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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 1

Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

Az idei évben is igen szép

eredményeket elért nyolcadik

osztályos tanulóink mindegyike

felvételt nyert középfokú

intézménybe. Iskolánk 22 tanulója

gimnáziumban folytatja tanulmányait.

A technikumi képzés is egyre

népszerűbb, tanulóink közül 31 fő

tanul majd az 5 évfolyamos képzés

szerint, zömmel a megye különböző

középiskoláiban. Csupán három

tanulónk folytatja tanulmányait

szakiskolában.

Mindnyájan már megkapták a

hivatalos eredményeket.

Sok sikert kívánunk nekik!

A HighTech Suli programban résztvevő három pedagógus

öt hónapos továbbképzési programja lassan a végéhez közeleg. A

program során az érintett pedagógusok elsajátítják a pályázaton nyert

eszközök professzionális használatát /3D és lézer technológiák/.

A HiperSuli program által is támogatott Információs és

Kommunikációs Technológiák elnevezésű, egyéves egyetemi képzésen

rövidesen öt pedagógus kolléga végez.

Minkét program a Digitális Iskola programunk további megerősítését,

továbbgondolását szolgálja.

A több mint 220 tanulóval működő Alapfokú Művészeti

Iskolánk tanulói május végén, június elején tanszaki vizsgák keretében

mutathatják meg szüleik és hozzátartozóik számára az eddig

tanultakat. A művészetis tanulóink legszínvonalasabb fellépése a

Diószegi Gála, amely június 13-án kerül megrendezésre.

Közelgő időpontok: június 2-án Diószegi-nap – DÖK-nap

lesz iskolánkban, majd június 3-án igazgatói szünet lesz, ezzel egészül

ki a pünkösdi hétvége.

A nyolcadikos tanulók ballagási ünnepsége június 18-án, a tanévzáró

ünnepség pedig június 21-én lesz.



Akárhova megyek, találkozom Veled.

Szép törzsedhez leülhetek, árnyékodban pihenhetek.

Télen-nyáron falatozom gyümölcsödet.

Ha bújócskázom, ágaid közt rejtőzhetek.

Otthona vagy mókusnak és madárkának,

Hűségesebb, jobb barátot keresve sem találnának.

Termésedből, leveledből gyógyteát is főzhetünk.

A levegőt is megtisztítod - így óvod meg életünk.

Kedves kis fa, olyan jó, hogy vagy Nekünk!

Madarak és fák napja!
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forrás: https://www.sutori.com/en/story/madarak-fak-napja-2--DRYCb8ekgd74wzWPTT6farU9

http://n-nzsoka.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1223129
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forrás: https://www.sutori.com/en/story/madarak-fak-napja-2--DRYCb8ekgd74wzWPTT6farU9

forrás: https://hu.pinterest.com/pin/444026844521826488/
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Kedves Kollégák, Diákok, Szülők!

Kirándulások alkalmával különféle utakon járunk. Míg a kirándulás

helyszínére érkezünk, mehetünk többsávos autópályán, autóúton, 2 sávos főúton

vagy keskeny mellékutakon. Járhatunk műanyag palackok újrahasznosításával

előállított úton vagy rómaiak által lerakott macskaköves úton, de aszfalton s akár

földúton is.

Meg van a különleges, érdekes, fura érzése annak, amikor kis keskeny

ösvényen járunk egy kis erdőben, ahol csak ritkán járnak emberek.

Van egyfajta kíváncsiság bennünk, hova, merre vezet, de ugyanakkor félelem is

van a szívünkben, mi fog történni. Majd mikor megtettük a kirándulást, s minden

jól alakult, akkor felszabadultság és hatalmas öröm önti el szívünket, jóleső érzés

kerít hatalmába, „ezt is megtettem” érzéssel indulunk tovább, s tervezgetjük a

következő kirándulást.

A mostani Ige keskeny útról, szoros kapuról és Jézusról, mint egyetlen útról

szól.

Húsvét ünnepén Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, aki Nagypénteken a

Golgotán a kereszten miattunk, helyettünk és érettünk szenvedett, s utolsó

leheletével kimondta: „Elvégeztetett!”

Elvégezte azt a hatalmas áldozatot, hatalmas munkát, amivel a Teremtő Isten és a

teremtett ember között lévő mélységes szakadékot áthidalta, utat készített az

embernek Isten felé, sőt Ő maga lett ez az ÚT!

„Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, 

és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7: 14.)

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 

mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 14:6.)
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1; Milyen ez az Út? KESKENY!

