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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók!
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A tavaszi megújulás jegyében

2018. március 22-én a Református

Pedagógiai Intézet szakmai napot

rendezett általános iskolai matematika

tanárok számára.

A szakmai napnak a berettyóújfalui

Diószegi Kis István Református Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott

otthont. A rendezvényen a matematika

tanításához kapcsolódó innovációkat és jó

gyakorlatokat mutattak be a Diószegi Refi

pedagógusai.

Rövid áhitat után László Vilmos Csongor igazgató

– aki mesterpedagógus és matematika szaktanácsadó is – ismertette az

iskolában bevezetett innovációkat, az iskola oktatási stratégiáját. Ezután

következett a jó gyakorlatok bemutatása. Nagy István matematika tanár a

tehetséggondozást vette górcső alá. Kiemelte a Református EGYMI 

Értéktermő Tehetséggondozó Központjával való együttműködést a 

tehetségazonosításban, és az általuk kidolgozott Gazdagító Programok

alkalmazásában.

Ertsey Zsigmondné tanító a „Lapot kérek” táblajátékot mutatta be. A játék

alkalmazását bemutató videorészlet nagy sikert aratott a résztvevők körében.

Bényei Tamásné a Polgár Judit sakkozónő által kidolgozott SAKKPALOTA

programról beszélt. Kiemelte a többi tantárgy tanítására gyakorolt jótékony

hatását. Nagy sikert aratott Nánási Mónika LEGO robotika előadása.

Nagy Sándor a Légtünemények pályázat eredményeit elemezte. Bemutatta a

pályázat keretében nyert digitális mikroszkópot és meteorológiai állomást.

Beszélt az iskola által beszerzett csillagvizsgálóról is. 

A programot a humanoid robot – Little John – bemutatása zárta.

A pedagógusok jó hírét vitték iskolánknak Balmazújvárosba, Bánkra,

Debrecenbe, Hajdúböszörménybe, Komádiba, Miskolcra, Vésztőre,

Zsadányba, ahová a sikeres szakmai nap után ötletekkel telve térhettek haza.



Egy titokzatos ember

A Biblia csodálatos, rejtélyes és titokzatos volta talán már
mindenkit ámulatba ejtett. Oly sok minden, amelyről olvashatunk a
Szentírásban, rejtve marad az emberi elme határos volta előtt, s csak
sejtjük annak mélységét, titkát, de valójában felfogni, megragadni nem
vagyunk képesek.

Ilyen ember volt az a Szentírásban szereplő férfiú is, akit
Nikodémusnak hívtak, azonban ő maga is a Bibliában egy titokzatos
szereplő. Vele nem sokszor találkozunk az Újszövetség lapjain, mégis van
egy fontos beszélgetése Jézussal (János ev. 3. rész) és a szenvedéstörténet
komoly pontjain jelenik még meg.

Nikodémus, farizeus volt, a zsidó nagytanács tagja, akik előtt
Jézus, mint vádlott állt, s akik igyekeztek őt elítélni. Nikodémus azonban
farizeus létére találkozni akart Jézussal és meglátogatta őt éjszaka, hogy
beszélgessenek. Ez a beszélgetés is nehezen érthető, emberi ésszel nehezen
befogadható témát érint, az újjászületés kérdését. S ami érdekes benne,
hogy Nikodémus alig szólal meg, Jézus az, aki mint egy monológot szinte
elmondja az újjászületés kérdését és beszél az Emberfia titkáról.

Ezután a beszélgetés után nem hallunk majd csak a
tanácskozás alkalmával Nikodémusról, ahol védelmére kel Jézusnak (János
ev. 7:51.), hangsúlyozva az emberi jogokat, hogy kihallgatás nélkül senkit
nem lehet elítélni. Majd legvégül Jézus temetésekor tűnik fel ismét (János
ev. 19:39), mint aki a Jézus testét elkérő Arimátiai Józseffel együtt sírba
helyezi Jézus testét.

