
Szent Anna asszony a 
keresztény és az isz-
lám hagyomány sze-
rint Szűz Mária édes-
anyja volt. 
Szent Anna szüleit 
Stolanusnak és Eme-
renciának hívták, 
akik Betlehemben 
éltek. Anna a Názá-
retben élő 
Joachimnak lett a 
felesége, s mindket-
ten Júda nemzetségé-
ből és Dávid házából 
származtak. Húsz 
évig éltek már 
együtt, de nem volt 
gyermekük. A va-
gyonukat három 
részre osztották: egy 
részt maguknak tartot-
tak meg, a másik részt 
a templomnak és a pa-
poknak adták, a har-
madik részt pedig szét-
osztották a szegények 
között. Anna, aki ke-
servesen bánkódott 
gyermektelenségük 
miatt, megfogadta, 
hogy ha gyermeke 
születik, azt a temp-
lom szolgálatára szen-
teli. 
Nem sokkal később 
azonban megjelent 
neki Isten angyala és 
megvigasztalta. Meg-
ígérte neki, hogy 
imádságaiért és ala-

mizsnáiért Anna gyer-
meket szül, mégpedig 
egy leányt, akit majd 
Máriának kell nevez-
niük. Az angyal azt is 
megmondta, hogy a 
gyermek fogantatásá-

tól fogva telve lesz 
Szentlélekkel. Szava 
igazsága mellé jelül 
azt adta, hogy Joachim 
menjen föl Jeruzsá-
lembe hálát adni Isten-
nek, és a templomban, 
az Aranykapunál talál-
kozni fog a feleségé-
vel, akit ugyanígy an-
gyali jelenés indít arra, 
hogy a templomba 
menjen. Úgy is történt. 
Joachim és Anna az 
Aranykapunál talál-
koztak, boldogan el-
mondták egymásnak a 
látomásukat, majd há-
lát adván Istennek, 
visszatértek otthonuk-

ba, Názáretbe. 
Anna az ígéret szerint 
fogant és megszülte a 
kislányt, akit Máriának 
neveztek el. A két 
jámbor szülő betartotta 
fogadalmát, és Máriát 

hároméves korá-
ban a templomnak 
ajánlották föl. 
Joachim ezután 
hamarosan meg-
halt. Anna másod-
szor is férjhez 
ment egy Kleofás 
nevű férfihoz, ki-
től ismét lánya 
született, és azt is 
Máriának nevez-
ték. Kleofás halála 
után Anna har-
madszor is férjhez 

ment egy Salamon ne-
vű férfihoz, akitől újra 
leánygyermeket szült, 
és e harmadik lányt is 
Máriának nevezték el. 
A legenda azt is tudja, 
hogy Anna még élt, 
amikor a Szent Család 
Nagy Heródes halála 
után visszatért Egyip-
tomból, és megláthatta 
a kicsi Jézust. Lelkét 
angyalok vitték Ábra-
hám kebelére, és ami-
kor az Úr Jézus föl-
ment a mennybe, őt is 
a mennyországba vit-
ték. 

SZENT ANNA ÉLETE  
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Az iskola 5  
nappal maga  
rendelkezik. 

Ezek kiadásáról  
külön értesítjük 

a szülőket! 

A 2017/2018-as tanítási év alapesetben 2017. szeptember 1-én pénteken 
kezdődik és 2018. június 15-e péntekig tar t. Az első félév 2018. január  19-
ig tart. 

 

Az őszi szünet  2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szü-

net előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet 

előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

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 el-

ső tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás: 

A tanév rendje 

2017. október 23. (hétfő) 
2017. november 1. (szerda) 
2017. december 24-25-26 (vasárnap-hétfő-kedd) KARÁCSONY 
2018. január 1. (hétfő) 
2018. március 15. és 16. (csütörtök és péntek) 
2018. március 30. és április 2. (péntek és hétfő) HÚSVÉT 
2018. április 30. és május 1. (hétfő és kedd) 
2018. május 21. (hétfő) PÜNKÖSD 

 

2. Oldal   

Az országos kompetencia mérés időpontja 6. és 8. évfolyamon  
2018. május 23. 
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Engedjék meg, hogy néhány olyan tanáccsal, tapasztalattal szolgáljunk, amire érdemes fi-
gyelmet fordítaniuk, hogy gyermekük kiegyensúlyozott, boldog, sikeres iskolás legyen. 

