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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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Móra László:

Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden 
ember szíve,

Melyben a lélek szárnyat 
bontogat!

Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden 

gondolat.

Legyen ma templom minden 
ember szíve,

S legyen a templom tiszta, szent 
fehér.

Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.

Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, 

Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,

Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok 
sebét!

Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő
veled.

Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!

Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, 

Szeretet!



Pál Apostol - A szeretet 
himnusza (1 Kor 13,1 - 14,1)

Szóljak bár emberek vagy angyalok 
nyelvén,

Ha szeretet nincs bennem,

Csak zeng érc vagyok o vagy pengő
cimbalom.

Legyen bár prófétáló tehetségem,

Ismerjem bár az összes titkokat és 
minden tudományt,

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket 
mozgassak,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem érek.

Osszam el bár egész vagyonomat a 
szegényeknek,

S vessem oda testemet, hogy 
elégessenek,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet 
jóságos,

A szeretet nem féltékeny,

Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a 
magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl 
nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

Mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha el nem múlik.

Karácsonyi 
szeretethimnusz

(Az 1Kor 13 karácsonyi 
változata) 

Ha a házamat fenyőágakkal, 

gyertyákkal, égőkkel és csilingelő

harangocskákkal díszítem fel, de a 

családom felé nincs bennem szeretet, 

nem vagyok egyéb, mint 

díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, 

karácsonyi süteményeket sütök 

kilószámra, ízletes ételeket főzök, és 

az evéshez csodálatosan megterített 

asztalt készítek elő, de a családom 

felé nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhában segédkezem, 

az öregek otthonában karácsonyi 

énekeket zengek, és minden 

vagyonomat segélyként 

elajándékozom, de a családom felé 

nincs bennem szeretet, mindez 

semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó 

angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 

díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek 

részt, a templomi kórusban énekelek, 

de Jézus Krisztus nincs a szívemben, 

akkor nem értettem meg, miről is 

szól a karácsony. 
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A prófétálás megszűnik,

A nyelvek elhallgatnak,

A tudomány elenyészik.

Tudásunk csak töredékes,

Töredékes prófétálásunk is.

Mikor azonban eljön a beteljesedés,

Véget ér az, ami töredékes.

Amikor még gyermek voltam, úgy 
beszéltem, mint a gyermek,

Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, 
úgy ítéltem, mint a gyermek.

E amikor felnőttem, elhagytam a 
gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan 
látunk,

Akkor majd színről színre.

Most csak töredékes a tudásom,

Akkor majd úgy ismerek,

Ahogy én is ismert vagyok.

Most megmarad a hit, remény, 
szeretet,

Ez a három,

De köztük legnagyobb a szeretet.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy 
a gyermekét megölelje. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 
megcsókolja a házastársát. 

A szeretet barátságos az idő szűke 
ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat 
házukért, amiben jól kiválasztott 
karácsonyi porcelán és odaillő
asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem 
hálás érte, hogy vannak, és útban 
tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, 
akiktől kap is valamit, hanem 
örömmel ajándékozza meg épp 
azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni. A szeretet mindent 
elvisel, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 

A videojátékok tönkremennek, a 
gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak. 

De a szeretet ajándéka megmarad. 

Ismeretlen szerző
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Kedves Karácsonyt Ünneplő Testvéreim!

Hírek, üzenetek sokaságával találkozunk nap mint nap. Akár városunk életére
tekintünk, akár a nagyvilág életére, napról- napra kisebb- nagyobb eseményeknek
a híre jut el hozzánk. Szomszédjaink, munkatársaink által, a rádió- televízió által,
ismeretterjesztő könyvek által, s sokszor már az interneten keresztül is sokféle hír,
információ rohamoz meg bennünket.

Közel kerül így hozzánk sok távoli ország, ha nem is válik kézzelfoghatóvá, mégis
bepillantást nyerhetünk más emberek, más népek életébe, szokásaiba. Azonban
még mindig van egy gát, mégpedig a távolság, ami miatt nem vagyunk igazán
érintettek az eseményekben, hírekben.

