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Húsvéti gondolatok a Református Biharba

Isten szeretet(t)
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„Isten szeretet.” (János 1. levele 3,

8)

Ez az Ige mindig egy

gyermekkoromban hallott történtet

emlékét idézi fel bennem. A történet

szerint egy kisgyermek ajándékot

készített nagymamájának. Egy Igével

díszített, falra akasztható kis tárgyat.

Még kisiskolás volt ez a gyermek, és

helyesírási hiba volt az Igében, két „t”-

vel írta a „szeretet” szót, így nézett ki

irománya: Isten szeretett. Ezt a hibát

azonban nem vette észre, csak akkor

derült ki, amikor nagy örömmel

odaadta saját keze munkáját a

nagymamájának. Ekkor a gyermek

idősebb testvére kinevette őt,

figyelmeztetve helyesírási hibájára. A

lelkes, ajándékkészítő unoka sírásra

fakadt, hiszen ő csak örömet akart

szerezni nagymamájának, és ezt

elrontotta. A nagymama azonban

megvigasztalta kisiskolás unokáját:

Nem rontottad el, mert így is helyes a

mondatod, mert valóban, az Isten

szeretet, de az is igaz, hogy az Isten

szeretett. Ő előbb szeretett bennünket,

mint mi Őt. (V. ö. 1 János 4, 19.) És

elmagyarázta neki ennek jelentését.

Az Isten szeretet. Ha Karácsony

a szeretet ünnepe, akkor ez Húsvétra

még inkább igaz. Az Atya ugyanis

szeretetének teljességét mutatta meg

Húsvétkor: Annyira szeretett, hogy

Fiát áldozta a mi feláldozásunk helyett.

És annyira szeretett, hogy megmutatta

a halál, a gyász fájdalma utáni

vigasztalást: Fiát feltámasztotta a

halálból, megmutatva, hogy mekkora a

hatalma, megmutatva, hogy van

folytatás a halál után, van feltámadás

és van örökélet. Egy kis gyermekének

arról szól, hogy Jézus szeret engem,

meghalt értem… S erre az Ige válasza:

(„Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az

életet adta értünk”), „ezért mi is

tartozunk azzal, hogy életünket adjuk

testvéreinkért” (1 János 3, 16). Az Atya

és a Fiú szeretetét és áldozatát mutatta

meg. Vajon mi nem tartoznánk azzal,

hogy szeretetünket és

áldozatkészségünket megmutassuk? Ma

már a szeretetünk, áldozatkészségünk,

felelősségvállalásunk leginkább csak

családunk felé működik. Mert hát

valakinek csak óvnia kell az övéit, ha

már a világ ezért nem igen tesz

semmit.



Isten is óvja az övéit. Olyan jó

lenne megéreznünk és átéreznünk ezt

újra és újra. Gondoljunk a régi

napokra! Hogyan törődtek egymással

nemcsak a családok, hanem a

szomszédok, utcabeliek, falubeliek,

ismerősök is. Fontos volt a másik. De

ma már ez a fajta törődés kiveszőfélben

van. Istennél azonban nem, úgy van,

mint régen: törődik velünk. Fontosak

vagyunk neki. Milyen jó, ha Húsvétkor

(is) nekünk is fontos Ő. Mert el lehet

tölteni az ünnepet Isten nélkül is, csak

az nem igazi ünnep. Szükségünk van

Rá, csak sokszor a nagy rohanásban

vagy éppen a magány csendjében nem

vesszük észre, nem akarjuk észrevenni,

mert hiányzik az áldott csend. Talán

nyugodtabb lenne a Húsvétunk, ha

szívünk és lelkünk szebben ragyogna,

mint otthonunk. Talán áldottabb lenne

Húsvétunk, ha a tojás, sonka, kalács

helyett, lelki kenyérrel laknánk jól.