Sok mindent cipelünk életünk folyamán. Anyagi javakat, gondokat, betegségeket,

testi-lelki terheket. Ezen az úton azonban ezeket le lehet és le kell tenni, mert

megterhelnek. Velük együtt nehéz az élet. Meggörnyedünk alatta, nem látjuk az

utat, nem látjuk a célt.

2; Milyen ez az Út? ÉLETRE VIVŐ!

Sokszor úgy látjuk, hogy minden más út érdekesebb, minden más könnyebb. Úgy

néz ki… Ám csak erre az útra mondja Jézus, életre visz! Nem a halálé az utolsó

szó ezen az úton, nem a betegségé, nem a nyomorúságé az utolsó szó, hanem

Istené, aki örök életet kínál mindenkinek, aki ezen az úton jár.

3; Milyen ez az Út? KRISZTUSI

Jézus Krisztus az egyetlen út. Míg földi útjainkon válogathatunk, milyen útra

térünk, aszfaltozott vagy macskaköves úton járunk, addig itt nincs választási

lehetőség. Nincs másik, nincs könnyebb, nincs tetszetősebb, amelynek a vége

szintén Istennél van. Csak Jézus Krisztus, csak Ő van! Ezért is mondja: „Én

vagyok az ÚT…”

Most is, ma is felkínálja számunkra magát, mint utat, mely az életre, az Istennel

való földi életre, és az Istennél való örök életre vezet! Éljünk Vele! Éljünk Őáltala!

Ámen.

Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor, vallástanár

Egy út vezet a Mennybe fel csak:

Jézus Krisztus, Ő az út.

Út jó Atyánkhoz, víg örömre:

Jézus Krisztus, Ő az út.

Nincs másik út, nincs másik út!

Nem vezet más út az Atyához!

Egy út vezet a Mennybe fel csak:

Jézus Krisztus, Ő az út.
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March is here

March is the first month of Spring.

After the long and cold winter, the days are getting longer and 

longer.

Tit birds greet March with their songs.
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Flowers begin to come out from the ground.

Snowdrops, crocuses, tulips, daffodils and hyacinths.



8We can enjoy the sunshine.

But, we have to be careful with dressing because March

is deceptive.

In the mornings even dogs are cold, too. 😊

Pálfi Ágnes tanító



Víz, víz, víz
Víz Világnap 
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Pálfi Edit 
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Arany János Toldi című elbeszélő költeményéhez készített a 6/b osztály 

vizuális kultúra órákon képregény-illusztrációt.
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Arany János: Toldi
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Arany János: Toldi
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Arany János: Toldi
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Arany János: Toldi
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Arany János: Toldi
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Arany János: Toldi
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April is a month extremely rich in festivals and interesting events. As March 
fades away, beautiful spring flowers start to bloom, the days are getting 
longer, and winter's chill is gradually disappearing. Do you still need more 
reasons to celebrate? 

Some of these events we celebrate 

in April: 

April 3: National Chocolate 

Mousse Day

April 10: National Siblings Day

April 11: National Pet Day 

April 17: Haiku Poetry Day 

April 20: Brazilian Carnival 

April 21: United Kingdom's 

National Tea Day

April 22: Earth Day 

However, the most significant of these events, especially in Christian countries is undoubtedly 

Easter. It is one of the most important Christian festivals, commemorating the resurrection of Jesus

from the dead, described in the New Testament as having occurred on the third day of his burial

following his crucifixion. It is the culmination of the Passion of Jesus, preceded by Lent, a 40-day 

period of fasting, prayer, and penance. 

Numerous additional customs have become associated with Easter and are observed by both 

Christians and some non-Christians include Easter parades, the Easter Bunny and egg hunting. There 

are also traditional Easter foods that vary by region and culture. 

https://www.thespruce.com/the-earliest-flowers-to-bloom-in-spring-4767428
https://en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament
https://en.wikipedia.org/wiki/Burial_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Passion_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Lent
https://en.wikipedia.org/wiki/Fasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer
https://en.wikipedia.org/wiki/Penance
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_parade
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Bunny
https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_hunt
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_food


19Traditional Hungarian Easter meals – ham, boiled egg, various vegetables. 

Simnel cake is a fruitcake widely eaten in the UK, Ireland and other countries, associated with Lent and 

Easter. 