 A nevelés a család feladata! Az alapokat a család rakja le, mi arra tudunk építkezni. Ha a 
háznak nincs alapja, vagy rossz az alapja, arra nem lehet falat húzni. Mi folytatjuk, ki-
egészítjük az otthoni nevelést, de a családot pótolni nem tudjuk. 

 A példamutatásnak nagyon nagy a szerepe, ám talán ennél is fontosabb, hogy bízzanak a 
gyermekükben. Amit tanítottak nekik, az a megfelelő időben beérik. Ezt nem 
„prédikációkkal” érjük el, hanem sok-sok beszélgetéssel. 

 A jól nevelt gyermek nem idomított, hanem szeretetteljes családban él, ott követi a vi-
selkedési mintákat, az alkalmazkodást is. 

 Szeretni tanítsák gyermekeiket ebben a nehéz világban, ahol minden az anyagiakról 
szól! A legnagyobb ajándék az együtt töltött idő legyen! Nem a legdivatosabb ruháira, 
játékaira, a legmodernebb mobiltelefonjára stb. fog emlékezni, hanem a közös élmé-
nyekre. 

 A gyerek mindig érezze, hogy a család mellette áll, a helytelen cselekedetet ítéljük el. 
Nyújtson a család érzelmi biztonságot! Az érzelmileg kiéhezett gyerek csábítható, köny-
nyen keveredik rossz társaságba. 

 Ne rombolják le egymás tekintélyét az elvált szülők, 
mert ennek eredményeként se apja, se anyja nem lesz a 
gyermeknek, akit tisztelni tudna, melynek következté-
ben bizonytalanul áll majd később is a világban. Ha 
nem tiszteli a szüleit, a pedagógusokat sem fogja. En-
nek hiányában az oktató-nevelő munkánk sem lehet 
eredményes. 

 Már ebben a korban kell megtanulniuk a precíz, 
gondos munkát, rendszeretetet. A kontár munka itt ala-
pozódik meg. Mindegy, hogy milyen munkát választ 
majd később, de abban a legjobb legyen. 

 A házimunkát végző gyerekek általában jobb tanulók társaiknál. Legyen a gyereknek 
saját feladata, felelőssége, önállóságra neveljük őket! 

 Mutassanak példát, tapasztaltassák meg, hogy ha valamit el akarunk érni, azért tennünk 
is kell! 

 Ajánljuk a szerető szigort! Gyermekeink az engedékenységet nem sokra becsülik. A 
gyermekek a kiszámítható környezetben érzik biztonságban magukat. 

 Amelyik gyermek nem alussza ki magát, az nem tud figyelni a tanórákon, tehetsége nem 
fejleszthető. 

 A tehetséges gyermeknek is jár a gyerekkor, ne terheljük túl  különórákkal! Könnyen 
„befullad”, nem tudja később a megfelelő időben kibontakoztatni tehetségét. Ne akarják 
a saját álmaikat megvalósittatni velük. 

  
Katona Erzsébet, tanítónő tollából 

Kedves Szülők! 

„A gyerek a világra nyitott lény, 

kész a befogadásra, jóra jóval 

válaszol, simogatásra 

simogatással, jókedvre 

jókedvvel, tevékenységre 

tevékenységgel.”  



4. oldal 

Szent Mihály, Szent Gábor és  

Szent Rafael főangyalok 

 A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ün-
nepeljük szeptember 29-én.  
Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki olyan, 
mint az Isten?’;  
a másiké Gábor (Gábriél): ’Isten embere’, ’az Isten 
erősnek bizonyult’;  
a harmadiké Rafael (Rafaél): ’Isten orvossága’. 