Nikodémusnak az Újszövetségben való e három jelenéséből
még nem lehet kirajzolni egy életképet és egy változást, mint ahogy azt
talán Péternél, a tanítványnál megtehetnénk. De mindenesetre azt
elmondhatjuk, hogy a Jézussal való éjszakai beszéd elindított benne
valamit, elindította őt egy úton. Erre enged következtetni a nagytanács
előtti felszólalása és a Jézus sírba helyezésénél való jelenléte. S talán, bár
ezt nem lehet az evangéliumi tudósítások alapján egyértelműen
bizonyítani, de eljutott arra a felismerésre, amelyre a keresztfa alatt álló
százados: "Bizony, ez az ember Isten Fia volt".

Ezen a húsvéti ünnepen azt kívánom mindenkinek, hogy
jusson el erre a felismerésre és bizonyságtételre, hogy Jézus Krisztus ott a
kereszten az értünk szenvedő Istenfiú, és lássa meg Isten szeretetét abban,
hogy feltámasztotta Jézust azért, hogy benne és általa nekünk is legyen
feltámadásunk és a feltámadott Krisztussal jussunk el az üdvösségre. Így
áldja meg Isten Húsvéti Ünnepünket és egész életünket! Ámen

„Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment 
hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, 

mintegy száz fontnyit.”
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Szabóné Nagy Andrea 
református lelkipásztor



Karácsonyi Lászlóné: Márciusi köszöntő

Csend volt még és sötét,
Hallgatott a reggel.
Nem vitázott senki
Ezzel a nagy renddel.

De az ágak közül 
felcsendült egy dallam,
Fejem félre hajtva
Figyelem, hogy honnan.

Ott! – túl a sötétben
Dalol az a madár,
Telicsőrrel fújja:
Ébredj, ébredj határ!
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Megrezzent a fűzfa,
Félbeszakadt álma.
Talán a madárfütty
Napsütést hoz mára.

Bátor kicsi trilla
Harsan a sötétben,
Szívem gyorsabban ver,
Jön a tavasz! – érzem.

És a dalnok tudja,
Olyan csodát hozott,
Hogy a barka ága
Bolyhosat virágzott.
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Március 15.

A pesti forradalom eseményei

Korán reggel, 5:30-kor a márciusi ifjak a Pilvaxban várták
Petőfit, aki késett. Végül elébe mentek, majd együtt Jókaihoz, ahol a
forradalmi teendőket vitatták meg. Eközben a Pilvax környékén Sükei
Károly (szerkesztő) ötszáz fős tömeget mozgósított, a 12 pont
szétkiabálásával. Így végül Jókaiék odaérkezésekor már egy tekintélyes
létszámú csoport alakult ki és sorakozott fel a márciusi ifjak mögé. A kisebb
tömeg először az egyetemhez vonult, ahol rövid idő alatt 10 ezer főre
gyarapodott. Az egyetemistáknak Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt, és
felolvasta nekik a 12 pontot is. Ezután a már valóban jelentősre duzzadt
tömeg együttesen vonult a Landerer-Hackenast nyomdához. Itt megtörtént
a 12 pont és a Nemzeti Dal kinyomtatásának kikényszerítésére, majd a
tömegben való szétosztása.

Legújabb kori történelmünk során mindig
kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március
15 megünneplése. Fontos volt, mert a
magyar szívekben mindig magában
hordozott egy sajátos szimbolikus
jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a
modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
Az ezen dátum által jelképezett
korszaknak köszönhetjük gyönyörű
himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-
fehér-zöld színeinek hivatalossá válását,
illetve azt, hogy országunk fővárosa
Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve
pedig a latin helyett a magyar lett.
Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.
Úgy gondolom ma, amikor nemzetünk újra
a fejlődés útját keresi, egy válságokkal,
viszontagságokkal teli korban, ennek a
napnak az emléke nagyon fontos
tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket.
Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a
kitartás és a tenni akarás hegyeket
megmozgató erejének és egymásnak a
megbecsülése. De mi is történt pontosan
ezen a jeles napon?



