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Van egy Iskola! 

 

Van egy iskola Nyírteleken, amit nagyon sokan akartak, és megvalósult.  

 

Van egy iskola, amely nem csak használható tudást, ismeretek gazdagságát, ha-

nem örök érvényű értékeket is át akar adni a felnövekvő generációnak.  

 

Van egy iskola, ahol elkötelezett, jól felkészült tantestület nem csak tanítja, ha-

nem próbálja nevelni is a szülők legdrágább kincseit.  

 

Van egy iskola, ahol mindenki azon dolgozik, hogy a gyermekek növekedjenek, 

korban és bölcsességben, nem csak az emberek előtt, hanem Isten előtt is.  

 

Van egy iskola, ami a szó valódi értelmében „iskola”, nem csak egy oktatási intéz-

mény.  

 

 Az iskola nyitva áll  és  várja azokat a  szülőket is (hogy megismerjék) , akik szép, 

tartalmas gyermekkort szeretnének gyermekeiknek! 

 

A „Suliújság” betekintést nyújt a  nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola 

mindennapjaiba, ízelítőt kaphatunk az  itt zajló hétköznapokból. 

 

Mindenkit arra biztatok szeretettel, hogy olvassa , „forgassa”, ismerkedjen vele s 

ezáltal részese lehet kicsit a történéseknek.  

 

Az új intézmény  minden dolgozójának, diákjainak és a szülőknek Istentől áldott, 

békés, boldog új esztendőt kívánok:  
 

               Kiss Tibor  

            plébános, iskolalelkész 

 

KÖSZÖNTŐ 

Szent Anna Katolikus 

 Általános Iskola 

Telefonszám változás 
 

 

4461 Nyírtelek, Petőfi u.42 

  +36 30 475 4523 

       +36 30 475 4519 

 
Telephely 

4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.         
 

nyirtelekialtalanosisko-

la 

@gmail.com  
 

Az intézmény OM azonosítója: 
200468 



Február 02. Balázs áldás  

Február 09. Iskolai farsang   

Február 14. Hamvazkodás  

Február 15. Iskolacsalogató  

Hangverseny 2. előadás 

Február 16. Zrínyi matematika verseny  

2. Oldal   

Programok (januártól-márciusig) 

Január 06. Vízkereszt, házszentelés  

Január 22. A Magyar kultúra napja 

Január 23. Népdaléneklő verseny 

Január 25. Hangosolvasási verseny 

 

  Március 14.           Ünnepi műsor  
                   március 15 tiszteletére 

 

Március 20. Kenguru matematika verseny 

Március 22. „Békás nap” (Víz Világnapja) 

Március 29-ig Nagyböjti Szentmise, lelki 

nap, keresztút, lelki nap diákoknak 



 

3. Oldal   

Vízkereszt 

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe 

 

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus 
egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia 
(„epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) 
néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepe. A magyar vízke-
reszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan 
végzett vízszentelésből eredeztethető.  Epi-
fánia-jelenet bemutatása élőképpel Rómá-
ban . Forrás: www.ofm.org) 

 
Miért tisztázták az ünnep tartalmát? 
Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a 
gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus ke-
resztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor 
vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként is-
merték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentel-
ték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep 
hittani tartalmát. Az ünnep liturgikus tartalma. 
 
A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és en-
nek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresz-
tények körében 312–325 között kezdett terjedni mint Krisztus születé-
sének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok 
(napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges 
témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és 
Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai 
szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésé-
nek, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt 
elnevezés is. 
 

Isten megjelenik dicsőségben-epifánia   

 

Az ünnep görög neve – epifánia, megjelenés – utal arra, hogy  

Isten megjelenik dicsőségében.  



Összeállította: Lakatos Marianna  

 

Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött kö-

zénk és elhozta nekünk az üdvösséget.  

 

Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk: 

 

1. A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus 

születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is 

eljutott a Megváltó születésének örömhíre. 

2. Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a Mennyei Atya szózata kinyilatkoz-

tatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes 

Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is 

adott a víz általi keresztség tisztulásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog megke-

resztelni. 

3.Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: 

„Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában 

Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja megmente-

ni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom. 
 