Karácsonykor, amikor Isten Fia, Jézus Krisztus emberi formában, csecsemőként
megszületett, akkor a hír szintén nem maradt híradás nélkül. Isten követeket
küldött, hogy Fiának megszületését hírül adja a világnak. Mi is, ha valami nagy
boldogság ér bennünket, akár levél útján, akár telefonon keresztül üzenünk
távolabb lévő szeretteinknek, s tudatjuk velük az örömhírt.

Isten kétféleképpen adta jelét annak, hogy Jézus megszületett. A tudósok,
csillagászok felé a királycsillag ragyogása, fénye és útja volt az, ami üzenetet
hordozott. A pásztorok, az éjjel a bárányok mellett tanyázó egyszerű emberek
számára pedig angyal és az utána következő angyalkórus dicsőítő éneke adta hírül
a Megváltó születését.

A pásztorok először nagyon megijedtek, hiszen a sötét éjszakában nagy fényesség
támadt. Mi is, ha egy sötét szobában elgondolkodva egyedül üldögélünk és
váratlanul belépve valaki megzavar bennünket, megijedünk. Az angyal, amikor
látta a pásztorok félelmét, először csitítóan így szólt:

„Ne féljetek…”. A félelem, a bénultság megdermeszti nem csak a lábakat, kezeket,
de megdermeszti az elmét és a szívet is. Nem képes az ember se elszaladni, se
igazán gondolkodni. Mintha tényleg megállna minden az emberben, csak a szív
ver hevesebben. Az angyal azonban ezt a megdermesztő, mozdulatlanná vált
pásztorsereget nyugtatja és hirdeti nekik a jó hírt: „Üdvözítő született ma
nektek…”. A régóta várt Megváltó, Szabadító elérkezett. Közel az igazi szabadítás.
Isten elküldte a Megváltót, Üdvözítőt, aki a bűnökből, nyomorúságból szabadít
meg. Aki Teremtőnkhöz, Istenünkhöz visz közel és aki által Istenünket Atyánknak
szólíthatjuk.

A pásztorok meghallva a félelmüket csitító szót, az örömüzenetet és az angyalkar
énekét- „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.” – szívükben egy nagy vágy fogalmazódott meg, látni a megszületett
gyermeket, akiben az ígéretek beteljesedtek. Így is mondták: „Menjünk el egészen
Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”
Nem elégedtek meg ezek a pásztorok azzal, hogy hírt kaptak arról, hogy
Megtartójuk született, hanem ők meg akartak bizonyosodni arról, hogy úgy
történt minden, ahogyan az angyalok mondták.

„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is 
történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”

Lukács evangéliuma 2: 15.
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Összeszedelőzködtek tehát és elmentek a betlehemi istállóhoz és megnézték a
jászolban fekvő gyermeket, Jézust és dicsőítették Istent az ajándékért, melyet
küldött a világnak, minden embernek Őbenne és Őáltala. S miután hódoltak
Jézusnak, s Máriával és Józseffel beszélgettek, visszatértek a mezőre, de már Istent
magasztalva.

Karácsonyra, mikor mi is készülünk, sokféle műsorból, újságból különféle
előkészületi módszereket, díszítési ötleteket, újféle süteményeket ismerhetünk meg.
Azonban sokszor elsiklunk afelett a hír felett, hogy Karácsonykor Jézus születésére
emlékezünk, s arra, hogy Őáltala van bűneinkből, megkötözöttségeinkből
szabadulásunk és Őbenne találjuk meg az igazi vigasztalást. Mi vajon
karácsonykor látjuk-e a betlehemi istálló jászolában fekvő gyermeket? Látjuk-e az ő

hatalmas áldozatát, hogy Isten Fiaként a földre jött. Elhagyta az Atya melletti
helyét, és a szenvedésektől, nyomorúságtól, fájdalmaktól mentes létből lejött
közénk, hogy végigjárja az emberi szenvedések, fájdalmak, gyász sorozatát, s végül
mindezeken túl kereszthalálával megváltson bennünket. Jártunk-e már mi is
legalább egyszer szívünk legteljesebb voltával a jászolnál és dicsőítettük–e Istent e
kimondhatatlan kegyelemért?