Az események délután három órakor folytatódtak, amikor a
forradalmárok a Nemzeti Múzeumnál népgyűlést szerveztek. Itt született az
elhatározás, hogy a rendkívüli helyzet miatt összehívott városi közgyűléshez
vonulnak, s azt felszólítják a 12 pont elfogadására. A forradalom következő
állomása tehát a pesti városháza volt, ahol Nyáry Pál átadta a petíciót
Rottenbiller Lipót polgármesternek. Ezt követően forradalmi választmány
alakult három márciusi ifjú, három liberális nemes és hat városi tanácsos
részvételével. A forradalom legfőbb eseménye a városháza után következett,
amikor az ünnepélyes hangulatú tömeg a budai várhoz indult, hogy ott a
helytartótanácsnak is átadta a 12 pontot. A helyszínre érkezve még két
további célt is megfogalmaztak: a cenzúra eltörlésének követelését és a József
kaszárnyában két éve raboskodó Táncsics Mihály kiszabadítását. Táncsics
paraszti sorból származó értelmiségiként 1846 után röpiratokban követelte a
jobbágyság felszámolását, így a hatóságok sajtóvétség címén
börtönbüntetésre ítélték. A forradalmárok mindhárom célkitűzésüket
megvalósították: átadták a 12 pontot, elérték, hogy a helytartótanács
szabadon engedési passzust adjon ki Táncsics nevére, és kiharcolták, hogy
elrendelje a cenzúra feloldását. A tömeg hangulata ekkor már eufórikussá
vált, és a szabadon bocsátott Táncsicsot a vállán vitte Pestre. Március
tizenötödike eseménysora Pesten az esti, Nemzeti Színházbeli programmal
zárult, ugyanis 18 órától a Bánk Bánt játszották.

A forradalom győzelmének gyümölcse a március 15 –ét követő egy
hónapban érett be, amikor a Kossuth által kidolgozott felirati követelésekből
a magyar országgyűlés létrehozta az áprilisi törvényeket, és kinevezte az
első magyar felelős kormányt. A 31 törvény révén hazánk maga mögött
hagyhatta a feudalizmust, lerakhatta a modern Magyarország alapjait.

„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! 
Először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem 

éretted, 
üdvözellek oly magas örömmel, a milyen mély volt 

fájdalmam, 
midőn nélkülöztünk tégedet!

Oh szabadságunk, édes kedves ujszülött, 
légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy 

magyar; 
ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő

gyanánt ...
s ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az 

egész nemzetet, 
mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia 

pedig dicsőség!”
/Petőfi Sándor naplójából/
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Az első kokárda

Az első magyar színekben pompázó
kokárdát Petőfi felesége Szendrey Júlia
készítette. A színei kívülről indultak, így
igazából ez a sorrend sem mondható
hibásnak, hiszen ilyen volt az eredeti. A
kokárda az elkövetkezendő napokban
rohamosan terjedt. Nagyon népszerű volt a
polgárok és a forradalmárok körében is.
Először egyébként a francia forradalomban
használtak ilyet a francia trikolor
színeiben, de azt a kalapjukra tűzték.

