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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!

Iskolánk felső tagozatos tanulói, színvonalas és nagysikerű
emlékműsorral tisztelegtek az 1848/49-es szabadságharc kivégzett
tábornokai emléke előtt. Az október 6. emlékműsort a művelődési
házban adták elő diákjaink. Az erről készült videó felvételt iskolánk
honlapján mindenki megtekintheti.

Iskolánk tanulóit a környezettudatos életre, a természet tiszteletére
és megóvására tanítjuk. A Diákönkormányzat szervezésében
október 15-én nagysikerű papírgyűjtést szerveztünk. Két hatalmas
konténer papírt sikerült diákjainknak összegyűjteni.

Iskolánk tanulói az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire a
református templomban tartott iskolai műsor keretében emlékeztek,
majd aktív résztvevői voltak az október 23-án a református
templomban tartott ünnepi istentiszteletnek is. Iskolánk
homlokzatát ebben az évben is az 1956-os jelképpel díszítettük fel.

Október 31. a REFORMÁCIÓ születésének napja. 1517-ben ezen a
napon vette kezdetét a hitújítás azzal, hogy Luther Márton a
hagyomány szerint kiszegezte követeléseit és tanításait
a wittenbergi vártemplom kapujára. Iskolánk tanulói október 27-én
a református templomban Ünnepi interaktív istentisztelet
keretében emlékeztek erre a jeles napra.

Az őszi szünet idejére iskolánk minden tanulójának és dolgozójának
jó időt és aktív, kellemes kikapcsolódást kívánok.

László Vilmos Csongor
igazgató

Iskolánkban hagyományosan
szeptemberben megrendezésre került a
Teremtés Hete programsorozat. Ennek
egyik állomása volt a nagysikerű
családi nap, amely bővelkedett
játékokban, finom ételek készítésében és
elfogyasztásában és számtalan
érdekességben.



A fény arannyal öntözi még 

A szőke akác levelét, 

De ez a fény, megérzem én,

Már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt 

Tarka tehenek hada halad, 

Vígan elbődül, hisz haza tart, 

De ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek, 

Virágok, dúsan vérző szívek, 

Rajtuk az este harmata ring, 

De ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémet, dalt, harmatot 

Lelkemben vígan elringatok, 

Megszépül lassan, ami rég volt, 

De ez már októberi égbolt! 

Juhász Gyula: Október
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Megérkezett október

az ősz hava.

Mindszent havának

nevezték vala.

Gyümölcsöt érlel,

fa lombot színez.

Levegője, finom

illatoktól terhes.

Vidáman kergetőzik,

jól elvan egymással,

a sülő gesztenye,

az édes must illatával.

Most van ideje

a szüreti bálnak.

Méltó ünneplése

a sok-sok munkának.

Csak a virágok búsulnak,

dér csipkedi őket.

Tudják, hogy sorsuk,

a szomorú enyészet.

Erdők, mezők lakói

a télre készülnek.

Titkos éléstáraik

szépen megteltek.

Október, október,

te sokszínű hónap.

A berregők közt,

a legszebb vagy.

/ M.J.Kata /

Október
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Nagy Istvánnak hívnak, 1973-ban születtem Berettyóújfaluban.
Az általános iskolai tanulmányaimat Komádiban végeztem,
majd Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban
tanultam tovább és itt érettségiztem. Ezt követően Szegeden a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanultam és 1997-ben
matematika-fizika szakos tanári diplomát szereztem. Majd ez
év őszén a Komádi Barsi Dénes Általános Iskolában kezdtem
tanítani, ahol egészen 2016 szeptemberéig dolgoztam. Az első
tanévben napközis tanár voltam, majd az ezt követő tanévtől
már matematika, fizika és testnevelés tantárgyakat oktattam.
2002 óta foglalkozom matematika tantárgyból
tehetséggondozással, amelyet a tanári hivatás egyik
legfontosabb feladatának tartok és töretlen lelkesedéssel végzek
mind a mai napig. Munkám hatékonyságát az általam
felkészített tanulók országos és megyei matematika
versenyeken elért eredményei igazolták. 2005-ben megnősültem
és egy kisfiú édesapja vagyok. Hobbim a sport, elsősorban a
futball, tenisz, valamint a horgászat. Labdarúgó edzői
oklevéllel is rendelkezem. 2016 szeptemberétől a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola és AMI-ban kezdtem el
dolgozni. Az elmúlt közel húsz év során, a tanári pályán
megszerzett tapasztalataimat szeretném jelenlegi
munkahelyemen is minél eredményesebben kamatoztatni.

