoa powder. This kind of pancake is very popular in Hungary.

INGREDIENTS

The pancake batter (for 10 pancakes)

• 1 egg

• 1 cup flour

• 1 1/4 cups milk

• 2/3 cup sparkling water

• 1 pinch salt

• 1 teaspoon sugar

• 1 coffee-spoon baking soda

• oil for frying
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Cottage cheese filling

• 1 egg yolk

• 1 1/3 cup cottage cheese

• 1/2 lemon zest

• 1 teaspoon vanilla extract

• 5 tablespoon sugar or honey

Instruction

1. Break the egg, add a pinch of salt and one teaspoon of sugar and beat until smooth.

2. Add some milk and some flour and mix well. When it is smooth, add the remaining 

flour, milk, and sparkling water.

3. The ideal pancake batter is like a thin yoghurt drink.

4. Put the pancake batter in the fridge for 10 minutes; meanwhile, make the sweet cottage 

cheese filling.

5. Separate an egg, you need only the yolk for this recipe. Beat the yolk with the sugar and 

vanilla until thick.

6. Put the cottage cheese in a bowl. Mash the cheese very well until it becomes absolutely 

soft. Now add the egg yolk and sugar mixture and the zest from half a lemon. Mix all the 

ingredients very nicely.

7. Fry the pancakes: Set a frying pan over medium heat. Add a few drops of oil. When it is 

hot, pour some pancake batter into the frying pan. Fry the underside of the pancake for 

approximately 1 minute or until golden brown. You can loosen it with the spatula. Check the 

underside to be sure it has browned.

8. Flip the pancake to fry the topside as well. The pancake is done when both sides are light 

brown.

9. Spread each pancake with the cottage cheese and roll up. Sprinkle with icing sugar. 

Serve immediately.
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https://budapestcookingclass.com/hungarian-pancake-palacsinta-recipe/

https://streetkitchen.hu/meguszos-sutik/imadjuk-a-turos-palacsintat/
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Kincsesné Varga Éva



Farsang 
9

Szűcs Edina

Farsang a 2.a osztályban

Az idén is hagyományainkhoz híven farsangot tartottunk az osztályban. A gyerekek már

izgatottan várták ezt a napot, amikor végre más bőrébe bújhatnak. Mindenféle jelmezzel

találkozhattunk, voltak hősök, hercegnők, focisták, foci labda, bohóc, katonák. A farsangi

délutánt sok-sok vetélkedővel színesítettük a gyerekek nagy örömére. Fánk evő

versennyel kezdtük, amelyet tésztafűző verseny követett. Ezután ivóverseny, lufifújás,

táncverseny lufival és az egyik legnagyobb kedvenc a kincskereső következett.

Természetesen nem maradhatott el a limbó, székfoglaló és a just dance sem.

A vidám hangulat egész délután tartott, sok-sok élménnyel gazdagodtunk!

A képek magukért beszélnek



Farsang
1.a  

10

Pappné Nagy Éva 



Farsang 4.b 
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Fábiánné Kiss Gabriella

Ilyen volt! Gyerünk skacok!

Na, mizu, mizu?Az osztály "szépei"!



Farsang 4.a
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Balogné Pogácsás Anita

A „buli”!



Gárdonyi Kupa
Iskolánk tanulói a mai napon két csapattal vettek

részt a Gárdonyi Kupán, Biharkeresztesen, nagyon szép
eredménnyel.
I. korcsoport I. helyezés
Csapattagok: Bényei Gréta, Karácson Bendegúz, Veress
Tamás, Jakab Gergő, Szabó Ádám, Tóth Ármin, Nagy
Bence
II. korcsoport II. helyezés
Csapattagok: Török Luca, Seprenyi Benedek, Nagy Sándor,
Törzsök Balázs, Czeglédi János, Bényei Tamás, Kalmár
Kristóf, Balázs Norbert, Szabó Gyula

Gratulálunk! Nagyon ügyesek voltatok!
Veress Péter
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KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
2022. február21-25.

2022. február 21-én a III. korcsoportos fiúk és
lányok kezdték meg a versenyzés hetét. Két iskola (József
Attila Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Általános Iskola)
ellen lejátszani egymás után a meccseket. A kezdeti
izgalmat, önbizalomhiányt felváltotta a lelkes játék.
Mindenki példaértékű hozzáállással, lelkiismeretesen látta
el a rábízott feladatot és külön dicséretet érdemel, hogy a
más iskolában igazolt játékosként részt vevő tanulók ellen is
kiállták a próbát. A fizikai és tudásban megmutatkozott
különbség miatti vereség sem keserítette el őket, mert a
győzelem érzésének hiányát felülmúlta az átélt élmény
öröme. A lányok és fiúk is egyaránt harmadik – bronzérmes
– hellyel zárták a napot, ami nem okozott számukra
csalódást, hiszen valaki életében először csillogó éremmel
térhetett haza.