Ékesné Baranyai Enikő
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2018. március 22-én a Református Pedagógiai Intézet szakmai napot
rendezett általános iskolai matematika tanárok számára.
A szakmai napnak a berettyóújfalui Diószegi Kis István Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont.
A rendezvényen a matematika tanításához kapcsolódó innovációkat és jó
gyakorlatokat mutattak be a Diószegi Refi pedagógusai.
Rövid áhitat után László Vilmos Csongor igazgató – aki mesterpedagógus és
matematika szaktanácsadó is – ismertette az iskolában bevezetett
innovációkat, az iskola oktatási stratégiáját. Ezután következett a jó
gyakorlatok bemutatása. Nagy István matematika tanár a
tehetséggondozást vette górcső alá. Kiemelte a Református EGYMI
Értéktermő Tehetséggondozó Központjával való együttműködést a
tehetségazonosításban, és az általuk kidolgozott Gazdagító Programok
alkalmazásában.
Ertsey Zsigmondné tanító a „Lapot kérek” táblajátékot mutatta be. A játék
alkalmazását bemutató videorészlet nagy sikert aratott a résztvevők
körében.
Bényei Tamásné a Polgár Judit sakkozónő által kidolgozott SAKKPALOTA
programról beszélt. Kiemelte a többi tantárgy tanítására gyakorolt jótékony
hatását.
Nagy sikert aratott Nánási Mónika LEGO robotika előadása.
Nagy Sándor a Légtünemények pályázat eredményeit elemezte. Bemutatta
a pályázat keretében nyert digitális mikroszkópot és meteorológiai állomást.
Beszélt az iskola által beszerzett csillagvizsgálóról is.
A programot a humanoid robot – Little John – bemutatása zárta.
A pedagógusok jó hírét vitték iskolánknak Balmazújvárosba, Bánkra,
Debrecenbe, Hajdúböszörménybe, Komádiba, Miskolcra, Vésztőre,
Zsadányba, ahová a sikeres szakmai nap után ötletekkel telve térhettek
haza.

A tavaszi megújulás jegyében
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Jakabné Bogáti Ildikó
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Diószegi Refi. Tekergők és Borbolya

csoportjának tagjai a IV. Mikepércsi

Szólótáncversenyen a következő eredményeket

érték el:

Nyika Jázmin, Varsányi Zsombor Attila -

arany minősítést kaptak, valamint az I.

kategória különdíját,

Tóth Hanna és Horváth Benedek - arany

minősítést ért el, valamint II. kategória

különdíját,

Juhász Zsófia, Gyöngyösi Ágnes - ezüst

minősítést,

Bacsó Blanka, Kun Bettina, Török Nóra,

Brumár Tibor és Kardos Dávid - bronz

minősítést,

Szilágyi Laura – ezüst minősítést

Geönczy Kincső és Rusland Joshua Noah –

ezüst minősítést értek el.

Gratulálunk a gyerekeknek!

Néptáncos hírek
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A VIII. Hajdúböszörményi Gyermek-

és Ifjúsági Néptáncfesztiválon a

Borbolya és a Tekergők csoport arany

minősítést értek el, valamint a Tekergők

csoport a kimagasló teljesítményükért

gyermek kategóriában Fesztivál díjban

részesültek.

Felkészítő tanáraik: Vámosi István és

Ertsey Zsigmondné.

Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak!
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Itt a farsang, áll a bál...

Februári farsangolás
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Itt a farsang, áll a bál...

Februári farsangolás
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Akikre büszkék lehetünk

Az 1/A osztály tanulói 

Bereczki Lea és Gál Petra Tünde 
a 2018.02.24-én a Szolnokon megrendezett Országos Mazsorett 

Versenyen csapatukkal 

1. helyezést értek el! 
Felkészítőjük:Árva Judit
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Akikre büszkék lehetünk

Ebben a tanévben iskolánkból 20 tanuló vett részt a Zrinyí Ilona 

Matematikaversenyen.

A megyei fordulón 

Matkó László 6.a osztályos tanuló 9. helyezést

Kovács Dávid 6.a osztályos tanuló 15. helyezést ért el. 

Csoportban a hatodikosok a megyei 6. helyezést szerezték meg. A 

csapat tagjai:Kovács Dávid, 

Krisztik Kolos, 

Matkó László

Az iskola legeredményesebb versenyzője címet 

Matkó László kapta 2018-ban.