Bemutatkoznak új tanáraink
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Nagy István tanár bácsi 



Pálfi Edit tanár néni 
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2001-ben végeztem a Nyíregyházi Főiskolán testnevelés és földrajz
szakon és ugyanebben az évben kezdtem el dolgozni a Bessenyei
György Szakközépiskolában testnevelőként egészen 2016-ig.
Többször voltam osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő
pedagógus. Az itt eltöltött évek alatt aerobik sportágban
sportedzői bizonyítványt, angol nyelvből pedig középfokú
nyelvvizsgát szereztem. Ami mégis a legfontosabb az életemben,
hogy kétgyermekes anyuka lettem. Miután gyermekem iskolás
lett, és betekintést nyerhettem az általános iskolai életbe, úgy
éreztem, hogy ez a korosztály sokkal könnyebben motiválhatóbb és
együttműködőbb. Ezért döntöttem a kisebb korosztály mellett.
Ebben az iskolában a családias légkör mellett a gyermekek
lelkesedése és ragaszkodása örömmel és energiával tölt el.
Igyekszem átadni a mozgás-szeretetem, eddigi tapasztalataimat és
az egészséges életmód elveit. Engem is örömmel tölt el, ha látom a
gyermekek arcán a mozgás közben felszabadult mosolyt, de a
legnagyobb elismerés, ha a gyerekektől, szülőktől pozitív
visszajelzést kapok óráim után. Célom, hogy ezt a gyermeki
lelkesedést és nagy mozgásigényt meg tudjam sokáig őrizni, hogy
ezt egy egész életen át igényeljék.

Bemutatkoznak új tanáraink



Teremtés hete

Kedves Gyerekek!

Brigitta nénivel köszönjük nektek, hogy a teremtés hete
alkalmával hozzátok eljuttatott feladatlapokat kitöltöttétek, a
témával foglalkoztatok. Reméljük, hogy ez alatt az idő alatt
gazdagodtatok olyan ismeretekkel, amelyek segítenek nektek
abban, hogy jobban tudjatok vigyázni a teremtett világra és a
saját egészségetekre is. Az eredményhirdetések az osztályokban
már megtörténtek, de szeretnénk néhány gyereket külön is
megdicsérni azért, mert benevezett a Berettyószentmártoni
Egyházközség által meghirdetett pályázatra és készített
valamilyen tárgyat a már kidobásra szánt hulladékból. Ők
Berettyószentmártonban díjat is nyertek: Furka Tamara 3. b,
Parti János 3. b, Papp Hanna 3. b, Kerekes Marcell 4. a, Barta
Dávid 3. b, Szilágyi Laura 3. b, külön dicséretet kapott az 5. a
osztály a Hegyi Beszéd témakörében elkészített munkájáért.
Köszönjük a tanár bácsik és tanár nénik munkáját és segítségét
is!

Kozma Mihályné Gyöngyi néni

6



Mi is az a reformáció? – hangzott a
kérdés a hit-és erkölcstan órákon
iskolánkban. A reformáció
visszaalakítás, megújítás, az
egyház megújítása, a református
egyház születésnapja – fejtettük
meg a gyermekekkel közösen.

Egy fél évezreddel ezelőtt Jézus
Krisztus követői letértek arról az
útról, amelyet Isten számukra a
Szentírásban, a Bibliában kijelölt,
és például búcsúcédulákat kezdtek
árulni a bűnök bocsánatára. Ha
valaki megvette a cédulát, bűnei
bocsánatot nyertek - hirdették. „Ezt
tanultuk történelemből is!” –
kiáltottak fel a 6. osztályosok,
amikor ezt hallották. Ekkor még
jobban figyeltek, tapasztalva, hogy
sok minden összefügg egymással.