„Krisztus áldja meg e házat!” 
 

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása 

során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; vala-

mint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás 

szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az 

évszámot és a népi értelmezés szerint a Három-

királyok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) 

kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelme-

zés szerint a három betű a latin áldásformula 

kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat 

(„Krisztus áldja meg e házat”). 

 

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten min-

den emberhez eljött. A megváltó Jézus születés-

ével Isten vállalja az emberi életet és később a 

szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember 

számára az üdvösséget, az örök élet reményét. 

A parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a 

megjelenő Istennek, aki megmutatja magát ne-

künk.  
 

Az új esztendő minden napját kísérje Isten  

segítsége és áldása! 
 

Forrás: MKPK  

4. Oldal   

Vízkereszt 



       5. oldal  

Továbbtanulás 

Amikor az általános iskola után továbbtanulásra 

jelentkezel, fontos döntést hozol. Ezzel megte-

szed az első lépést a szakmaszerzés vagy a felső-

oktatás irányába. Több száz intézmény és több 

ezer induló tagozat közül választhatunk, amelyek 

között nem mindig könnyű eligazodni. Az NPP 

mind ön- és pályaismereti kérdőívekkel, mind pe-

dig részletes középiskola-keresővel segít az ideá-

lis iskola és tagozat kiválasztásában. 

Az első továbbtanulási döntés 14 évesen válik 

aktuálissá – de akár 10 évesen is eljöhet, ha 8 

évfolyamos gimnázium a kiszemelt. Ez az első 

olyan döntés az ember életében, ami valódi 

átgondolást kíván mind a gyermek, mind a 

szülők részéről. Annak idején az óvoda vagy a 

megfelelő általános iskola kiválasztása is ne-

héz feladatnak tűnt, lényegesen nagyobb te-

hernek érezzük azonban a középfokú oktatási 

intézmény választásának feladatát, hiszen 

ezek az első meghatározó lépések az ember 

életében, amelyeket a szakmaszerzés 

vagy a felsőfokú képzés irányába tesz. 

 

Az alábbi linkre kattintva vagy a címsorba másolva megtalálod a  

központi felvételi feladatokat.  

Videót is megtekinthetsz, amely segít a felkészülésben.  
 

http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga&o=kozponti_felveteli_2013__g7x5 

forrás: http://eletpalya.munka.hu/kozepiskola 

http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga&o=kozponti_felveteli_2013__g7x5
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2018.02.08. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmé-
nyek a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli ered-
ményéről a tanulókat. 

2017.02.09. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intéz-
mények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás 
egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős minisztérium 
bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat 
és általános iskolákat. 

2018.02.19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a közép-
fokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatal-
nak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a 
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnázium-
nak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2018.02.19. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szak-
gimnáziumokba. 

2018.02.22.-03.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2018.03.14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a je-
lentkezők felvételi jegyzékét. 

2018.03.21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolá-
ban. 

2018.03.23. 
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, ko-
rábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 
tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. 

2018.03.28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 
a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. 

2018.03.28. 
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a 
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intéz-
ményeket, és érről tájékoztatja az általános iskolákat. 

 

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos 

 

http://pitagorasz.shp.hu/hpc/web.php?

a=pitagorasz&o=tovabbtanulasi_tajekoztato_hNEL 

http://pitagorasz.shp.hu/hpc/web.php?a=pitagorasz&o=tovabbtanulasi_tajekoztato_hNEL
http://pitagorasz.shp.hu/hpc/web.php?a=pitagorasz&o=tovabbtanulasi_tajekoztato_hNEL


 

Balázs áldás 

7. oldal 

Szent Balázs püspök és vértanú 
 
Szent Balázs püspök élettörténetét február 3-án, liturgikus emlék-

napján idézzük fel. A vértanú püspök emlékezete különösen a név-

adásban és a népszokásokban él elevenen.  
 

Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek 

emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban fi-

gyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan 

azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek 

tekinthetők. 
 

                                             Élettörténete 
 

Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk ör-

mény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké 

választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, 

jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat 

osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve 

neki.  Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola 

helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet 

korábban még Licinius császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból 

álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete- püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy 

elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a 

szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok 

segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. 

Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték. 

 
 

Balázs püspök tiszteletének kialakulása 
 

 A Balázs-tisztelet  nem közvetlenül a halála után kezdődött. Kele-

ten azonban legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól 

már mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték. Elterjedt 

ereklyéinek kultusza is. Így hamarosan föltűnnek Szent Balázs 

maradványai Tarantóban, St. Blasienben, Mainzban, Trierben, 

Lübeckben, Párizsban és Raguzában, ahol a város védőszentjévé 

is lett. Számos templomot szenteltek neki Konstantinápolyban és 

Rómában egyaránt. 

 

 Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól lett általános, még-

pedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később 

vérzések, hólyagbetegségek (a német név alapján:  

Blasius -- Biase = hólyag), továbbá kelések, kólika, pestis  

és fogfájás esetén fordultak hozzá. 
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Balázsolás 

 

Irodalmi megjelenése: 
 
Az ünnepről Babits Mihály is írt Balázsolás című versében, gégeműtétje előtt. 
 

"Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, 
hátra se nézünk, elfutunk 

a zajló úton, eleresztve kezetek, 
magasabb szellemek - de ti 

csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. 
Nem sért ha semmibe veszünk 

s aztán a bajban újra visszaszaladunk 
hozzátok, mint hozzád ma én 

reszkető szívvel... ” 
 

forrás: wikipédia 

Balázs áldás, balázsolás  

  A 12. században: tűntek föl a torokbaj ellen védő 

áldó könyörgések.  Ezek ismeretében meglepő, 

hogy a Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szoká-

sa csak a 16. században keletkezett és a 17. szá-

zadban nyomtatták ki a Rituale Romanum (Római 

Szertartáskönyv) függelékében. Szent Balázs nap-

ján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban össze-

kötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és 

minden más baj” ellen.  A hívő nép még ma is szí-

vesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő 

gyertyáinak szelíd fényében. Ünnepét Rómában a 

12. század óta ülik február 3-án. 

„Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, 

közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz 

pedig irgalmat nyerjünk Tőled” 

 

Kik választották oltalmazójukká? 
 

Részben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje lett az orvosoknak, a takácsoknak 

(gereben!), valamint a szélmolnároknak és a fúvós muzsikusoknak (blasen = fújni). Mint az ál-

latok barátja oltalmazza a háziállatokat és a nyájakat a farkasoktól. Időjelző szentként is tiszte-

letik: ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi. 

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon 

Összeállította: Lakatos Marianna  
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Itt a farsang, áll a bál 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyóked-
dig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazó-
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elneve-
zése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mu-
latságok, népünnepélyek jellemzik.  

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgi-
kus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ün-
nep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül 
(lásd: torkos csütörtök).  A farsang csúcspontja a 

karnevál. A karnevál vagy hagyományos magyar ne-

vén „a farsang farka” a farsangi időszaknak a far-
sangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három 
napja, ami nagy mulatságok közepette zajlik. 

Karnevál itt is, ott is 

Riói karnevál, Brazília 

A Riói karnevál nagy múltra te-

kint vissza, de jelenlegi formá-

jában 1928 óta rendezik meg. 

Minden idők leghíresebb karne-

válja, annak ellenére, hogy a 

karneválok őshazája Itália. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torkos_cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3_kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/1928
https://hu.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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 A velencei karnevál hamvazószerda előtt 

két héttel kezdődik, és hamvazószerda 

előtti napon, húshagyókedden ér véget. 

Ezen a napon a város apraja-nagyja csó-

nakra, bárkára, tutajokra száll és egész 

nap, illetve éjszaka ott tartózkodik. 

A New Orleans-i karnevált „Mardi Gras”-nak is 

nevezik. Az USA Louisiana államában lévő, a 

franciák által alapított ipari központ, kikötővá-

ros, tíz felsőfokú oktatási központtal, szép épü-

letekkel rendelkezik. Itt egy igazi turisztikai ne-

gyed alakult ki szállodákkal, éttermekkel, ahol 

a világhírű „kreol konyha” és a zenei hagyomá-

nyok őshazája található meg. 

