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Műemlék jellegű épület. 1870-es években
Dessewffy Gyula és neje Báró Sennyei
Anna elhatározták, hogy saját költségeiken templomot építenek Királytelken. A
templom elkészültét egyik forrás 1874-re,
másik 1879-re teszi. Tény, hogy a templomot 1880 november 22-én szentelték fel.
Késő romantikus, egyhajós, homlokzat
fölötti főtoronnyal. A kórus falazatában
két fehér márványtábla látható, a templomépítő grófok emlékére. A templom felszereléséhez tartozik a harang 1807-es évszámmal datálva.
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Iskolánk új neve:

Szent Anna

Katolikus

Szent Anna templom
Nyírtelek, Petőfi út
1929-ben kapták meg az
engedélyt a helybeliek a
templom építésére. Gyűjtést rendeztek, melyhez a
Dessewffy grófok is jelentős adománnyal járultak
hozzá. Maga a templom
1935-ben lett kész, melyet
még abban az évben felszenteltek.
Védőszentje
Szent József lett.

Általános
Iskola

Szent József templom
Nyírtelek, Szent István út
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Világ Királynője Kápolna
Nyírtelek, Ferenctanya

Kápolna
Nyírtelek, Belegrád

Kápolna
Nyírtelek, Gyulatanya
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Árpádházi Szent Erzsébet
A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Sík Sándor „a női eszmény megtestesülésé”-nek nevezte őt. Árpád-házi
Szent Erzsébetre emlékezünk liturgikus ünnepén, november 19én.
Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András
király és merániai Gertrúd voltak. Életének első négy évében a magyar
királyi udvarban nevelkedett, majd eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. A kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták
nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását.
A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette.
Leendő anyósa, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással
figyelte. Nemcsak apró, túlzásnak minősített vallási gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy, mint
mondta, ,,Istent szeresse”), hanem az is, hogy teljes természetességgel
magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is.
Mindezeken túl pedig nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet
előírt formáihoz, temperamentumos és szenvedélyes volt, minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Lajos vette védelmébe, és
aránylag korai házassággal – Erzsébet tizennégy éves volt – szilárdíEdmund Leighton:
totta meg helyzetét a várban.
Magyarországi
Szent Erzsébet jótékonysága
Boldogságuk teljes volt, a feljegyzések szerint Erzsébet férjét hazavárva messzire elébe lovagolt, és csókokkal, viharos örömmel üdvözölték egymást. A szent életű asszony legbensőbb titka és
egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az
Isten és a férje iránti szeretet között.
Lajos tizennyolc évesen korában, apja halála után átvette a hatalmat Türingiában.
Erzsébet a vár alatt nagy házat építtetett, befogadta a zarándokokat és koldusokat,
és ápolta a betegeket. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekedeteit.
Hat év boldog házasság után Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel
együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarrta ruháikat. Később Marburgba
Szent Erzsébet
költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátralévő esztendeit a beszobra a budapesti
tegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences
Rózsák terén
barát jelenlétében lemondott a világi javakról; kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, betegeket, és ő maga gondozta őket.1231-ben november 16-áról 17-ére virradó éjszaka halt meg Marburgban. Huszonnégy éves volt.
Három és fél esztendővel később, 1235. május 26-án, pünkösdkor IX. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött, tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapját a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én tartjuk ünnepét.
Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt. A feleségek, a fiatal anyák, a ferences
harmadrend és a szolgáló szeretet védőszentje.
Az Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgynevezett rózsacsoda. Egy alkalommal kötényében kenyeret vitt a szegényeknek. Férje megállította, megkérdezte, mit visz benne. Erzsébet azt felelte,
hogy rózsát, s amikor megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az ábrázolásokon a rózsák váltak Szent Erzsébet legfőbb ikonográfiai attribútumává.

4. oldal

Szent Márton legendája
A legenda szerint a 4. században Szombathely környékén
született és a római császár katonájaként szolgáló Márton
egy különösen hideg téli estén francia honban lovagolva
megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöző koldussal.
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta.
Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké is
szentelték.
A (legelterjedtebb) monda szerint Mártont szerénysége
méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt egy libaólban.
A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték.