Mindezek nélkül karácsonykor mi még csak sötétben tapogatózunk, a lényeget
nem látva és nem értve. Míg nem láttuk a gyermek Jézusban Üdvözítőnket, addig
karácsony csak a megszokások, fadíszítés, ajándékkészítés ünnepe. De találkozva
Vele, az igazi szeretet ünnepe a karácsony, mely ha el is múlik az ünnep,
megmarad a szívünkben, a családunkban.

Áldja meg Isten úgy a mi ünneplésünket, hogy találkozzunk a jászolban fekvő
gyermekkel és találkozzunk a jászolnál mindnyájan és egy szívvel és lélekkel
magasztaljuk Istenünket az angyalkarral együtt:

„Dicsőség a magasságban Istennek…”.

Így legyen. Ámen.

Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor
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Művészeti iskolánk hírei

Gitár tanszak

Gitár tanszak tanulói

Felkészítő tanár: Tóth Bertalan

Tanszakunkon az idei év első felében is nagy lelkesedéssel kezdtük meg a
munkát. Tanulóink rendszeresen részt vettek az iskolai rendezvényeken,
közreműködtek műsorokban, többek között az október 6-i műsorban, a
zeneovis foglalkozások zárónapján és az adventi műsorban.
2017. december. 18-án 17 órai kezdettel rendezzük félévi koncertünket,
ahol tanulóink bemutathatják az ebben a félévben tanultakat. Nagy
segítségünkre lesz az iskola által, a gitár tanszak számára beszerzett
erősítő berendezés, mely lehetővé teszi a gyerekek kiváló minőségű
hangosítását.
Reméljük, hogy a következő félévben is sok élményben gazdag
pillanatban részesíthetjük az iskola közönségét.

Barcza Roland
Bor Máté
Boros Gábor
Boros Máté
Dulka Balázs
Gonda Péter
Hudák Botond
Juhász Zsolt Norbert
Karácson Zsombor
Kiss Angelika Mónika
Kiss Barnabás Lajos 
Klabacsek Attila Márk
Kövesdi Áron

László Zita Izabella
László Zsófi Éva
Ludman-Nagy Bíborka Eszter
Nagy Ákos
Nagy Nóra Emília
Papp Ákos
Rafael Pál Dániel
Szabó Milán Csaba
Szoboszlai Márk
Turi Fanni
Varga Levente Nándor
Vida Rókus Mihály
Zsiga Dávid János
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Népi ének, citera, népi furulya tanszak

Népi ének, citera, népi furulya tanszak tanulói

A népzene tanszakon citerások, népi énekesek és egy népi furulyás
tanul. A 2017 - es évben összesen 22 fellépésünk volt iskolánkban,
Berettyóújfalufaluban és a környező településeken.
A tanszaki vizsgánk december 12-én volt, ahol a kis Magyarország és a
nagy Magyarország területéről is játszottunk dalokat.
Közös produkcióink is voltak: Népdalzsoltár csokor Rábaközi
lakodalmas és a Rábaközi betlehemes

Népi ének:

Balogh Csenge
Bottó Dániel
Gombos Gergely
Gombos Sára
Nagy Amina
Tóth Lígia
Valuch Veronika

Népi furulya:

Tejfel Bianka

Citera:

Csarkó Sára 
Gombos Luca 
Györgyfi Zalán 
Györgyfi Zétény 
Incze Anita 
Lisztes Fanni 
Marcin Mihály
Vékony Nikolett 

Felkészítő tanár: Balázs Amarilla
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Klarinét és furulya tanszak

Klarinét és furulya tanszak tanulói

Furulya:

Balogh Zsolt
Bökönyi Nándor Béla
Dobrik Dorkás
Elek Jáhel
Fülöp Zsófia
Kathó-Serdült Anna Réka
Kiss Árpád Levente
Lampugnani Michele Bence
Mező Anasztázia
Nagy Rebeka
Papp Hanna
Vékony Vivien
Zsiga Alexandra