A busójárás (horvátul pohod 

bušara[1]) egy tavaszváró, télte-

mető népszokás, a Mohácson és 

környékén élő, többségükben 

római katolikus délszlávok, a so-

kácok farsangi alakoskodása,[2] 

amelyet a sokácok poklade né-

ven is neveznek, ami a karnevál 

szó horvát megfelelője. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/New_Orleans-i_karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3nak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3nak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1rka_(haj%C3%B3t%C3%ADpus)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tutaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(Louisiana)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Louisiana
https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1lloda
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89tterem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s#cite_note-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszok%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1vok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%A1cok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%A1cok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alakoskod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s#cite_note-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_nyelv
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A február hónap városa: Velence 

Az olaszországi Velence „a karneválok városa” 
 
Minden februárban a farsang kapcsán sokszor kerül a mé-
dia figyelmének a középpontjába az olaszok méltán világ-
hírű városa, Velence. Nevezik még az „Adria királynőjé-
nek” és a ”fény városának” is. 
 
A település száztizennyolc szigetre épült, cölöpökön áll, az 
úttestek helyén pedig a tenger és a tengeröblök sora látható. 
A mi számunkra az ottani közlekedés igen különleges. Kép-
zeld el, hogy állsz a tengerparton a buszra várva, és megér-
kezik egy hajó, amivel ugyanúgy utazhatsz menetjeggyel, 
és annyi megállót tehetsz meg a járművel amennyit szeret-
nél. Az olaszok vaporettonak hívják, magyarul: vízibusz. 

 Közlekedhetsz még csónakkal, ami a tu-
ristáknak egyben taxi is, mert evezned 
nem kell, a pénzedért pedig elvisznek a 
kért címre. A csónakok érdekes alakjukkal 
és fekete színükkel és gazdag berendezé-
sükkel igazi látványosságot nyújtanak a 

lagúnák vizén. Olasz viseletben irányítják 
ezeket a lágyan ringó gondolákat a szebb-
nél szebb hidak alatt a „sofőrök”. Nem vé-
letlenül a szerelmesek kedvelt kiránduló-
helye Velence – tele van romantikával. 

Csodálatos temploma a Szent Márk székesegyház, ami egy nagy téren áll. A Dózse palota ta-

lálható még itt, aztán megláthatjuk még itt a város jelképét is. Az oroszlán szobor, amelynek 
szárnya van, egy magas koloniálon (oszlopon) áll. 

A karnevál idején minden a mulatozásról, a 
csillogásról, a pompás színekbe öltözött és 
álarc mögé bújt színészekről szól. Gyakran a 
velencei lakosok is beöltöznek jelmezbe. Az 
ünnepet végig kíséri a jókedv, a zene és a bol-
dogság, és gyönyörű a színes forgatag. A kö-
zönség pedig szünet nélkül tapsolja a fellépő-
ket. 

Összeállította: Zagyva Klára  



Bálint nap, Valentin nap (február 14) 

Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerel-

mesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők vé-

dőszentje. Magyarországon e szentnek nem ala-

kult ki jelentős egyházi kultusza. Az angolszász 

országokban Valentine (Bálint) napján (február 

14-én) tartott Valentine's Day (magyarul: Bálint-

nap) ünnepe a 20. század végétől világszerte el-

terjedt világi "szerelmes-ünnepként". Az angol-

szász szokás Magyarországon az angol elnevezés 

magyarosított formájú átvételével, mint Valentin-

nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évek-

től kezdődően.  Ezen az ünnepen a sze-

relmesek megajándékozzák szerelmü-

ket, vagy szerelmes üzenettel ked-

veskednek neki.  

12. oldal 

SUDOKU 

SUDOKU verseny  

az alsó tagozaton  
 

Ha ki tudod tölteni ezt a 4x4-es ábrát 
úgy, hogy minden sorban és minden 
oszlopban, valamint 2x2-es négyzetben 
minden kép csak egyszer szerepeljen, 
akkor bátran jelentkezz. 
 
A verseny ideje: 2018. január 26. 
(péntek) 
 
Jelentkezni január 24-ig lehet a mate-
matika tanárodnál 
 
Szervezőtanárok: Debreceni Marianna 

és Kiss Erika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_B%C3%A1lint
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angolsz%C3%A1sz_orsz%C3%A1gok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angolsz%C3%A1sz_orsz%C3%A1gok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerelem
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Ügyes vagy angol nyelvből? 