Boys sprinkle girls in Transylvania Handmade Hungarian 

Easter eggs decoration

https://en.wikipedia.org/wiki/Fruitcake
https://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Lent
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter
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Easter Bunny and egg hunting

Easter Bunny is a folk figure and symbol of Easter, bringing

Easter eggs. In early times among German Lutherans, the "Easter Hare"

played the role of a judge, evaluating whether children were good or

disobedient in behaviour at the start of the season of Eastertide. The

Easter Hare carries coloured eggs and candy in its basket, and

sometimes toys, to the homes of children. Easter Bunny brings gifts to

children on the night before the holiday.
Egg hunt 

An egg hunt is an Eastertide game during which decorated eggs are 

hidden for children to find. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Bunny
https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_hunt
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lutheran
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastertide
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastertide
https://en.wikipedia.org/wiki/Decorated_egg
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Easter Eggs

Eggs became a symbol in Christianity associated with rebirth as early as

the first century AD, and they became associated with Easter specifically in

medieval Europe, when eating them was prohibited during the fast of Lent. A

common practice in England at that time was for children to go door-to-door

begging for eggs on the Saturday before Lent began. People handed out eggs as

special treats for children prior to their fast.

As a special dish, eggs would probably have been decorated as part of the

Easter celebrations. Later, German Protestants retained the custom of eating

coloured eggs for Easter, though they did not continue the tradition of fasting.

Eggs boiled with some flowers change their colour, bringing the spring into the

homes, and some over time added the custom of decorating the eggs. Many

Christians of the Eastern Orthodox Church to this day typically dye their Easter

eggs red, the colour of blood, in recognition of the blood of the sacrificed

Christ.

The idea of an egg-giving hare went to the U.S. in the 18th century.

Protestant German immigrants in the Pennsylvania Dutch area brought the

custom over the area. According to the legend, only good children received

gifts of coloured eggs in the nests that they made in their caps and bonnets

before Easter.

Let’s create some Easter Bunnies with the help of this video:

https://www.youtube.com/watch?v=oTrkPrCuCm4

Katona Ferenc

https://en.wikipedia.org/wiki/Lent
https://en.wikipedia.org/wiki/Protestant
https://en.wikipedia.org/wiki/Fasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_decorating
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg
https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_(title)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnet_(headgear)
https://www.youtube.com/watch?v=oTrkPrCuCm4
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Akikre büszkék vagyunk 

Az elmúlt 3 hónapban számtalan verseny várt az 5.A osztályos show táncos 

Bereczki Leára. Az ország összes szegletében versenyzett, ahol kimagasló 

eredményeket ért el.

 2022. február: Ritmuscsapatok Országos Bajnoksága

Szóló: 1. hely

Csapat: 1. hely

 2022. március: Dance Universum Országos bajnokság

Szóló: kiemelt arany + zsűri különdíja

Duó: kiemelt arany + legtechnikásabb táncos különdíj

 2022. március: Magyar Látványtánc Országos Bajnokság

Szóló: 1. hely

Duó: 1. hely

Csapat: 1. hely

Trió: 2. hely

 2022. március: Dance Star kvalifikációs bajnokság

Szólóban: 1. hely + kvalifikáció a Világbajnokságra, melyet májusban

Horvátországban rendeznek meg.

 2022. április: Unity For Passion Dance Fest

Szóló: 1. hely

Duó: 2. hely

Csapat: 2. hely

Nagykanizsán az országos bajnoki címével kvalifikálta magát a májusban, Porecben

megrendezére kerülő világbajnokságra.



Akikre büszkék vagyunk 
17

Kormány József

A Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és AMI által meghirdetett VI. Országos

Alkotói pályázaton, a 4. korcsoportban harmadik

helyezett lett Jenei Gréta Eszter 7/c. osztályos tanuló.
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Akikre büszkék vagyunk 



24Papírgyűjtés



25Papírgyűjtés

Pálfi Edit
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A Fenntarthatósági témahét oldalán pályáztunk a külső látogatási helyszínek közül a

hozzánk legközelebbi debreceni Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskolába, ahol egy hétfő

délelőtt fogadtak minket a 4.b osztályosokkal. Az erdő és annak élővilágával

ismerkedhettünk az iskola közelében kialakított tanösvényeken. És ha már itt

voltunk a város tüdejének szívében, akkor az ebédcsomagunkat a Békás-tó

szökőkútjánál fogyasztottuk el a vadkacsák társaságában. A rendhagyó tesi órát

pedig a korszerű játszótéren mozogták le a gyerekek. Hazafelé a belvárosban a

millenniumi szökőkútnál egy fagylalt mellett gyönyörködtünk az ország legnagyobb

református templomában és hálát adtunk a jó időért és, hogy mindenki itt lehetett.