Bűnök bocsánatát pénzen
megvenni? Hiszen bűnöket csak
Isten bocsáthat meg! – tanakodott
Luther Márton, akkori szerzetes és
professzor. Nem bírta tovább
nézni, hogy így eltérjenek az
emberek Isten Igéjétől. 1517. október
31-én Németországban, a
wittenbergi vártemplom kapujára
kitűzte 95 tételét, melyek által az
embereket Istenhez akarta
visszavezetni. Amikor ezzel
szembesültek, megkérték, hogy
vonja vissza tételeit. Ő azonban
erre csak akkor lett volna hajlandó,
ha a Biblia alapján meggyőzik,
hogy amit leírt, nem helytálló.
Nem tudták meggyőzni, mert nem
voltak a Bibliával ellentétesek
tanai. Ezért így nyilatkozott: Itt
állok, másként nem tehetek.

Innentől számoljuk a reformációt,
melynek jubileumi, 500 éves
ünneplését 2016. október 31-vel
kezdjük, egy éven át, egészen 2017.
október 31-ig.

Luther Márton az evangélikus
egyházat hívta életre, Isten
segítségével. Az ő tanaiból
kiindulva Kálvin János pedig
ugyanígy a református egyházat.
Megírta két vaskos kötetben A
keresztyén vallás rendszerét, az
Institutio-t. Jelmondata az volt,
ami kifejezte Istenhez való
viszonyát: „Szívemet égő áldozatul
az Úrnak szentelem.”

A reformáció legfontosabb
tanításai néhány gondolatban
összefoglalhatók:

- Egyedül Jézus Krisztus érdeméért 
bocsátja meg Isten bűneinket.

- Egyedül kegyelemből van 
üdvösségünk.

- Egyedül hit által lehetséges ez.

- Egyedül a Szentírás hitünk 
alapja.

- És mindenért egyedül Istené a 
dicsőség!

Intézményünk 2016.
október 27-én ünnepeli a
reformációt a helyi református
templomban. Egyik református
énekünk szépen fejezi ki Isten
Igéjének fontosságát:

Megáll az Istennek Igéje

És nem állhat senki ellene.

A nagy Isten vagyon mivelünk

És Szentlelke lakozik bennünk.
(171. dicséret)

Isten áldása kísérje az
emlékezést, ünneplést.

Matkóné Cseh Brigitta 

Reformáció

„Szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem”
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Papírgyűjtés
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2016. október 15-én a szombati munkanapra a diákönkormányzat
papírgyűjtést szervezett. Sok szülő már munkakezdés előtt elhozta
az összegyűjtött csomagokat, így már kilenc órára tele lett az első
konténer. Diákok, szülők, pedagógusok,, közösen mérték, írták,
pakolták a könyveket, füzeteket, hullámpapírokat. Délre összesen
13000 kg papírt sikerült összegyűjteni.

1. helyezett: 1. a

2. helyezett: 3. b   

3. helyezett: 7. osztály 

Gratulálunk nekik, és köszönjük a segítséget a szülőknek, az iskola 
dolgozóinak és az időjárásnak! 

Még üres a konténer.



Pálfi Edit
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Vidáman dolgoznak, 
hordják a papírokat.



Megemlékezés 1956 hőseiről 
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Október 21-én az 1956. október 23-
ai eseményekre emlékeztünk.
Nagy pillanatok ezek egy iskola
életében, hiszen a sok tanulás,
versenyekre készülés közben,
megállunk egy pillanatra és
emlékezünk, tisztelgünk azok
előtt a hősök előtt, akik nélkül ma
nem ebben a szabad országban
élnénk.

Kik is voltak ezek a hősök?

Nagyapáink, apáink. Hiszen 60
évvel ezelőtti eseményekről
beszélünk. Az akkori tizenéves
diákok, akik „a ceruzát
fegyverre cserélték le”, hogy
harcoljanak a hazáért a
szabadságért. Nagy bátorsággal
és elszántsággal szálltak szembe
a zsarnoki elnyomó hatalommal.
Kiharcolták azt, hogy ma
szabadon élhetünk, hittel
bizakodással tudunk a jövőbe
tekinteni.

Ebben a tanévben az 5. a osztály
készült ünnepi műsorral. Az
ünnepséget áhítattal nyitotta
meg, iskolánk lelkésze Matkóné
Cseh Brigitta. Majd Kövesdi
Nóra 5. a osztályos tanuló
igehirdetése következett. Az
osztály nagy elszántsággal
készült sokat gyakorolt a
műsorra. Aminek meglett az
eredménye, hiszen egy igen szép,
mondanivalóban tartalmas
műsort láthattunk péntek
délután a Református
Templomban.