Felkészítő tanár: Majosiné Nagy Renáta

2017 december 14-én tartottuk a furulya-klarinét tanszaki hangversenyünket. A
tanszak létszáma az idei évben 24 főre gyarapodott, így a sok kezdőre való
tekintettel, főként egyéni produkciókat hallhatott a közönség. Az első
évfolyamos tanulók nagyon izgatottan várták a hangversenyt, hiszen először
volt alkalmuk megmutatni eddig megszerzett tudásukat. A gyermekdalok után
a felsőbb évfolyamosok kápráztatták el a nézőközönséget. Igyekeztünk kellemes
karácsonyi hangulatot is csempészni műsorunkba, ezért karácsonyi kamarával
nyitottuk és zártuk műsorunkat. A végén, hogy minden gyermek kellemes
ünnepeket kívánhasson szeretteinek, egy közös dalt énekeltek el.
A gyerekek féléves teljesítményével nagyon elégedett vagyok, igyekezett
mindenki a tudásának megfelelően teljesíteni. A számos fellépésnek
köszönhetően, melyet magunk mögött tudhatunk, a gyerekek egyre
rutinosabban tudják kezelni a közönség előtti megmérettetést.

Klarinét:

Bazsó Gitta
Berecki Zsófi Lora
Bereczki Edit
Birinyi Balázs
Bíró Eszter
Dobrik Sáron
Gonda Boglárka
Kovács Maja
Pozsgai Krisztina
Szántó Kata
Varga Botond Csongor
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Zongora tanszak

Zongora tanszak tanulói

A zongora tanszak diákjai kitörő szorgalommal és lelkesedéssel vitték
végig ezt a félévet. Bővültünk új, zenét tanulni vágyó fiatalokkal is. A
fellépéseket sikerekkel zártuk, mindenki kitett magáért.
Közreműködtünk az óvodások számára megrendezett adventi
koncerten, illetve megtartottuk a félév végi tanszaki koncertünket
december 13-án, ahol mindenki számot adhatott a félév során elsajátított
művekről.
A tanszakunk köszönettel tartozik, hiszen egy új hangszerrel
büszkélkedhetünk, amely elősegítette a féléves munkát, a fejlődést.
Remélem a későbbiekben minél több zenei élményt okozhatunk
tanítványaimmal a közönség számára.

Felkészítő tanár: Magyar Gabriella, Bihari Júlia, 
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Bocsa Vivien Melinda
Erdélyi Petra
Gál Klaudia
Győri Kristóf
Kecskeméti Eszter
Kovács Levente
Márkus László

Molnár Boglárka
Nagy László Tamás
Rafael Barnabás
Rózsa Szabolcs László
Szabó Nóra
Szűcs Erika Virág
Zsiga Zsófia
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Dráma tanszak

Csoportunk 2015 szeptemberében alakult meg szakkörként 3-7. osztályos
tanulókból. A foglalkozások hetente egy alkalommal voltak, amelyeken
rendszerint a karácsonyi műsorokra készültünk. Immár harmadik éve
adunk elő karácsonyi jeleneteket.
Az idén egy komplett színdarabbal készültünk, címe: Melyiket a kilenc
közül? A darabhoz rengeteg kellék szükséges, főként a színpadi díszlet a
meghatározó. Ez új volt a gyerekek számára, mert az előző években
Betlehemeseket adtunk elő és ez műfajában teljes más. Nagyon tetszik
nekik és élvezik a színpadi munkát, mindig szívesen jönnek az órákra.
Ettől a tanévtől a Művészeti iskola új művészeti ágaként, színjáték
tanszakon folytatjuk tovább munkánkat. Csoportunk a Diószegi
drámások nevet kapta. Ez még nagyobb és koncentráltabb munkát
kíván a jövőben, amit hiszem, hogy sikerül megvalósítanunk, hiszen
sokat fejlődtünk már. December 15-én a Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesületének karácsonyi ünnepségén, 18-án az iskolánk Közösségi
terében az iskolaelőkészítő foglalkozáson, 20-án a Fényes Házban, 21-én
a záróvizsgánkon a Karácsonyi ünnepségen adjuk elő műsorunkat.