Talán szebb lenne a találkozás emléke,

ha nem a rohanásról, a mindennek és

mindenkinek megfelelésről szólna,

hanem az egymással és Istennel töltött

időről. Hiszen Húsvétkor nem a

kitakarítás, az evés, a találkozás

ünnepe van, hanem a halálon győztes

Úr, a feltámadás ünnepe.

Kívánom, hogy megtapasztaljuk

Húsvétban az Istentől kapott áldott

csend ajándékát, hogy kitakarított

szívünkben hely legyen Jézusnak, hogy

jól lakjunk lelki kenyérrel, hogy

megtapasztaljuk, hogy az Isten szeretet

és szeretett!

Matkóné Cseh Brigitta Edina
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Ne akarj kereszteden könnyíteni!

Kemény a harc, nehéz a kereszt 
terhe.
Nem bírom már! - sóhajtod 
csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, 
megérted,
hogy a keresztre miért volt 
szükséged.

Vándor roskad le az útszél 
kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz 
érne!
De nem megy tovább! Hogyan 
érje el,
ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erős volt és 
boldog. 
Azóta annyi minden 
összeomlott. 
Magára maradt. Szép napoknak 
vége. 
Keserves, árva lesz az öregsége. 
Szívében ott a kérdés szüntelen: 
Mért lett ilyen az út, én 
Istenem?! 
Ahogy így töpreng, kicsordul a 
könnye, 
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e 
ilyen csüggedt, ha Isten 
gyermeke?
Magasba emeli tekintetét. 

Ott majd megérti, amit itt nem 
ért.
Fogja botját, és indul 
vánszorogva,
mintha a domboldalon kunyhó 
volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan 
lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból 
estig.
Soká eltöpreng még bajon, 
hiányon,
míg végre lassan elnyomja az 
álom.

S magát álmában is vándornak 
látja, 
útban a távol mennyei hazába. 
A mennyei város ragyog feléje. 
Oda igyekszik, siet, hogy elérje. 
Kezében vándorbot, vállán 
keresztje. 
Vállára azt maga Isten helyezte. 
Siet örömmel. Föl! Előre! Föl! 
A messzi cél, mint csillag, 
tündököl.

Hőség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell. 

Kedves ház kínál pihenést neki. 
Súlyos keresztjét ott leteheti. 
S ahogy továbbindulna, mit vesz 

észre? 
Tekintete ráesik egy fűrészre. 
„Olyan súlyos keresztet cipelek. 
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Jobb, ha belőle lefűrészelek”
- mondja magában. 
„De jó, hogy megtettem! 
Sokkal könnyebb!” 
- sóhajt elégedetten. 

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út, 
s eléri a ragyogó gyöngykaput. 
Ó, már csak egy patak választja el! 
Jön-megy a partján, hídra mégse lel. 
De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja: 
hiányzik a lefűrészelt darabja.
„Mit tettem!” - kiált kétségbeesetten.
„Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek 
találtam!”
S ott áll a parton keserű önvádban. 

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjéből nem hiányzik 
semmi,
mint hídon, boldogan indulhat 
rajta,
hogy átjusson békén a túlsó 
partra.

„Rálépek én is!” Reménykedni 
kezd: 
az ismeretlen, idegen kereszt 
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. „Jaj, Istenem, 
elvesztem!
Uram, segíts!” Igy sikolt, és 
felébred.
Még a földön van. Előtte az élet.
Csak álom volt a kin, a döbbenet.

„Megváltó Uram, köszönöm 
Neked!
Keresztemet Te adtad, ó, ne 
engedd,
hogy egy darabot is lefűrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett 
üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erőt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!” 

Ismeretlen szerző műve
Fordította: Túrmezei Erzsébet 

Összeállította: Matkóné Cseh Brigitta 
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Március 15. 

Ünnepség a Református Templomban a 6. osztályosok előadásában.  

Felkészítő: Lakatosné Bungó Ibolya, Ékesné Baranyai Enikő



„Áldjon meg téged az Úr, és 
őrizzen meg téged!”