Felkészítők: Bényei Tamásné, Balázs Amarilla, Majosiné Nagy
Renáta, Matkóné Cseh Brigitta



Kedves Tanár Bácsik és Tanár Nénik, Kedves Diákok!

Egy nagyon szép élményemet szeretnék megosztani mindenkivel.

Ezt a felejthetetlen élményt akkor éltem át, amikor október 23-án

együtt lehettünk a templomban a délelőtti istentiszteleten.

Számomra nagyon megható volt, amikor iskolánk diákjai az

orgonazene alatt bevonultak, letették a mécseseket az Úr

asztalára és elfoglalták a helyüket a templom padsoraiban. Ti,

gyerekek, talán nem is sejtettétek, hogy nekünk, felnőtteknek,

református gyülekezetnek ez milyen sokat jelentett. Az is lehet,

hogy nem túl sokat értettetek abból, ami az istentiszteleten

elhangzott, de remélem, azt éreztétek, hogy itt nem csak mi

voltunk jelen. Az egyik kedvenc énekünk az, ami így kezdődik:

”Itt van Isten köztünk…” Én úgy éreztem, hogy vasárnap

délelőtt, október 23-án ez igaz volt, bár nem ez volt a főének az

istentiszteleten. Nagyon remélem, hogy megéreztétek azt, hogy

templomban lenni jó, oda eljönni öröm. Akár egyedül jöttetek,

akár a szüleitekkel vagy a testvéretekkel, nagyon jól tettétek,

hogy rászántátok a vasárnap délelőttnek ezt a részét az

ünneplésre, az istentiszteletre! Brigitta nénivel biztatunk

benneteket, hogy máskor is tegyetek így! Természetesen arról sem

feledkezünk meg, hogy milyen szépen fel volt díszítve a templom,

köszönjük azok munkáját, fáradozását is, akik ebben

közreműködtek!

Isten áldjon meg mindannyiunkat!

Kozma Mihályné Gyöngyi néni
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Gombolyítsuk együtt a mese fonalát! Országos meseíró
versenyen Bene Johanna 3. b osztályos tanuló 3. helyezést
ért el.

A pici nyuszi

Egyszer régen, nagyon régen, kerek erdő
közepében élt egy öregapó és öreganyó. Olyan szegények
voltak, mint a templom egere, még egy krajcárjuk sem volt.
Családdal sem áldotta meg őket az Úr! Egyetlen kívánságuk
volt csupán, hogy gyermekük legyen. Közeledett a tél, s
mivel pénzük nem volt tüzelőre, kijártak az erdőbe rőzsét
szedni.

Egy nap, amikor nekiindultak az erdőnek,
megláttak egy tavat. Vize kristály tiszta volt, látni lehetett,
ahogy a halak fickándoznak a vízben. Úgy gondolták,
megállnak pihenni, mert nagyon elfáradtak. A tó pedig
majd oltja szomjukat a nagy munkában.
Ahogy merítenek a tó vizéből, nagy fekete felleg kerekedett
és megjelent belőle egy gonosz varázsló. Szemei
villámlottak, hangja dübörgött, szakálla és köpenye a vizet
súrolta.
- Állj! - mordult rá a két idős emberre a varázsló.
- Ki engedte meg, hogy igyatok a tavamból?
Megijedt az öreganyó és az öregapó.
- Mi nem gondoltuk, hogy a tó bárkié is lehet.
- Az enyém! – mondta a varázsló.
- Menjetek el innen! - ezzel elviharzott!
Nem tudták szegény fejük, hogy hová menjenek, merre
facsarodjanak. Ekkor megláttak a tó szélén egy pici nyuszit.
Így szólt a pici nyuszi:
- Gyertek! Van itt a közelben egy kerekes kút, onnan

olthatjátok szomjatokat.
Így is lett, a két kis öreg elindult a pici nyuszi után.
Nemsokára oda is értek. Jót ittak a kútból és pihentek egy
kicsit a nagy ijedelem után. Közben beszélgetni kezdtek a
nyuszival.

12Meseíró pályázat



- Mit kérsz a jótettedért cserébe?
- Fogadjatok engem fiatoknak. – mondta a nyuszi.
A két kisöreg egymásra nézett.
- Hogy gondoltad ezt, nyuszi? – kérdezett az anyóka

örömmel, mert szívük mélyén mindig is vágytak egy
gyermekre és most felcsillant a remény.