Szent Mihály 

Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elle-
ni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből. Mihály az 
ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük. 
Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre, nehogy a zsidók bálványként tisztelhes-

Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzóleuma felett jelent meg a bűnbánati körmenet 
közben 590-ben, jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ennek emlékét őrzi az Angyalvár tetején látható 
szobra. Szintén híres búcsújáróhely a normandiai Mont-Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal 708
-ban Avranches püspökének álmában háromszor meg-
jelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére egy óceáni 
sziklaszigeten kápolnát. Szeptember 29. a római Szent 
Mihály-bazilika fölszentelésének emléknapja. Ez a nap 
vált Nyugaton Szent Mihály ünnepévé. 
Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra 

(például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején 
hadba szállók), és az egyház is segítségül hívja a fő-

angyalt a gonosz elleni küzdelemben. 

Beccafumi: Szent Mihály megjelenik az Angyalvár tetején 

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a gonosz 

kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:  

„Parancsoljon neki az Isten!”…” 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagy-szent-gergely-papa-es-egyhaztanito


 

72 óra kompromisszum nélkül – „Több vagy, ha adsz” 

 

Iskolánk 8. osztályos tanulói is részt vesznek a 72 óra kompromisszum 
nélkül „Több vagy, ha adsz” akciójában október 12-15-én. 

Mi is ez? 

A 72 óra kompromisszum nélkül egy háromnapos szociális önkéntes ifjúsági akció, amelyet a három tör-
ténelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy 
együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, 
azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarí-
tás szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, 
idősek stb.)  

Miért csatlakozott iskolánk is a programhoz?  

Önkéntes munkában való jártasságot nyújt a részvétel. Tapasztalatszerzési lehetőséget ad a közösségi 
szolgálat végzéséhez, amely szolgálat  középiskolában 9. osztálytól kötelező. Ezáltal a programban részt-
vevő tanulóink profitálhatnak leendő középiskoláikban az itt szerzett tapasztalatukból. Emellett közösség 
építésnek is szánjuk, hiszen országos programba kapcsolódhatunk be, amely tevékenységünkről a 72 
óra.hu honlapon is olvashatunk majd.  

Milyen tevékenységet tervezünk? 

14 éves kortól várják a fiatalok jelentkezését, így egy közös csapat állt össze  Nyírtelek fiataljaival, egy-
ben iskolánk öregdiákjaival, Szent Anna csapatnév alatt.  
Több programhoz is lehet csatlakozni igény szerint. Diákjaink egy kiállítást szerveznek Szent László 
évéhez kapcsolódóan a település könyvtárában, amelynek ünnepélyes megnyitója október 13-án 14-
órától veszi kezdetét.  Szent László minden magyar katona védőszentje, ezért a kiállítás témájának fő ré-
szét adja a Királyteleki csata története és hősei. A kiállítás megnyitóját virágültetés követi a hősök em-
lékművénél.  

A további programokhoz igény szerint csatlakozhatnak az önkéntesek.  
Szeretettel várunk még jelentkezőket a Szent Anna templom udvarának  

szépítéséhez, és a Belegrádi templombúcsút előkészítő tevékenységekhez.   
 

Részletekről érdeklődni a szervezőknél lehetséges. 

Lakatos Marianna  
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„Figyelemfelkeltés céljából helyezzen ide egy érdekes 

mondatot vagy idézetet a cikkből.” 

6. oldal 

Október 1.  
A ZENE  

VILÁGNAPJA 
A megfejtéseket Barizs Tünde  

tanárnő várja november végéig! 



7. évfolyam emelt óraszámban informatikát tanuló 

diákjainak munkáiból. 

7.oldal 



8.oldal 
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Tedd próbára tudásod! 
INFORMATIKAI fejtőrő 

Letölthető pdf verzió 

Készítette: Pataki Éva  
        informatika tanár 

„A számítógép számomra a legjelentősebb eszköz, amit valaha feltaláltunk.  
Olyan, mint egy kerékpár az elménk számára.” (Steve Jobs) 

A megfejtéseket Pataki Éva tanárnőnek add le november 

végéig! 

file:///C:/Users/Felhasználó/Documents/munka/reál/újság/II_evfolyam_1_szam/info.pdf
https://www.onlineidezetek.hu/szerzo/steve-jobs/
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Őszi madarak 

A minden ősszel és tavasszal megfigyelhető madárvonulás az egyik leglenyűgözőbb természeti jelenség. 
Milliószámra kelnek útra az északi félteke madarai, hogy a hideg elől a mérsékelt éghajlatú vidékekre, 
vagy akár a trópusokra költözzenek, míg tart a tél. Az esetenként több ezer kilométeres út megtétele ter-
mészetfeletti teljesítménynek tűnik a madaraktól, az emberiség fantáziáját ősidők óta izgatja, hogy ho-
gyan képesek tartani a bonyolult vonulási formációkat, hogyan nem tévednek el, és egyáltalán honnan 
tudják, mikor kell indulniuk, és hová kell menniük. 
  