Dráma tanszak tanulói

Balogh Dávid
Daróczi László
Erőss Csongor
Gál Csenge
Hagymási Levente
Krafcsik Kristóf

Matkó László
Nagy Janka
Nagy Rebeka
Nemes Mirtill
Rácz Bálint

Felkészítő tanár: Nemes-Bányai Helga
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Néptánc tanszak

Művészeti iskolánk néptáncosai sikeres évre nézhetnek vissza. Mindkét
csoport, a Borbolya és a Tekergők számos iskolai és városi rendezvényen
lépett fel sikeresen. Versenyeken is megmérettették magukat.
Hajdúböszörményi Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon a Tekergők
bronz minősítést, a Borbolya ezüst minősítést, Biharkeresztesen a XVI.
Bihari Regionális Néptánctalálkozón mindkét csoport ezüst minősítést
kapott.
Szóló táncosaink is sikeresek voltak. Mikepércsen a Béres András Szóló
Néptáncversenyen Szilágyi Laura és Geönczy Kincső arany minősítést,
Gyöngyösi Ágnes és Horváth Benedek arany minősítést, Bacsó Blanka és
Kardos Dávid ezüst minősítést, Krisztik Orsolya és Brumár Tibor ezüst
minősítést, Tóth Hanna és Kun Bettina ezüst minősítést kapott. Szóló
Néptáncversenyen Gyöngyösi Ágnes és Horváth Benedek, Tóth Hanna
és Kardos Dávid képviselte iskolánkat. Valamennyien ezüst
minősítésben részesültek.

Felkészítő tanár: Vámosi István és Ertsey Zsigmondné
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Grafika és festészet tanszak

Ganzé Sándor, 1. b

Jenei Gréta, 3. c

Felkészítő tanár: Siteri Róbert
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Ebben az évben két csoportban folynak a foglalkozások. Különleges
képzőművészeti technikák által sajátítják el a tanulók a rajzolás és
festészet alapjait. Foglalkozunk – többek között – a vegyes technikákkal,
a monotípiával, a papírmetszettel, a linómetszéssel, a papírplasztikával,
a zsírkő faragással (szobrászat), a rézdomborítással és még számos
hasonló képzőművészeti kifejezésmóddal. Terveink közt szerepel
nagyméretű – dekorációs célú – alkotások elkészítése is.
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ŐSZI FOTÓPÁLYÁZAT

A tavasszal megrendezésre kerülő telefonos fotópályázat sikere után a
szervezők az ősz szépségeit, érdekességeit bemutató fényképek
készítésére írtak ki pályázatot. A beküldött alkotások száma 39 darab
volt. Örömmel láttuk, hogy most már szülők is küldtek be képeket.
Természetesen most még pályázaton kívül, de elképzelhető, hogy a
későbbi alkalmakon az alsós és felsős kategória mellett meghirdetjük a
„szülők” kategóriát is.

Köszönjük a Toldi Baráti Kör támogatását az ajándékok
megvásárlásához!

Eredmények:

alsós kategóriában különdíjas lett:

Bagdi Boglárka

Dobrik Dorkás

Furka Tamara

Geönczy Kincső

Ludmann-Nagy Bíborka

Szilágyi Laura

felsős kategóriában díjazottak:

Farkas Dorka

Krisztik Kolos

Titi Ametiszt

Bagdi Boglárka, 3. c Furka Tamara, 4. b
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Dobrik Dorkás, 1. b

Geönczy Kincső, 4. b

Ludman-Nagy Bíborka, 3. b

Farkas Dorka, 5. b

Krisztik Kolos, 6. a

Titi Ametiszt, 7.