Találd ki mit kell írni a vízszintes és függőleges helyekre.  

A számok és képek segítenek a megfejtésben. Jó munkát! 

Megfejtéseket Kozma Csabáné Gyöngyi néninek  
adhatjátok le február 20-ig! 
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2018-as évre az alábbi könyveket  

ajánlom figyelmedbe: 

A futás élvezet. Persze főleg azoknak, akikben min-

den egyes kilométeren dolgozik az adrenalin, és 

amikor már feladná a testük, akkor megtesznek 

még egy lépést. A futás ugyanis heroikus küzde-

lem. Önmagunk leküzdése, minden méteren, min-

den szinten. Ed Caesar könyvében a maratonfutás 

elitjének világába kalauzol el bennünket. 

Olvass sokat 

Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen 
egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban min-
dent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti 
a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos 
problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a tizen-
egyedikes bizonyítványát, az évzáró után váratlan fel-
kérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai ver-
senyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai fel-

adatok megoldásában számítanak rá. Hanna környe-
zete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérette-
tésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős csapata elin-
dul az Iskolák Országos Versenyén. 

 

30 év napsütés Vajon a család jelentheti-e nekünk az 
otthont az időben, vagy minden alkalommal újra meg 
kell küzdenünk ezért az otthonosságért? Grecsó Krisztián 
történetei legszemélyesebb emlékeinket idézhetik fel: a 
nagymamákkal töltött nyarakat, a szabálytalan kará-
csonyestéket, az önálló élet első bizonytalan lépéseit, a 
hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat. A szer-
zővel ismerős terepen barangolhatunk, mégis minden 
más. A falu és város közötti kulturális váltások megélése, 
a helyekhez és helyzetekhez való visszatérés ambivalen-
ciája most is ott van az írásokban, de mindent közelről 
látunk, így a történetek egyszerre komikusak és drámai-
ak. A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos 
kalendárium, benne a generációk közötti kommunikáció 
lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk élő múlt kiismer-
hetetlen történetei. 
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Olvass sokat 

    A szemet kímélő megoldás 
 

Ha nem könyv, jegyzet, vagy kötelező olvasmány, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy 
valamilyen „kütyü” legyen a kezedben válaszd az e-book olvasót.  
 
Nézzük meg mi is az, hogyan használható.  
 
Az e-könyv-olvasó (avagy e-book-olvasó) elektronikus könyvek olvasására 
alkalmas speciális számítógép. Tágabb értelmezésben ide tartozik az összes 
olyan számítástechnikai eszköz, amely önmagában ill. megfelelő szoftver tele-
pítésével alkalmas e-könyvek olvasására. Ilyenek például az okostelefonok, 
PDAk, számítógépek, táblagépek. 

Speciális kialakításuknak köszönhetően sokkal inkább alkalmasak 
elektronikus szöveges tartalmak olvasására, mint a többi fent felsorolt 
eszköz, mivel jellemzőjük az alacsony fogyasztású processzor, a nap-
fényben is olvasható háttérvilágítás nélküli e-papír kijelző, ami alig 
fogyaszt áramot, továbbá könnyűek és egyszerűen kezelhetőek. 

 
A Magyar Elektronikus 
Könyvtár adatbázisát itt ta-
lálod ahonnan ekönyveket 
tölthetsz le: 
 http://mek.oszk.hu/ 
 
Egy másik oldal ahol e-book
-at találhatsz: 

 https://www.papirontul.hu/e-
konyv-adatbazis-1-0/ 

forrás: wikipedia 

Összeállította: Pataki Éva 

https://hu.wikipedia.org/wiki/E-k%C3%B6nyv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okostelefon
https://hu.wikipedia.org/wiki/PDA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1blag%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6veg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
https://hu.wikipedia.org/wiki/E-pap%C3%ADr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_%C3%A1ram
http://mek.oszk.hu/


Fejtörő 
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Kilenc egyforma pénzdarab közül az egyik 
hamis. Ez csak tömegében különbözik a töb-
bi nyolctól, nehezebb náluk. Hogyan lehet 
egy kétkarú mérleg segítségével 2 méréssel 
megállapítani, hogy melyik a hamis pénzda-
rab, ha pontos mérlegünk van? 
 