Eredményesen  szerepeltek: Horváth Benedek 5. a

Sáfrány Károly 5.b

Krisztik Kolos 6. a

Karalyos Miklós 8. osztályos tanulók.

Felkészítő tanárok: Kissné Lukács Mónika

Lakatosné Bungó Ibolya

Nagy István 

Készítette: Lakatosné Bungó Ibolya

mk. vezető
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III. STYLUS SZÉPÍRÁSI VERSENY

A szépírás részben művészet, részben tudomány, mégpedig a
kalligráfia tudománya. Sok országban nagy megbecsülésben
részesítik a szépen író embereket. A verseny célja: a mai rohanó,
internetes világunkban megállni picit és emberközelivé tenni az
írást, ösztönözni a gyermekeket a szépírás gyakorlására. És
milyen fontos, hogy az általános iskola alsó és felső tagozatában
is minden gyermek szépen írjon!

2018. február 23-án Frank Debóra 2.a és Tóth Boglárka Lelle 5. b
képviselte iskolánkat a III. Stylus Szépírási Verseny Kárpát-
medencei döntőjében Vésztőn a Kis Bálint Református Iskolában.
A megmérettetésen a magyarországi református iskolák és a
határon túli, partiumi magyar iskolák tanulói vettek részt. A 2-
8. évfolyamon 10-10 gyerek, akiket az előzetesen beküldött
munkáik alapján választottak, írt 60 percen keresztül egy
nyomtatott szöveget. Majd a zsűri értékelt. Közben az iskola
művészeti csoportjainak előadását tekinthettük meg.
Az eredményhirdetés számunkra nagy dicsőséget hozott.

Tóth Boglárka Lelle az 5.-es évfolyam 
első helyezést ért el.

Készítette: Ékesné Baranyai Enikő
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Akikre büszkék lehetünk

A HEBE Kft. 2017/2018-as tanévben meghirdetett országos őszi 

olvasó és szövegfeldolgozó versenyen

Dobrik Sáron
2. a osztályos tanuló

1. és 2. osztályos szinten országos 10. helyezést ért el.

Felkészítő: Dobrikné Puskás Petra, Czirjákné Hajzer Ilona



Akikre büszkék lehetünk

2018 február 9-én írtuk meg a NYELVÉSZ országos anyanyelvi

verseny iskolai fordulóját. A versenyen részt vett: Ambrus

Balázs 5. a, Farkas Dorka 5.b, Tóth Boglárka Lelle 5.b, Gombos

Luca 6. a, Krisztik Orsolya 6.a, Tóth Hanna 6.a, Györgyfi Zétény

6.a, Hudák Péter 6.a, Matkó László 6.a, Papp László Levente 6.a,

és Fülöp Zsófia 7. osztályos tanuló.

Ennek folytatásaként március 23-án Debrecenben a MEGYEI

fordulót írták meg a gyerekek! Várjuk az eredményt!

Felkészítők: Györfi Éva, Ékesné Baranyai Enikő, Bényei

Tamásné
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Akikre büszkék lehetünk

A Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium, a Reformáció 500. évfordulójának 

zárásaképpen meghirdetett 
„Vizes történetek a Bibliában”
című országos rajzpályázaton

Técsi András
és Kovács Levente 
3. osztályos tanulók 
III. helyezést
értek el

Bene Johanna 
Kathó-Serdült Anna 

4. osztályos tanulók
II. helyezést 

értek el.  