- Ez a gonosz varázsló elvarázsolt. Az átkot úgy lehetne
megtörni, ha a köpenyét rám terítené, ekkor újra
gyermek lehetnék.

Az öregapó és az öreganyó egyet gondoltak, ölbe vették a
nyuszit, és visszamentek a tóhoz. Ahogy közeledtek a
vízhez, a gonosz varázsló ismét megjelent, dühösen rájuk
mordult.
- Már megint Ti!
- Igen! – mondta az apó. – Szeretnénk inni a tó vizéből!
- Szó se lehet róla, mit képzelsz? – ordított a varázsló.
- Akkor gyere, nézzük meg, ki ússza át hamarabb a tavat

a saját erejéből!
Az apóka ekkor már megfigyelte, hogy a varázsköpeny a
varázsló hátára van kötve. A varázsló nem sejtette a
turpisságot, levette a köpenyt, és ledobta a földre. Erre
számított az apó! Gyorsan felkapta a köpenyt és a kis
nyuszira dobta. A nyusziból gyermek lett újra. Rohantak
hazafelé, ahogy az erejükből kifért a kis házukhoz.

Teljesült kívánságuk, gyermekük lett. A pici
nyuszi, vagyis Jankó (mert így hívták, amíg gyermek volt)
sokat segített az öregapónak és az öreganyónak. Nagyon
megszerették egymást. A sok munka eredményeként szép
kis gazdaságuk lett. Nem kellett már rőzsét szedniük az
erdőből. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Itt a mese
vége! Fuss el véle!

Bene Johanna
3. osztályos tanuló
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Akikre büszkék vagyunk
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Számadó napok

2016. október 15-én a városi sportcsarnokban rendezték
meg a XIX. Bihari Számadó napokat, ahol felléptek
iskolánk citerásai, a Kacor csoport, valamint mind a két
néptánccsoport: Csillagfürt és a Borbolya.

Kacor csoport

Borbolya

Felkészítő: Ertsey Zsigmondné, Balázs Amarilla

Csillagfürt



Akikre büszkék vagyunk

Tirpák Zalán 2. b

Szept.3.-Balkány-összetartozás Cellspan
Nemzetközi Birkózó verseny-

aranyérem

Szept.24.-Kazincbarcika-Munkácsy Dezső
Emlékverseny és Területi Bajnokság-

ezüstérem

Okt.1.-Nagyrábé-Mészáros István 
Emlékverseny és Területi Bajnokság-

aranyérem

Helyesbítés

„Református iskolába járok” rajzpályázat eredménye tévesen jelent 

meg 

A legszebb 6 rajz készítője:

Bocsa Vivien 3. b

Rózsa Szabolcs 3. b

Juhász Erik 3. b

Papp Hanna 3. b

Bene Johanna 3. b

Szilágyi Edina  3. b

Felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella
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14. Bihari-sík Tájvédelmi Körzet vetélkedő

Immár 14. alkalommal rendezte meg általános iskolások számára a

Bihari-sík Tájvédelmi Körzet megismerését célzó vetélkedőt a Bihar

Közalapítvány, a Bihar Egyesülettel és a Hortobágyi Nemzeti Park

Igazgatóságával együttműködve. Ebben az évben az Európai

Madármegfigyelő Napi bemutató gyűrűzéssel összekötve tartották meg

a vetélkedőt, így még gazdagabb programot kínáltak a résztvevőknek. A

vetélkedő két részből állt: elméleti és terepi feladatok megoldásából.

Iskolánkat 3 fős csapattal: Gondoly Eszter, Kiss Anikó és Török Csenge 7.

osztályos tanulók képviselték. A verseny során a versenyzők sok hasznos

információval gazdagodtak, miközben játékos feladatokat oldottak meg.

Lehetőségük nyílt végig sétálni a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

tanösvényén, láthattak madárgyűrűzést, a madármegfigyelők által

használt teleszkópon keresztül sok új madárfajt ismertek meg.

Láthattak egy különleges lovas bemutatót, egy Franciaországból

érkezett szabadidomítóval (suttogó), aki szavak nélkül kommunikált

lovaival, azaz nyomás, hangos szó, büntetés, kötőfék, kantár és nyereg

nélkül irányította lovait. A gyerekek maguk is lovagolhattak.