Jövőre újra pályázunk és remélem sikerül még több osztályt elvinni, hiszen a

környezettudatos nevelés mindannyiunk érdeke.

Pálfi Edit

Fenntarthatósági témahét



Velünk kerek a világ - Sulikézi Sportfesztivál először a 
városban, a Diószegi Refiben! 

Nagy sikerrel vettek részt iskolánk 1-2. évfolyamos tanulói a
Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett és sikeresen elnyert
pályázatán. Közel száz kisfiú és kislány találkozhatott a
szivacskézilabdázással több állomáshelyen kialakított pályák
segítségével. Hatalmas lelkesedéssel, példamutató és kitartó
szorgalommal teljesítették ügyesen a feladatokat!

Hajdú Magdolna
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Labdarúgó Diákolimpia
Március 28. és március 31. között kerültek
megrendezésre a Labdarúgó Diákolimpia körzeti
döntői, melyen iskolánk minden korcsoportban részt
vett és tanulóink szép sikereket értek el. A
küzdelmes, de rendkívül sportszerű és jó hangulatú
mérkőzéseken diákjaink mindent megtettek a siker
érdekében.

I. korcsoport II. helyezés 

II. korcsoport I. helyezés 
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III. korcsoport I. helyezés

IV. korcsoport II. helyezés

A II. és a III. korcsoport továbbjutott a megyei fordulóba!

Gratulálunk a résztvevő csapatoknak és iskolánk tanulóinak! 

További sok sikert kívánunk a továbbjutó csapatoknak!  

Köszönjük szépen a szervezést!

Veress Péter
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Diákolimpia megyei elődöntők

Megyei döntős a Diószegi lánycsapata!
A szakadó eső ellenére csapatunk megnyerte a Diákolimpia
megyei elődöntőjét!
Csapattagok: Dragonya Hanga, Erdélyi Petra, Haszon
Panna, Jenei Gréta, Matkó Dóra, Nagy Amina, Nagy
Patrícia, Szőllősi Ildikó, Török Luca, Török Otília

Köszönjük a támogató munkát Kecskésné Füredi Andrea!
Gratulálunk iskolánk tanulóinak! További sikeres
szereplést!
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Labdarúgó Diákolimpia 
megyei elődöntő

A héten megrendezésre került a Diákolimpia 
megyei elődöntője, ahol a Diószegi II. és III. 
korcsoportos fiúcsapata sikeresen szerepelve 
kivívta magának a megyei döntőben való 
részvétel jogát! 

II. korcsoport  

Csapattagok: Balázs Norbert, Bényei Tamás, 
Czeglédi János, Fónyad Nándor, Kalmár 
Kristóf, Karácsony Martin, Kurunczi Zsolt, 
Nagy Sándor, Seprenyi Benedek, Szabó Gyula 
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III. korcsoport   
Csapattagok: Bakcsi Zalán, Bényei Tamás, 
Boros Gábor, Geönczy Levente, Győri Botond, 
Kalmár Kristóf, Karácson Zsombor, Tipanucz
Kende, Törzsök Balázs 

Gratulálunk fiúk! Sok sikert a megyei 
döntőben!

Veress Péter

32



Labdarúgó Diákolimpia 
Megyei Döntő 

Május 5-én és május 6-án került megrendezésre
a Labdarúgó Diákolimpia Megyei Döntője
Debrecenben. Iskolánk tanulói mindent beleadva
az utolsó percig harcolva kiélezett és izgalmas
mérkőzéseket játszottak és nagyon szép
sikereket értek el!

II. korcsoport III. helyezés

Csapattagok: Balázs Norbert, Bényei Tamás,
Czeglédi János, Fónyad Nándor, Kalmár Kristóf,
Kurunczi Zsolt, Nagy Sándor, Seprenyi Benedek
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III. korcsoport III. helyezés  
Csapattagok: Bakcsi Zalán, Bényei Tamás, Boros 
Gábor, Geönczy Levente, Győri Botond, Kalmár 
Kristóf, Karácson Zsombor, Tipanucz Kende, Törzsök 
Balázs 

Lányok III.-IV. korcsoport IV. helyezés
Csapattagok: Dragonya Hanga, Erdélyi Petra, Haszon 
Panna, Jenei Gréta, Matkó Dóra, Nagy Amina, Nagy 
Patrícia, Szőllősi Ildikó, Török Luca, Török Otília

Szép volt lányok és fiúk! Gratulálunk iskolánk 
tanulóinak a kiemelkedő szerepléshez!  Büszkék 
vagyunk rátok!  