Fábiánné Kiss Gabriella, Siteri Róbert

Szilágyi Laura, 4. b
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Diószegisek az Úr asztalánál

December 3-án adventi családi istentiszeteleten vett részt iskolánk, ahol
a gyerekek műsora mellett művésztanáraink színesítették iskolánk
szolgálatát.
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Hagyományőrzés , disznótor 
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Iskolaelőkészítő

Nagy sikerrel zajlanak hétfőnként az iskolaelőkészítő foglalkozásaink,
amelyhez folyamatosan lehet csatlakozni. Az előkészítő
foglalkozásainkat Czirjákné Hajzer Ilona, Ertsey Zsigmondné és Nagy
Judit tartja.
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Akikre büszkék vagyunk

Őszi  dekorációt készített 
tanulók:
1.b:
Boros Réka
Duró Borbála
Dobrik Dorkás
Törzsök Balázs
Bondár Dávid
Mészáros Dominik 
Horváth Borbála
Szoboszlai Márkó
Kiss ikrek
2.a 
Bartha Csaba
Laczkó Sándor
Dobrik Sáron
Tóth- Meliska Levente
Elek Jáhel
Péterszegi Patrik
2.b 
Bányai László
Kiss-Balogh Eszter
Kardos Lili
Bouity Voubou Anthony 
William
Barta Gréta
3.a Matkó Dóra
Gulya Réka 
Krafcsik Kristóf

3.b
Bodnár Donát
Tirpák Regő-Zalán
Ludman-Nagy Bíborka
3.c  
Hudák Botond- Lora
Törzsök Flóra
Muzsnai Máté
Bagdi Boglárka
Balogh Szilárd
Dragonya Hanga
Kecskeméti Imre
Brumár Anna
Jenei Gréta
Márton-Szabó Kata
Imre Barbara
4.a
Szoboszlai Noémi
Harasztosi Míra
4.b 
Bökönyi Krisztián
Bakcsi Dániel
Barta Dávid
Juhász Erik
Gulyvász Gergő
Legaktívabb osztály: 3.c, 1.b, 2.a
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A diákönkormányzat szeptemberben hirdette
meg az őszi dekoráció készítését. November
végéig 45 tanuló munkájában gyönyörködhettünk
a folyosókon és az osztálytermekben. A
legaktívabb osztályok a 3.c , 1.b és az 1.a osztályok
voltak. Mindenkinek köszönjük a munkáját. A
legötletesebbeket, legszebbeket külön kiemeltük:

Az első-második évfolyam:

Tóth- Meliska Levente 2.a

Bartha Csaba 2.a

Péterszegi Patrik 2.a

Boros Réka 1.b

Barta Gréta 2.b

A harmadik-negyedik évfolyam:

Hudák Botond és Hudák Lora  3.c

Jenei Gréta 3.c

Bagdi Boglárka 3.c

Barta Dávid 4.b

Krafcsik Kristóf 3.a

Muzsnai Máté 3.c
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2017. december 9-én szombaton, Bárándon Kistérségi Birkózó
Gálán voltak a diószegis diákok. Voltak, akiknek első igazi
versenyük volt, és nagyon izgultak. A versenyláz és az izgalom
hozta meg a sok érmet, amit minden diákunk büszkén viselt a
dobogón.

Aranyérmesek: Ludman-Nagy Bíborka 3.b, Kalmár László 1.a,
Bökönyi Nándor 7.o, Tirpák Zalán 3.b

Ezüstérmesek: Bocsa Vivien 4.a, Bocsa Tibor 3.b

Bronzérmesek: Bacsa Bence 3.b, Bökönyi Krisztián 4.b,

Bökönyi Péter 3.b

Addig is készülünk az országos grundbirkózó bajnokság
elődöntőjére, ami januárban lesz Püspökladányban.

Akikre büszkék vagyunk

30



Városi úszó diákolimpián december 8-án vettünk
részt tizenkét tanulóval, 4 alsós, 8 felsős tanulóval.
Alsósaink sajnos lemaradtak a dobogóról a
versenyúszók miatt, míg a felsősöknél 8 éremmel
gazdagodtunk.