Ekkor zajlott az európai országok közötti madármegfigyelő nemzetközi

verseny is, melyen Magyarország a 40 országból első helyezést ért el a

résztvevők számát tekintve. A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet növény- és

állatvilágának megismerését célzó vetélkedőn szoros küzdelemben

iskolánk csapata a 2. helyen végzett.

Felkészítő tanár: Nagy Sándor.
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Madáretető, itató, odú ötletek

Madáretetőket lehet készen vásárolni, de egy kis kézügyességgel magunk is
készíthetünk. Talán a legfontosabb az, hogy a madáretető készítés nagy
felelőséggel jár.

Köztudott, hogy télen nem minden
madarunk vonul melegebb tájakra,
számos faj itthon marad. Az etetés
könnyebbséget és biztonságot jelent
a környék madarainak, hogy
átvészeljék a hideg időszakot, de
csak akkor, ha az etetést
folyamatosan, egész télen végezzük.
A madarak gyorsan megszokják és
számítanak az etetőhelyek
táplálékkínálatára, évről-évre akár
messziről is visszatérnek a stabil
etetők közelébe telelni, ezért ha
váratlanul abbahagyjuk az eleség
pótlását, könnyen elpusztulhatnak
a következő hideg éjszakán.

Felfüggeszthető etető igen sok féle
lehet. Fontos az , hogy bármiből
készül fúrjunk az aljára egy kis
lyukat , hogy az esővíz ki tudjon
folyni.

Tökből  faragott madáretető: 

Nagyon egyszerű és nagyon
mutatós a tejes dobozból, vagy
flakonból készült etető.

Sütiformába  öntött  magvak.

Formába belenyomkodjuk az apró
magvakat majd , pici mézet
öntünk rá , hogy összetapadjon .

Készítette: Bényei Tamásné 
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Összeállította: Bényei Tamásné 
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November 7-én 14.00 órától  iskolai megemlékezés lesz a 
Református Templomban műsorral  az 5. b osztály 

készül. 

Október 28-án iskolánkat 12 tanuló 
képviseli a Kölcsey Ferenc 

Református Általános Iskola 
országos versenyén. Sok sikert 

kívánunk a versenyzőknek. 

Az étkezés térítési díját november 
15-16-án 7.30-tól 16.30-ig lehet 

befizetni a gazdasági irodában. 

A művészeti oktatás térítési díját 
november 15-ig lehet befizetni, a 

gazdasági irodában. 

Madáretető készítés!
Készíts madáretetőt november 15. 

Érdeklődni Pálfi Edit tanár 
néninél.



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

4 Mózes 6,24

Dulka Balázs 1. a

Elek Jáhel 1. a

Lampugnani Michele Bence 1. a

Szűcs Erika Virág 1. a

Técsi Karolina 1. a

Bányai László 1. b

Kecskeméti Krisztina 1. b

Gyöngyösi Zsombor 2. a

Bacsa Bence 2. b

Tirpák Regő 2. b

Tirpák Zalán 2. b

Brumár Anna Nóra 2. c

Köszöntjük októberi 
születésnaposainkat!
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Csontos Csanád 3. a

Furka Tamara 3. b

Koncz Izabella 3. b

Szántó Szilárd 3. b



Bacsó Blanka Judit 4. a

Magyari Csaba 4. a

Nagy Janka Mária 4. a

Török Nóra 4. a

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

4 Mózes 6,24

Kövesdi Nóra 5. a

Matkó László Péter 5. a

Kecskeméti Eszter 5. b

Kocsis Norbert 5. b

Viski Adrián 5. b

Bor Kata 6. osztály

Molnár Boglárka 6. osztály

Gál Áron Bendegúz 7. osztály

Gondoly Eszter 7. osztály

21

Köszöntjük októberi 
születésnaposainkat!
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné,
Gyarmatiné Kiss Adrienn, Kozma Mihályné, Matkóné Cseh Brigitta,
Pálfi Edit, Vékonyné Nagy Judit

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Juhász Attila 6. osztály „Román stílusú templom” c. rajza.

Lapzárta: November 16. Következő számunk november 18-án jelenik meg. 

G
a
l
é
r
i
a

Juhász Attila 6. osztály „Román stílusú templom” c. rajza.