4 Mózes 6,24

Köszöntjük szülinaposainkat!
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Fejes Gréta 1.B
Gulya Réka 1.A
Gyarmati Dezső 1.B
Hagymási Florina 1.C

Balog Balázs 2.A
Balogh Dávid László 2.A
Gombos Sára 2. A
Szoboszlai Noémi 2.A
Varga Botond Csongor   2.B
Gulyvász Gergő János    2. B

Balog Vivien Ágnes 3.B
Botos Blanka 3.A
Kállai Zoltán 3.B
Papp Gabriella 3.A

Hudák Péter 4.A
Ujvárosi Ákos 4.B

Nagy Ákos 5. osztály
Szémán Martin Levente         5. osztály

Harangi Fanni 7. osztály 
Magyar Zsófia 7. osztály
Mező Hajnalka Vivien        7.osztály
Tóth Imre 7. osztály
Veres Sándor 7. osztály

Kelemen Benjámin   6. osztály
Szigeti István           6. osztály

Bilincsi Réka 8. osztály
Dulka László 8. osztály
Fülöp Bálint 8. osztály
Kondor Gergő 8. osztály
Nagy Réka Sarolta 8. osztály



Akikre büszkék vagyunk 7

Házi szövegértési verseny 3. a
– január-

1. helyezett: Ambrus Balázs

2. helyezett: Katona Norman

3. helyezett: Horváth Benedek

Megyei népmese illusztrációs 
verseny 

3. helyezett Kövesdi Nóra 4. a 

Megyei Műveltségi Vetélkedő
–február-

2. helyezés: Győri Zsombor 3. a

Hagymási Levente 3. a

Jenei Levente 4. a

Hudák Péter 4. a 



1. helyezett: Bakonszegi Hanna

2.   helyezett: Ambrus Balázs

3.   helyezett: Gyöngyösi Ágnes

Házi szépírási verseny 3. a
– március-
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Akikre büszkék vagyunk

Rajzpályázat

„Tél csengői csengenek”
című rajzpályázat 

Brumár Tibor 3. a tanuló

2. helyezést ért el.

Március 15.- i rajzpályázat
rajzpályázat 

Kovács Maja 3. b tanuló

1. helyezést ért el.

Bíró Eszter ezüst minősítést kapott.
Papp László arany minősítést kapott. 

Népmese illusztrációs rajzpályázat 4. a 

Felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella
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Szélső Érték Kör Egyesület
rajzpályázatán 

Pap Teofil

különdíjas lett. 

Mezei Menedék Alapítvány 
rajzpályázatán

Bakonszegi Hanna

fődíjas lett. 

Nyereménye: 1 hetes üdülés

Felkészítő: Síteri Róbert 

Március 15.- i rajzpályázat
rajzpályázat 

Tóth Nóra 

3.a osztályos tanuló
különdíjas és közönségdíjas lett. 

810



Református Iskolák Országos bibliaismereti versenyén  

Gondoly Réka és Matkó László
3-4 osztályos korcsoportban 

a 6. helyezést  ért el. 

Felkészítő: Matkóné Cseh Brigitta

Orchidea Pangea Országos 
Matematika versenyen 

Matkó László Péter 

97% teljesítménnyel bejutott az 
országos döntőbe. 

Elsőként jutott tovább a 4. 
évfolyamon a megyében. 

Matematika eredmények

Felkészítő: Szántó Ferencné 
Marika néni 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyi fordulóján 

Matkó László Péter 

a legeredményesebb versenyző lett. Felkészítő: Szántó Ferencné 
Marika néni 
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Sport 

A Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola és AMI 

I. korcsoportos labdarúgó csapata
a 2015/2016-os tanév

Körzeti elődöntő labdarúgó bajnokságon

I. helyezést ért el.  

A Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola és AMI 

II. korcsoportos labdarúgó csapata
a 2015/2016-os tanév

Körzeti elődöntő labdarúgó 
bajnokságon

I. helyezést ért el.  

A Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola 

és AMI 

I. korcsoportos labdarúgó 
csapata

a 2015/2016-os tanév

labdarúgó városi 
bajnokságon

I. helyezést ért el.  

A Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola 

és AMI 

II. korcsoportos labdarúgó 
csapata

a 2015/2016-os tanév

labdarúgó városi bajnokságon

I. helyezést ért el.  
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A Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola és AMI 