Felkészítő: Fábiánné Kis Gabriella, 
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A TITOK Országos angol verseny

Ambrus Balázs 5. a osztályos tanuló

Hudák Péter  6. a osztályos tanuló
Felkészítő: Garzó Tünde

Akikre büszkék lehetünk

Molnár Boglárka 7. osztályos tanulónk 
megyei fordulóban 9.helyezest ért el!
Felkészítő:  Győrfi Éva
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Akikre büszkék lehetünk

ORCHIDEA PANGEA MATEMATIKA VERSENY

Iskolánkban idén is megrendezésre került az Orchidea Pangea Matematika
Verseny első fordulója. A tanulóknak egy 15 kérdésből álló feladatsort kell
megoldaniuk. 45 perc áll rendelkezésükre, arra, hogy megoldják a feladatokat és
4 válaszlehetőségből bejelöljék a helyes választ. A verseny nehézsége abban
rejlik, hogy csak a 100%-ot teljesítő tanulókat hívják meg az országos döntőbe. A
megyei fordulóban a legjobb eredményt a következő tanulók érték el az
évfolyamonkénti kb. 200-230 fős mezőnyben:

3. osztály: 4. helyezett: Hudák Lora, felkészítője: Jakabné Bogáti Ildikó

3. osztály: 5. helyezett: Hudák Botond, felkészítője: Jakabné Bogáti Ildikó

6. osztály: 1. helyezett: Matkó László, felkészítője: Lakatosné Bungó Ibolya

7. osztály: 1. helyezett: Fülöp Zsófia, felkészítője: Nagy István

8. osztály: 1. helyezett: Nagy Vivien, felkészítője: Nagy István

8. osztály: 8. helyezett: Molnár Boglárka, felkészítője: Nagy István

8. osztály: 8. helyezett: Bor Kata, felkészítője: Nagy István

Fülöp Zsófia és Nagy Vivien a megyei fordulóban hibátlan eredményt ért el és
ezzel bejutott az április 7-én, Budapesten megrendezésre kerülő országos
döntőbe.
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A megyei diákolimpián mind a két fiú korcsoportunk  továbbjutott az 
ORSZÁGOS DÖNTŐBE. Innestől kezdve  a heti két délutáni edzést 
kiegészítve  keményen készültünk a két napos hosszú hétvégére Miskolcra. 
Kis csapatunk tagjai büszkén húzták ki magukat a Diákolimpiai himnusz 
alatt. „ Ha küzdesz, csak úgy tudsz majd bajnokká válni”. Küzdelmes 
meccseket vívtak a sok sportiskolás csapattal, akikkel a mi kis fiatal 
csapatunk felvette a harcot és a végsőkig küzdött. Jövőre is szeretnénk újra 
eljutni idáig. Addig is kitartóan edzünk, erősödünk testben és lélekben 
egyaránt.

Köszönjük a báránd K.S.E.-nek ( Berde László és Babusa Sándor) a 
felkészítést a támogatást és a szülők közreműködését.

Jövőre még ütőképesebbek leszünk! Hajrá Diószegi!

Akikre büszkék lehetünk

Készítette: Pálfi Edit
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Rendhagyó természetismeret óra a 2. a osztályban az 
egészséges életmód jegyében.

Akikre büszkék lehetünk

Horváth Borbála a „Jézus élete” c. Kárpát-

medencei református általános iskolai

pályázaton különdíjban részesült.
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Pénz7 a Diószegiben!

Iskolánk idén is csatlakozott a pénzügyi
témahéthez, melynek fókusztémája az ,,Okosan a
hitelekről" volt. Rendhagyó osztályfőnöki órákon
játékosan, élményszerűen, szemléltető eszközök
segítségével ismerkedhettek meg a hitelekkel a felső
tagozatos osztályok.
Köszönjük a segítséget a Budapest Bank
fiókvezetőjének Szabó Juditnak.
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Készítette: Nagy Judit
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Focistáink

Február végén került megrendezésre a Bozsik Intézményi
labdarúgó utánpótlás torna téli fordulója Szentpéterszegen. 4
korcsoporttal képviseltük iskolánkat, és minden csapat nagyon
jól szerepelt, mérkőzéseik nagy részét megnyerték. A gyerekek
már nagy izgalommal várják a következő tavaszi fordulót.