A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat, gyakran természetben, például liba formájában.
Az újbor megkóstolása, finom ételek fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt.
Ehhez járulnak hozzá az országszerte megrendezésre kerülő márton napi vigasságok és mulatságok.
A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás, Martinsumzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez.
Az ilyen felvonulások egyre elterjedtebb hazánkban is, leginkább gyerekek, kisgyerekes családok vesznek benne részt.
Sötétedés kezdetekor maguk készített lámpásokkal (benne mécses vagy kis égő) járják az utcákat és közben Márton napi dalokat énekelnek.
Ahol mód van rá, a vonulókat a lován ülő Szent Márton (piros köntösben, római katonának öltözve) vezeti a megemlékezés központi helyszínére.
A gyerekek gyakran kis műsort adnak elő, jellemzően eljátszák Szent Márton és a koldus találkozóját.
A műsor befejezéseként Márton napi tüzet gyújtanak, liba alakú sütemény, weckmann (amely egy édes
tésztából készülő, ember alakú figura) és meleg italok fogyasztásával zárul a felvonulás. Ilyen felvonulásokat jellemzően német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szerveznek hazánkban.
(forrás:tutitippek.hu)
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Márton napi megemlékezés a felső tagozaton
Márton napja, mint időjóslás napja:
A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő és leesett az első hó. Ha hó
esett, akkor azt mondták, hogy Szent Márton püspök fehér lovon jött.
Ha Márton napja fehér lovon köszöntött be, hosszú telet jósoltak, ha barna lovon jött, vagyis nem esett a
hó, úgy tartották, karácsonyig nem is lesz. Ha kevés hó esett: Márton csak megrázta a szakállát.
"Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton, borongós tél" - mondja a rigmus.
Úgy tartották, hogy a Márton napra levágott lúd mellcsontja megmutatja, hogy milyen idő várható; ha
barna volt: esős, ha fehér: havas telet vártak.

Mit nevezünk Szent Márton vesszejének?
A pásztorok ezen napon egy csomó vesszőt adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek a barmai
kijárnak a legelőre, a csordába. Ez a nyaláb vessző volt a Szent Márton vesszeje.
Nagymagyaron a Márton-köszöntőt versbe mondták el. A pásztorokra, gazdára, az egész háznépre s a
háziállatokra is Isten áldását kérték.
Márton vesszeje r endszer int többágú volt. Bacsfán a a gazda ezzel veregette meg a disznókat, hogy
egészségesek, edzettek, jó ízűek legyenek. A hit szerint, ahány ága volt a vesszőnek, annyit malacozott a
kocadisznó.
A bősi gazdák Márton vesszejét a disznóól tetejére szúrták, mert ez megvédte az állatokat a dögvésztől.
Tavasszal pedig ezzel a vesszővel hajtották ki a barmokat a legelőre, így ezeket nem érhette veszedelem,
nem hullottak el.

Márton napi ételek
A népszokás szerint ezen a napon libát kell enni, ugyanis “aki Márton napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik.”
A tipikus Márton napi ételek tehát a libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és
zsemle- vagy burgonyagombóccal.

6. oldal

Állandó madaraink
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Karácsonyi rejtvény

Megfejtésed Szabóné Lukács Éva tanárnőnek adhatod le!

„A karácsony nemcsak egy ünnep. Egy érzés.”
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Merre megy a Mikulás?
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Találd meg a kijáratot!

MINDIG LEGYEN IDŐD
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Ügyes vagy német nyelvből?

A megfejtéseket Tereminé Horváth Ildikó
tanárnőnek adhatod le!
Beadási határidő: 2018. január 31.

13. oldal

Ügyes vagy angol nyelvből?