A költöző madarak tavasszal általában északra, ősszel pedig déli irányba vándorolnak az északi félgöm-
bön. A költözést a nappalok rövidülése, a táplálék mennyisége és a keltetéséhez kedvezőbb hőmérséklet 
motiválja, amiért egyes fajok kontinenseket is képesek átrepülni. Az útvonalak genetikailag kódoltak, és 
tanulással is öröklődnek a generációk között. Tájékozódási pontként hegyláncokat, folyókat és jellegzetes 
széljárásokat használnak.  

Október 4. 
 

ÁLLATOK  
VILÁGNAPJA 
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Nevünkben a hazánk! 
 
A megfejtéseket  
Szabóné Lukács Éva tanárnőnek add le október végéig! 
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A következő cikkben olyan információkat szedtünk össze néhány állatfajról, amelyeket valószínűleg 
meglepőnek és érdekesnek fogsz találni. 
 

Vakond 
 Amikor Orániai Vilmos, Anglia és Skócia királya 1702-ben nyakát szegte, miután lova megbotlott 

egy vakondtúrásban, ellenfelei, a jakobiták „fekete bársonyzekés kis uraság" névvel kezdték tisztelni 
a vakondot, és pohárköszöntőket mondtak az egészségére. 

 Ha egy vakond elpusztul, megürült kotorékát két órán belül elfoglalja egy fajtársa. 
 A közönséges vakond naponta 40-50 gramm földigilisztát fogyaszt el. 
 Grant sivatagi aranyvakondja egyetlen éjszaka csaknem 5 kilóméternyi alagutat képes ásni közvetle-

nül a felszín alatt. 

Tapírok 
 A tapírok kedvelik a sót, nagy távolságot is képesek megtenni, hogy hozzájussanak. 
 A tapírokban és az orrszarvúkban az a közös, hogy meghatározott útvonalakat koptatnak ki, ahogy 

rendszeresen lejárnak a vízhez. Útépítés közben néha a mérnökök is ezeket követik. 

Lovak 
 Fogamzóképes kanca jelenlétében a csődör felgörbíti ajkait és orrlyukait: ez a Flehmen-reakció. A be-

szívott levegő az orrban mélyen elhelyezkedő tasakba kényszerül, amely a nemi feromonokra és más 
illatanyagokra érzékeny. A lovaknál mindenféle furcsa szag kiválthatja ezt a vicsorításszerű grimaszt. 

Hiénák 
 A kutyától és a farkastól eltérően a hiénák leszegett fejjel üvöltenek. 
 A hiéna nyelve India egyes részein kedvelt csemege, és daganatellenes hatást is tulajdonítanak neki. 
 A barna hiéna nem iszik – a zsákmányállatok testnedveivel, valamint egyes dinnye- és uborkafélék 

nedveivel elégíti ki folyadékszükségletét. 

Makik 
 A véznaujjú maki az egyik legritkább állat a világon, de nemrégiben egy eddig feltáratlan észak-

madagaszkári erdőben is megtalálták. 
 A fülesmakikat azért hívják bozótbébinek, mert egész éjszaka csecsemősírásra emlékeztető hangokat 

hallatnak. 
 A nyugati koboldmaki fél szeme nagyobb súlyú, mint az egész agya. 

Forrás: A tudás fája 

Érdekességek az állatokról 

Ha tudsz rajzolj képet a felsorolt állatokról és add le  

Judikné Lukács Enikő tanárnőnek!  