I. korcsoportos labdarúgó csapata
a 2015/2016-os tanév

DIÁKOLIMPIA
körzeti döntőjében

I. helyezést ért el. 

A Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola és AMI 

II. korcsoportos labdarúgó csapata
a 2015/2016-os tanév

DIÁKOLIMPIA
körzeti döntőjében

I. helyezést ért el.  

Eredmények:

Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola és AMI - József Attila Ált. Isk.                     6:1
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Diószegi Kis István Ref. Ált. Isk. és AMI 0:16

Legjobb góllövő:  Nagy Marcell (10), Lisztes Patrik (5), Hudák Botond (5)

Eredmények:

Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola és AMI - József Attila Ált. Isk.                     2:1
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Diószegi Kis István Ref. Ált. Isk. és AMI  1:3

Legjobb góllövő:  Nagy Marcell (3), Balogh Mátyás, Hudák Péter 
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15. Agro kupa birkózás Kaba

Vida Rókus 

1. helyezést ért el. 

Felkészítő: Papp István

Schier Herman Emlékverseny, 
Nagyvárad 2016. március12.- 13.

Budai János
50m mell 1. hely 

4x50m vegyes váltó 1. hely
50m hát 4. hely

50m pillangó 4. hely 

50m gyors 5. hely
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Schier Herman Emlékverseny, 
Nagyvárad 2016. március12.- 13. 

Budai Bálint

50m pillangó 5. hely

Hajós Alfréd kupa 1. Forduló 
Debrecen 2026.02.27.

Budai János 

200 m mell 2. hely 
100 m pillangó  5. hely 
6. hely 200 m hát

Budai Bálint 6. hely 100 m gyors 

2016.03.19. Budapest. Országos diákolimpia döntője

8. Hely Budai János

15
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Március

Böjtmás hava

„Böjt-máshó földbe hintett tavasz magokat,
Szőlőt hajtat, fákat oltat, szép gyümölcsöket.”

Húshagyó kedd

A böjt kezdete.

Hamvazószerda

Hamvazószerdán tartják a
keresztények a hamvazkodást.

Március 12. Gergely napja

Míg Balázs a diákság, addig Gergely az
iskolák pártfogója volt.
Ezen a napon tartották a Gergely-
járást, melynek eredete a középkorra
tehető.

Március 15. Nemzeti ünnep 

Az ezen a napon gyújtott ünnepi tűz, a
„szabadsági tűz”. Régi szokások szerint
e nap estéjén néhányan összejöttek,
szomszédok az udvaron és körülülve
Kossuth nótákat énekeltek és idézgették
az 1848 – 49-es eseményeket.

Március 18 – 19 – 21. Sándor, József, 
Benedek

József napján kezdenek énekelni a
madarak, mert Szent József kiosztja
nekik a sípokat.
… zsákban hozzák a meleget. Közülük
is különösen Benedek nevezetes erről.
Bár ennek semmiféle meteorológiai
igazolása nincs, a tudományos
időjárásjelzésben is megfigyelték, hogy
Benedek-nap táján, a tavaszi
napéjegyenlőség idején már valóban
melegebb napokkal köszönt az idő.
József a júniusi Péter – Pál napra
mutat.



Virágvasárnap

A húsvét előtti vasárnapot nevezzük
virágvasárnapnak. Az iskolás gyerekek
ilyenkor barkát gyűjtenek, amit a
templomban megszentelnek. A szentelt
barkát, betegséggyógyítónak tartják,
elűzi a jégesőt, megóv a villámcsapástól.

Nagyhét:

A Virágvasárnap utáni hét.