Aranyérmesek: Brumár Tibor, Budai János, Budai 
Bálint 5.a

Ezüstérmesek: Kelemen Benjamin 8.o, Nagy Ákos 
5.b, Budai János 5.a, Budai Bálint 5.a

Bronzérmes: Derzsi Sándor 5.b

Akikre büszkék vagyunk
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Akikre büszkék vagyunk

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny eredményei:

5 évfolyamon: I. helyezett: Ambrus Balázs 5.a
II. helyezett: Tóth Boglárka Lelle 5.b
III. helyezett: Kállai Zoltán 5.b

6. Évfolyam I. helyezett: Krisztik Orsolya 6.a

7. Évfolyam I. helyezett: Fülöp Zsófia

8. Évfolyam I. helyezett: Bazsó Gitta

Felkészítők: Ékesné Baranyai Enikő, Györfi Éva, Szabóné Papp
Livia, Bényei Tamásné

Az 1/A osztályban tanuló

Bereczki Lea 
és Gál Petra Tünde

a 2017.12.03-án 
Tiszavasváriban 

megrendezésre kerülő
Revolution Dance Cup

országos minősítő
táncversenyen arany 
minősítést és kategória 

különdíjat nyertek!

Felkészítőjük: Árva Judit
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A novemberben tartott országos angol nyelvi verseny
iskolai fordulójában részt vett

Molnár Boglárka, Szabó Nóra és Karalyos Miklós 

tanulónk és mindhármójuk feladatlapja továbbküldésre
került a megyei fordulóba.

Szeretettel gratulálunk!

Akikre büszkék vagyunk
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Akikre büszkék vagyunk

Adventi szavalóverseny
a felső tagozatban

December 14-én került megrendezésre az adventi
szavalóverseny a felső tagozatosoknak, amelyen 2
kategóriában szavaltak verset a gyerekek. Az 5-6.
osztályosok és a 7-8. osztályosok külön csoportban
versenyeztek.

5-6. osztályosok közül:

I. helyezett Papp Gabriella

II. helyezett Viski Adrián

III. helyezett Balogh Zsolt

Különdíjas: Györgyfi Zétény

7-8. osztályosok közül:

I. helyezett Berek Nóra

II. helyezett Szabó Nóra

III. helyezett Kelemen Benjamin

különdíjas: Bökönyi Nándor

Felkészítők: Szabóné Papp Lívia, Ékesné Baranyai

Enikő, Györfi Éva, Bényei Tamásné
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Adventi szavalóverseny
az alsó tagozatban

December 4-én került megrendezésre az adventi
szavalóverseny az alsó tagozatosoknak, amelyen 2
kategóriában mérettettek meg a gyerekek. Az 1.-2.
osztályosok és a 3.-4. osztályosok külön csoportban
versenyeztek. Egy nagyszerű délutánt töltöttünk
együtt versszerető gyerekek és felkészítőik, tanáraik
társaságában. A különlegesen szép versek meghitt
adventi hangulatot teremtettek.

A következő eredmények születtek:
1.-2. osztályosok:
1. helyezett: Szűcs Erika Virág 2.a
2. helyezett: Bereczki Lea 1.a
3. helyezett: Meliska-Tóth Levente 2.a
Különdíj:Varsányi Zsombor 2.b

3.-4. osztályosok:
1. helyezett: Balogh Kamilla 4.a
2. helyezett: Ludman-Nagy Bíborka 3.b
3. helyezett: Csarkó Sára 4.a
Különdíj: Török Otília 4.b

Felkészítők: Pappné Nagy Éva, Czirjákné Hajzer 
Ilona,  Szilágyi –Baranyai Edit, Fábiánné Kis 
Gabriella, Baloghné Pogácsás Anita, Mészáros 
Andrásné, 

Akikre büszkék vagyunk
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Akikre büszkék vagyunk