Beadási határidő: 2017. december 01. 
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Állatok Világnapja 

Hagyományainkhoz hűen - 
iskolánk alsó tagozatán - 
idén is meghirdettük Az év 
legjobb matematikusa ver-
senyt. A korábbi évektől 
eltérően, bárki nevezhetett/
nevezhet. Elsődleges cé-
lunk a feladatlapok össze-
állítása kapcsán a logikus 
gondolkodás fejlesztése. 
Az októbertől, négy alka-
lommal, határidőre leadott 
lapok kijavítását követően 
májusban megrendezzük 
házi bajnokságunkat, mely-
re évfolyamonként tízen 

kaphatnak meghívást. 
Ezt követően dől el, 
hogy ki nyeri el a cí-
met. Minden jelentke-
zőnek élményekben 
gazdag versenyzést 
kívánok! 

 
 
 
 

Szekeres Tiborné 
  szervező 

VERSENYFELHÍVÁS: 

„Az év legjobb matematikusa” 
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A tavalyi tanévben megrende-
zett képzőművészeti verseny és 
kiállítás ("Van Gogh és én") 
sikerén elgondolkodva, min-
denképpen a folytatás mellett 
döntöttem. Szebbnél szebb mű-
veket készítettek a tanítványa-
im. A kép átírása persze na-
gyon komoly kihívás és feladat 
volt. 
Ezért erre az évre is kijelöltem 
egy festőt, akinek a munkássá-
gával és életével kiemelten fo-
gok foglalkozni rajz órákon 
minden osztályban. 
 Giottóra esett a választásom 
két okból is, az egyik a bibliai 
történetek ábrázolásának szélesebb körű bemuta-
tása, és a  gyerekek érdeklődésének felkeltése, a 
másik pedig, hogy Pádovában járva eredeti Giotto 
falfestményeket látva, sokkal árnyaltabban tudom 
az élményt átadni, mint annak előtte. 
 Fantasztikus, és szinte leírhatatlan látvány egy 
1304-06-ból való műalkotással élőben azonosulni. 
 
 

Hogyan is indult a 
nagy festő útja? 
 Valószínüleg 1267-ben 
született nem messze az 
olaszországi Firenzé-
től.Pásztor volt, bárányo-
kat őrzött. Egy alkalom-
mal kőbe rajzolgatott egy 
bárányt, amire egy arra 
járó firenzei festő felfi-
gyelt,tehetségét látva ma-
gával vitte festőműhelyé-
be. Mestere mellett meg-
tanult mindent a festé-
szetről, aztán önálló mun-
kákat kapott az egyháztól. 
Mesterét jóval túlszár-

nyalta fantasztikus tehetsége. 
A Scrovegni kápolna festményeit láttam Pádová-
ban, ahol a Szűzanya életéről és Krisztus életéről 
festett képeket Giotto a kápolna falára. 
Leonardo Da Vinci így ír róla: " Mélyreható ta-
nulmányainak köszönhető, hogy nemcsak korá-
nak mestereit, hanem minden korábbi alkotót is 
utol ért." 

 

 

Giotto di Bondone - "Giotto és én" 

Zagyva Klára 
tanárnő 



Innen tudod letölteni! 

MATEMATIKAI fejtörő 

A megfejtést Szabóné Lukács Éva tanárnőnek adhatod le. 
 

Beadási határidő: december 01. 
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Szerkesztette: 

Szabóné Lukács Éva 

Helyi versenyeink 

  

 „Legyen a zene mindenkié!” 

 

I. helyezett: 7.a (Bondár Zsófia, Nagy Máté) 

II. helyezett: 8.b (Boha Gabriella, Berndt Anna) 

III. helyezett: 7.b (Kóka József, Baktai Milán) 

Helyesírási verseny 
 

5-6. évfolyam 
I. Sztropkóczki Dóra (6.b) 
II. Rudi Vanessza (6.a) 
III. Pató Petra (5.b) 
 
7-8. évfolyam 
I. Bondár Zsófia (7.a) 
II. Kövér Alexandra (8.b) 

„Ismerd meg a Szentírást”  
hangos olvasási verseny 
 
Első helyezést ért el korcsoportjában:  
 
Oszlánci-Márkos Balázs 3. o 

Sárosi Panna 4. o 

Papp Leila 7. o 
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