Nagypénteken, Jézus
kereszthalálának napján tarják a
legszigorúbb böjtöt.

Nagyszombat estéjén tarják Jézus
föltámadásának ünnepét. A tüzet ősi
módon dörzsöléssel, csiholással újra
meggyújtják és megszentelik. Az esti
harangszó a böjt befejezését jelenti.
Néhány helyen szokás az ételszentelés
is.

Húsvétvasárnap

Jézus feltámadásának ünnepe, a
kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe. Eredete a pogány tavaszkezdő
ünnepekre vezethető vissza.
Ezen a napon tarják a húsvéti
határjárást, a falu népe körbejárja
földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok
helyen ilyenkor bált rendeznek.
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Húsvéthétfő

A természet megújulásának
ünnepe, vízbevető hétfőnek is
nevezik. Az ilyenkor szokásos
locsolás vagy vesszőzés
egyaránt a jelképes
megtermékenyítést és a
rituális megtisztulást célozza.
Az ilyenkor szokásos tojás
ajándékozás szinte egész
Európában és Ázsiában a
termékenység jelképe.

Az ajándék tojások készítése az asszonyok, lányok feladata volt.
Legegyszerűbb módja a díszítésnek a festés, de ismeretes a tojások „írása” (a
tojás héjára megolvasztott viasszal írták a mintát, majd amikor az
megaludt, a tojást festékbe merítették. Száradás után a viaszt letörülték,
így a helyén a festetlen tojáshéj látszódott, amit esetleg átszíneztek),
karcolása (vakart vagy kotort tojás: a díszítőmotívumokat éles szerszámmal
kotorták a tojásra), valamint a „patkolása”. Ez utóbbi kívánta a legnagyobb
ügyességet.
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Hobbi rovat - ügyeskedjünk

Húsvét alkalmával szinte mindenhol festenek vagy díszítenek tojást.
Kerülhet az ünnepi asztalra, de lehet a locsolók ajándéka is. Készíthetjük főtt
tojásból, díszíthetünk kifújt tojásokat is, ezek hosszú ideig megőrizhetők.

Előkészületek:

Festés előtt alaposan és óvatosan
mossuk meg a tojásokat
mosogatószerrel. Ezzel zsírtalanítjuk a
tojás felületét, így a színanyag
egyenletesen tapad meg.

A tojás főzése: Ne forró vízbe tegyük a
hideg tojást. A főzővízbe tegyünk sót
vagy ecetet, a megrepedt tojások nem
futnak ki. Forrás után 10 percig főzzük
a tojásokat. Akinek a festett tojással
nincsenek étkezési tervei, akár 2-3 órán
át is főzheti, így tartósabb lesz.

A festés szebb és tartósabb hatása
érdekében adjunk a színező oldathoz
kevés ecetet (0,25 l vízhez 2 evőkanál),
és hagyjuk állni benne a tojást akár egy
napig is.

Tojásdíszítési módok, technikák:

1. Berzselés

A tojásokra be-vizezett
petrezselyemlevelet simítunk.
Szorosan bekötjük egy nylonharisnya
darabba vagy gézbe, majd
festékfürdőbe állítjuk. (hagymahéjjal
színezett festő lében is megfesthetjük).
A kész tojásokat kicsomagolva, ott
marad világosan a levél helye.

2. Pöttyös tojás

Fesd be a főtt tojást egy általad
kiválasztott színnel, majd hagyd
megszáradni. Tégy apró
pöttyöket (vagy csíkokat)
ragasztóból a tojásra. Egy tálba
tégy színes homokot, majd
mártsd bele a ragacsos tojást.
addig forgasd a tálba, amíg
minden ragasztópötty megtelik
homokkal.

19



Képkavalkád

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek:
Bényei Tamásné, Nagyné Balázsi Anita, Ékesné
Baranyai Enikő, Fábiánné Kiss Gabriella, Turzó
Renáta, Síteri Róbert,
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