2022. február 24-én került sor a IV. korcsoportos
fiúk fordulójára, ahol szintén ezekkel az iskolákkal
találkozhattunk. Többen már ismerték, ismertük egymást,
ezért otthonosabban zajlottak a mérkőzések. Számunkra
nem volt kérdés, hogy a kézilabdázókkal tarkított
csapatokat legyőzni nem a mi feladatunk, nekünk az
élményjátékot jelentette ez a nap. A srácok kiállták a próbát,
egyéni akciók mellett az újoncaink is szépen helyt álltak,
odatették magukat és minden utasítást követve a legjobbat
hozták ki magukból, a csapatból. A délután végére a
bronzérem lóghatott mindenki nyakában.
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2022. február 25-én pedig a lányok várhatták a kezdő
sípot a két mérkőzésükön. A Hunyadi Mátyás Általános
Iskolával játszottak először, ahol még a nagy izgalom
eluralkodott a lányokon és ezt nagyon gyorsan orvosolni
tudtuk és egy lelkes, kezdő csapatként élvezték a játék
minden percét. A második mérkőzésükre megtáltosodva
léptek pályára a lányok, mert az ellenfelek mellett a kollégák
sem győzték eleget dicsérni őket, hogyan teljesítenek. A
legtöbb védést a mi kapusunk teljesítette kiváló eredménnyel.
Egy óra alatt igazi csapat lett belőlük és több játékosra is
szemet vetettek, hogy a városi kézilabda klub tagjai
lehetnének. Általam kérték őket meg, hogy jelentkezzenek
külső edzésekre is. Számukra olyan élmény volt a bronzérem
megszerzése, mint más csapatnak az aranyérem, mert az
egyéni eredményesség, a biztató, dicsérő szavak sokkal többet
értek, mint más iskolának az elvárt, kötelező győzelem.

A kitűzött célunkat - a lelkes, élményt szerző játékot -
mindenképpen elértük, a most összeállt csapatokkal az
elkövetkezendőkben is folytatjuk a munkát és a tudásuk
legjavát adva törekszenek a fejlődésre. A szülők és tanáraik is
büszkék lehetnek rájuk!

Hajdu Magdolna
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Refisek a Fekvenyomó
Országos Elődöntőn

2022 február 26.-án 7-8. osztályos tanulóink fekvenyomó
országos elődöntőn vettek részt Berettyóújfaluban, a Beskó
technikumban. 9 versenyzőnk küzdött meg a kilókkal és a
versenytársakkal. 128 nevezett fiú és lány találkozott ezen
az összecsapáson különböző súlycsoportokban. Diákjaink a
csapatversenyben I. helyezést értek el, valamint egyéni
versenyszámokban is nagyon ügyesen szerepeltek, ezzel
kivívták maguknak az indulási lehetőséget az Országos
Fekvenyomó versenyen való induláshoz, ami 2022.április
23.-24.-én lesz Szikszón. Drukkoljunk nekik!!!
Eredményeink:

Valamint csapatban I. helyezést értek el.
Gratulálunk!

Kártikné Prágay Zsuzsi

Bökönyi Krisztián 8.B.  I. hely

Márkus László 8.B.        I. hely

Tirpák Regő 7.B.            I. hely

Tirpák Zalán 7.B.           II. hely

Barta Dávid 8.B.            III. hely

Bocsa Tibor 7.B.            IV. hely

Bacsa Bence 7.B.          VII. hely

Nagy Sándor 7.A.          VIII. hely

Lakatos Róbert 8.B.       IX. hely
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Refisek a Grundbírkózó
Orszszágos Diákolimpián

2022. február 12.-13.-án Budapesten vettek részt tanulóink a 
grundbírkózó Országos Diákolimpián. Két korosztályban 
és két nemben versenyeztek tanítványaink a csepeli Kozma 
István Magyar Birkózó Akadémián.
Szombaton a fiúkkal indultunk el a fővárosba. Az 
ünnepélyes megnyitó után a mérlegelés következett, majd 
elkezdődött a verseny. 132 nevezett iskola, közel 1000 
nevezett versenyző közül a fiú csapatunk a 10. helyezést 
érte el. Sajnos a sorsolásunk is elég szerencsétlenül sikerült, 
így már az első körben összekerültünk azzal a csapattal, aki 
megnyerte a versenyt. A versenyen a gyerekek nagyon jól 
érezték magukat annak ellenére, hogy több csapattól is 
kikaptak, viszont örömteljes, hogy két csapatot megtudtak 
verni és magunk mögé utasítottuk őket.
Vasárnap a lányokon volt a sor. Nagyon lelkesen indultunk 
neki ennek a versenynek. A vasárnapi viadalon 130 nevezett 
iskola és 1100 tanuló közül a lányok a 11. helyen végeztek. 
A gyerekek nem kudarcként élték meg a helyezésüket, 
nagyon lelkesen és odaadóan versenyeztek. Nem keseredtek 
el, hanem közölték, hogy jövőre többet fognak gyakorolni és 
jobb helyezést fognak elérni. Segítsük őket ebben!!!!
Köszönjük a szakmai segítséget Berde Lászlónak, illetve 
köszönet a lelkes szülői támogatásért.
Versenyző tanulóink:

Kártikné Prágay Zsuzsi

Ötvös Kiara 1.A.
Szőllősi Dóra  1.B.
Bacsa Eszter 1.B.
Balázsi Borka 1.B.
Magdus Petra 2.B.
Incze Jázmin   2.C.
Kalmár Zsófi 3.B.
Tóth Flóra 3.B.

Baranyi Imre 2.B.
Szabó Ádám 2.B.
Szabó Nándor 2.B.
Magyar Csaba 2.C.
Márkus Marcell 2.C.
Szijjártó Noel 2.C.
Szűcs Denisz 2.C.
Tóth Ákos 3.B.
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Lapzárta: 2022. március 15.   

Felelős kiadó: Dr.László Vilmos Csongor  igazgató

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, Kincsesné Varga Éva,

Veress Péter, Nagy Judit, Pálfi Ágnes, Árva Judit, Balogné Pogácsás Anita,

Fábiánné Kiss Gabriella
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