Goods Market által meghirdetett rajzpályázaton 

I. helyezett Kövesdi Áron 2. a
II. helyezett Frank Debóra 2.a

III.helyezett Dobrik Sáron és Elek Jáhel

Felkészítő: Czirjákné Hajzer Ilona
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I. Diószegi Christmas
Party

2017. december 18-án délután első alkalommal
került megrendezésre a Diószegi Christmas Party
4-5. évfolyamosok részére. A gyerekeknek előre
feladatokkal kellett készülniük: egy angol nyelvű
verssel, karácsonyi dallal, rajzzal, festménnyel,
kézzel készített karácsonyi dísszel és anyukák,
nagymamák jóvoltából süteménnyel. Ezeken kívül
egy feladatot kellett megoldaniuk amely egy angol
karácsonyi szavakat rejtő szókereső volt. Összesen
7 csapat vett részt a vetélkedőn:
A 4. a osztályból kettő, a 4.b osztályból egy az 5.a-
ból három, és az 5.b osztályból egy. A zsűri tagjai-
Jakabné Bogáti Ildikó, Szatmári Lajosné Katika
néni és Nagy Judit tanár néni értékelték a
gyerekek munkáját, majd meghozták döntésüket.

Az 5. b csapata végzett az első, az 5.a két csapata
pedig a második , illetve a harmadik helyen.

Ezzel a jó hangulatú angolos vetélkedővel kezdtük
meg a karácsonyi készülődést.

Garzó Tünde
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ÁLDOTT KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET, 

ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 

ÉVET KÍVÁN  

A Z ISKOLA ÖSSZES 

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

4 Mózes 6,24

Taga Zsófia 1. b

Török Luca Abigél 1. b

Törzsök Balázs 1. b

Frank Debóra 2. a

Köszörűs Dorina 2. b

Turzó Balázs József 2. b

Varga Levente Tibor 2. b

Köszöntjük decemberi 
születésnaposainkat!

45

Nagy Dominik 3. a

Bocsa Tibor Krisztián 3. b

Szabó Dóra 3. b

Jenei Gréta Eszter 3. c

Márton-Szabó Kata 3. c

Csarkó Sára Vanda 4. a

Harasztosi Míra Erika 4. a

Madarász Botond Krisztián 4. a



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

4 Mózes 6,24

Köszöntjük decemberi 
születésnaposainkat!
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Gyöngyösi Ágnes 5. a

Karácsony Liliána 5. b

Kovács Maja Rebeka 5. b

Mónus Albert 5. b

Bondár Zoltán 6. a

Horváth Edit 6. b

Magyari Kevin 6. b

Farkas Zoltán 7. osztály

Fülöp Zsófia 7. osztály

Barcsa Dóra 8. osztály

Karalyos Miklós 8. osztály

Kiss Anikó 8. osztály

Kun Gabriella 8. osztály

Nagy Dóra Rebeka 8. osztály

Nagy László Tamás 8. osztály



Felhívás

Kedves Szülők!

2017. Szeptember 1-től csak azokat az iskolán kívüli 

versenyeredményeket áll módunkban a Diószegi 

Krónikában megjelentetni, amelyet az újság e-mail 

címére küldenek. (dioszegi.kronika@gmail.com) A 

levélnek tartalmaznia kell  a versenyző vagy szereplő

gyerek nevét, osztályát, a verseny pontos nevét, idejét, 

helyét, a versenyző eredményét, illetve a gyermekről  

egy képet. 

Köszönettel:  a Krónika szerkesztői 
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Bényei Tamásné, Gyarmatiné
Kiss Adrienn, Szabó Gyuláné, Matkóné Cseh Brigitta, Balázs Amarilla,
Majosiné Nagy Renáta, Tóth Bertalan, Ertsey Zsigmondné, Siteri Róbert,
Nemes-Bányai Helga, Bihari Júlia, Nagy Judit, Pálfi Edit, Ékesné Baranyai
Enikő, Pappné Nagy Éva, Garzó Tünde, Fábiánné Kis Gabriella

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

Lapzárta: 2018. január 20. Következő számunk 2018. január  26-án jelenik meg. 
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