Veress Péter
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BUSE U9-es focicsapat

Március 19-én Hajdúnánáson vett részt a
BUSE U9-es focicsapattal Szabó Ádám
Pongrác 2. b osztályos tanuló, aki elnyerte a
csapat legeredményesebb játékosa kupát.
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A 2021/2022. tanévi Diákolimpia I. 
korcsoportos labdarúgó körzeti döntő 

eredménye. Berettyóújfalu, 2022. 03. 28.

Nevezett csapatok:

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI 
-

Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és AMI Berettyóújfalu

József Attila - Diószegi Refi 1:1   
Büntetőkkel:  

4:3

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI 
csapata jutott a megyei elődöntőbe.

Berettyóújfalu, 2022. március 28.

A 2021/2022. tanévi Diákolimpia II. 
korcsoportos labdarúgó körzeti döntő 

eredménye. Berettyóújfalu, 2022. 03. 29.

Nevezett csapatok:

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI,

Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és AMI Berettyóújfalu

József Attila - Diószegi Refi 1:3

A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és AMI Berettyóújfalu csapata jutott a
megyei elődöntőbe.

Berettyóújfalu, 2022. március 29.

Medgyesi Rezső 

körzetfelelős
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A 2021/2022. tanévi Diákolimpia III. korcsoportos labdarúgó 

körzeti döntő összesített versenyjegyzőkönyve Berettyóújfalu, 

2022. 03. 30. 
 

 

Résztvevő csapatok:    2 .: Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI 
    4 .: Csökmői Bocskai István Általános Iskola 

      3 .: Széchenyi István Tagiskola    

     1 .: Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű 

     Általános Iskola és AMI Berettyóújfalu 

 

 

1. Diószegi   - 4. Csökmő    5:1 

      

2. József A.   - 3. Széchenyi    6:0 

 

1. Diószegi   - 2.    József A.    1:0 

  

4. Csökmő   - 3. Széchenyi 0:0     Büntetőkkel:   3:2 

    

3. Széchenyi   - 1. Diószegi               1:5

         

2. József A.   - 4. Csökmő    3:4         

       

    

      Gy DGy DV V 

 

Végeredmény:   I. Diószegi    3    0   0  0 11:2 9 

    

     II. Csökmő   1    1   0  1   8:10 5 

  

    III. József A.   1    0   0  2   9:5 3  

  

    IV. Széchenyi   0    0   1  2   4:13 1 

 

 

 

A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 

Berettyóújfalu csapata jutott a megyei elődöntőbe. 

 

 

Berettyóújfalu, 2022. március 30 .         

            Medgyesi Rezső

               körzetfelelős 
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A 2021/2022. tanévi Diákolimpia IV. korcsoportos labdarúgó 

körzeti döntő összesített versenyjegyzőkönyve Berettyóújfalu, 

2022. 03. 31. 

 
Résztvevő csapatok:  1 .: Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű 

     Általános Iskola és AMI Berettyóújfalu 

 

     2 .: Irinyi Károly Károly Általános Iskola Esztár 

       

    3 .: Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI 

 

 

 

1.   Diószegi    - 2.   József A.   3:5     

 

2.   József A    - 3.   Esztár              2:1   

        

3.   Esztár      - 1.   Diószegi    2:4    

       

    

     

    

Végeredmény:   I. József Attila Ált. Iskola  2 0 0 7:4 6

   

     II. Diószegi K.I. Ref. Ált. Isk.  1 0 1 7:7 3 

  

    III. Esztár     0 0 2  3:6 0 

 

 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI csapata jutott a megyei 

elődöntőbe. 

 

 

Berettyóújfalu, 2022. március 31.         

            Medgyesi Rezső

               körzetfelelős 
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Lapzárta: 2022. június 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, Katona Ferenc, Cosma Szilvia, Kincsesné Varga Éva, Veress Péter, Nagy

Judit, Pálfi Ágnes, Árva Judit, Balogné Pogácsás Anita, Fábiánné Kiss Gabriella
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Április 1. -

"Fordított nap" a 

4.b-ben. Tanító 

nénik ( magyar 

órák): Kalmár 

Viola és Bakcsi

Szandra.

Rendhagyó 

irodalom óra a 

városi 

könyvtárban: 

Berg Judit: 

Rumini - 4.b