Készítette: Nagy Judit 
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Látogatás a Bűvösvölgy Médiaértés
- Oktató Központban

2018.03.05-én 32 tanulóval 4 tanári kísérővel ellátogattunk Debrecenbe
a Bűvösvölgy Médiaértés- Oktató Központba. Az intézmény célja,
hogy a hozzájuk látogató gyerekek megismerkedjenek a média
világával. A helyszínen négy 8 fős csoportba osztották a tanulókat 1 fő
tanár kísérővel. A gyerekek betekintést nyertek a reklámfilm,
mozifilm, híradó, időjárás jelentés, rádióműsor és újság készítés
rejtelmeibe. Kipróbálhatták magukat rádiós riporterként, film és
szinkron színészként, vezethettek híradót, időjárás-jelentést,
készítettek reklámfilmet, szerkeszthettek újságot. Előadásokat
hallgattak meg az internet helyes használatáról és az internetes
zaklatás helyes kezeléséről. Az elkészült produktumokat nagyon
vidám légkörben tekintettük meg, amelyek minden alkotó számára
elérhetők és letölthetők az interneten. Összességében egy tartalmas,
színvonalas és szórakoztató kiránduláson vetünk részt. Reméljük a
jövőben is lesz alkalmunk újabb csoportokkal látogatást tenni a
Bűvösvölgybe.

30



Készítette: Nagy István 
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VÍZ VILÁGNAPJA

Március 22-én mi is megemlékeztünk a víz világnapjáról. Rejtvényekkel,

totókkal és szóráhálóval készültünk gyerekek életkorainak megfelelően. Az

5. b osztály segítségével vizes bárt hoztunk létre, ahol a gyerekek különböző

ízesítésű vizeket kóstolhattak meg és kellett felismerni (menta, gyömbér,

citrom). A legaktívabb osztály a 2. a, a 2. b és a 3. b osztályok lettek.

Minden gyereknek, akik helyesen megoldották a feladatokat és bedobták a

gyűjtődobozba, oklevéllel és kis ajándékkal kedveskedtünk. Hasonló

feladatokkal készülünk a Föld napjára is.

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

4 Mózes 6,24

Geönczy Levente 2. b

Gulya Réka 3. a

Juhász Róbert Norbert 3 a

Fejes Gréta 3. b

Gyarmati Dezső 3. b

Hagymási Florina 3. c

Köszöntjük márciusi 
születésnaposainkat!
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Balog Balázs 4 .a

Balogh Dávid László 4. a

Gombos Sára 4. a

Szoboszlai Noémi 4. a

Gulyvász Gergő János 4. b

Varga Botond Csongor 4. b

Bereczki Lea 1. a

Hodosi Zoé 1. a

Juhász Molli Blanka 1. a

Kalmár Barbara 1. a

Győri Botond Gyula 1. b

Horváth Borbála 1. b



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

4 Mózes 6,24
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Köszöntjük márciusi 
születésnaposainkat!

Hudák Péter 6. a

Pataki Fruzsina 6. a

Ujvárosi Ákos 6. b

Mező Dorina Éva 6. osztály

Szabó Csaba Szilárd 6. osztály

Szémán Martin Levente 6. osztály

Kelemen Benjámin 7. osztály

Szigeti István 7. osztály

Botos Blanka 5. a

Jakab Ervin 5. a

Papp Gabriella 5. a

Balog Vivien Ágnes 5. b

Kállai Zoltán 5. b



Programok
március , április

Március
26.

Eastern Party

Március A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március
28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
április 4. (szerda).

Április 4. Klarinét találkozó

Április Digitális Témahét 2018. április 9. és 2018. április 13.
között,

Április Fenntarthatósági témahét 2018. április 23
és 2018. április 27. között lesz.

Április Könyvtár nyitva tartása: csütörtökönként 3-
4 óra között.
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A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss
Adrienn, Bényei Tamásné, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné Nagy Andrea
Siteri Róbert, Pálfi Edit, Nagy Judit, Ékesné Baranyai Enikő, Nagy
István

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor  igazgató

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