Összeállította Kozma Csabáné tanárnő
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„A győztesek nem születnek, hanem azzá válnak!”
Hol is kezdjem? Jött hozzánk, az iskolánkba szeptember elején
egy Hudák Karolina nevű, fiatal edző, aki szeretett volna itt
Nyírteleken egy lány focicsapatot alakítani.
Mikor meghallottam, hogy a lányok is focizhatnak csapatban,
attól a perctől kezdve tudtam, hogy minden vágyam, ebben a
csapatban játszani. Úgy is lett! Az iskolából sok lány jelentkezett, hogy szeretnének focizni, és így elkezdtük az edzéseket.
A lányok és az edzőnk, Lina engem választottak ki csapatkapitánynak, ami őszintén szólva nagyon jól esett. Egy kis idő után
már a sportorvosi is készen lett, így el is kezdhettük a meccseket. El is jött az első meccsnap, amit már annyira vártunk izgatottan. Szeptember 27-én léptünk először pályára Újfehértó ellen. Ahhoz képest, hogy első meccsünket játszottuk, szépen küzdöttünk. Azóta az edzések során sokat fejlődtünk.
További meccseinken már gólt is rúgtunk! Igaz, még győzelemben nem volt részünk, de
reméljük, hogy a következő szezonban már lesz, s lelkesedésünk meghozza a várva várt
sikert.
Kóka Bianka 8.a
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MATEMATIKAI érdekességek
Misztikus számok
A számok jelentése különböző vallásokban, kultúrákban; a matematikán belüli
szerepük illetve egyéb érdekességek.














Az egység



Az Isten, a teremtés



Minden számnak osztója, de neki csak önmaga az egyetlen osztója



Nem prím, de nem is összetett



A Napot jelenti



Színe az arany

A polaritás száma
Szimbolizálja az isteni-ördögi kettősséget, az életet és a halált, a férfit és a nőt
Yin és Yang
A legkisebb prím
Az egyetlen páros prím
A sík, két dimenzió
A számítógép működése a 2-es számrendszerre épül
A Holdat jelképezi
Színe a zöld






















Az első páratlan prím
A Háromkirályok
A Szentháromság (Apa, Fiú, Szentlélek)
Brahma, Visnu és Síva analóg a gunával (a teremtés alaperőivel)
A tér, 3 dimenzió
A 3 alap szín, melyből az összes többi szín előállítható (kék, sárga, piros)
A TV-k 3-as analógrendszerben dolgoznak
A háromszög, mint az „első” sokszög
3 a magyar igazság
Minden csoda 3 napig tart
A tézis, antitézis és a szintézis
A 3 az istenség száma (háromszög alakú szemmel ábrázolják)
A zsidó vallásban 3 fő ünnep van (Purim, Ros HáSáná, Peszách)
A templomokat is 3 nagyobb egységre bontják
Az egyiptomi sötétség is 3 napig tartott
3 hónapig maradt a frigyláda a kocsin a monda szerint
Összegyűjtötte:
3 áldozatot mutatnak be
Szabóné Lukács Éva
A Jupiternek feleltethető meg
Színe a mályva és annak különböző árnyalatai
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Helyi versenyeink novemberben
Sodoku

5.-

6. évfolyam:
I. helyezett: Illés Beatrix 5.a
II. helyezett: Sztropkóczki Dóra 6.b
III. helyezett: Mészáros Benedek 5.b
7.- 8. évfolyam:
I. helyezett: Poroszkai Mihály 8.b
II. helyezett: Keresztesi Réka 8.a

Dugonics matematikaverseny
1.forduló

5. évfolyam: Béla Márk,
Illés Beatrix,
Lakatos Tamara,
Mészáros Benedek,
Pató Petra
6. évfolyam: Sztropkóczki Dóra
7. évfolyam: Bondár Zsófia
8. évfolyam: Szabolcsi Dániel

Szépen , magyarul

5-6. osztályos korcsoportban:
1. Ádám Evelin 6.b
2. Balogh Virginia 6.a
3. Szilágyi György 5.a
7-8. osztályos korcsoportban:
1. Zajácz Barbara 8.b
2. Papp Leila 7.a
3. Mészáros Dóra 8.a

Szerkesztette:

Szabóné Lukács Éva