 

Ha 6 égő gyertyából négyet elol-
tunk, hány gyertya marad meg? 

 
 
 

Libák mentek libasorban a rétről a tó-
hoz. 1 liba ment 2 liba előtt, 1 liba ment 
2 liba között, és 1 liba ment 2 liba mö-
gött. Hány liba ment le a tóra? 
 
 
 

 Hány éves vagy nagyapó?- kérdi Cilike a 

nagyapótól? Ha megélem még a felét annak 

az időnek, amit már megéltem, meg még egy 

évet, akkor 100 éves leszek. Hány éves 

nagyapó? 

 
 

Mennyi ló van az is-
tállóban, ha a lovak számának fele öttel 
több, mint a negyede? 

 

Összeállította: Mokánszkiné Péter Adrien 
Megfejtéseidet tanárnő várja, február 20-ig. 
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I. félév megyei és országos versenyek eredményei a felső tagozaton 

Összeállította: Szabóné Lukács Éva  
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Néhány egyszerű jó tanács tavaszi elhatározásainkhoz: 
 

 a szabad levegőn töltött idő elengedhetetlen az aktivitás növeléshez és 
az energetizálódáshoz.  

 
 új eszközök kipróbálását is ajánlom, főleg amikkel eddig még nem is-

merkedtünk, de alkalmasnak ítéljük őket saját használatunkra. Ilyen lehet 
pl. a nordic walking botok beszerzése és új terepek felfedezése, görkori 
használata, kocogás megkezdése, hullahopp karika, vagy egyszerű gumi-
labda használata játékokhoz, átmozgatáshoz 

 

 bármilyen mozgásformát, sportot végzünk, a hozzá tartozó bemelegítés 
és a végén történő lenyújtás elhagyhatatlan. A bemelegítés kb. 10 perc, 
míg a nyújtás legalább 15 perc kellene hogy legyen. Így elkerülhetőek a 
későbbi fájdalmak, végtaggyengeségek, 
ízületi kopások, elhasználódások. 

 
  a modellalakot ígérő diétákkal, gyors 

fogyást ígérő porokkal vagy tablettákkal 
óvatosan bánjunk, hisz több kárt okoz-
hatnak mint hasznot, vagy maradandó 
károsodást elszenvedhet a testünk! A fo-
gyás önkontrollt, táplálkozásbeli tudatos 
változtatást és kitartást igényel.  

 
  a tavaszi megújulás nem csak testünket, hanem lelkünket is kell, hogy 

érintse, így fontos, hogy a lelki egyensúlyunkkal is foglalkozzunk.  
 

 Szeressünk a saját testünkben lenni és szeressük annyira, hogy a lehető 
legjobbat tegyük vele, cserébe a legtöbbet hozhatjuk ki belőle! 

 
 
     
forrás: egészségkalauz. hu 

Készüljünk a tavaszra…  

Összeállította: Pataki Éva 
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„Keresztejtvény”  

Összeállította: Barizs Tünde 
 

Megfejtésed leadhatott tanárnőnek február 20-ig.  
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Humor - Vicc 

- Mi az: kirándulás a billentyűzeten? 
- ??? 
- Klaviatúra. 

Modern világ  

Első osztályban a tanító néni megkérdezi a 
nebulóktól: 

- Gyerekek, mit mond a tehén? 
- Múúú. 

- Mit mond a macska? 
- Miáúú. 

- Remek! És az egér? 

- Klikk!  

Kémiaórán  

- Na gyerekek, ki tudja nekem megmondani, hogy csinálunk a lágy vízből keményet? 
Danika vadul jelentkezik: 
- Megfagyasztjuk!  

Történelem órán felszólítja  
Ervinkét a tanárnő: 
- Na, fiam, mesélj nekünk Hunya-
di László lefejeztetéséről! 
Néma csend. 
- Mi van, Ervinke? Nem készültél 
mára? 
- De igen, tanárnő kérem, csak 
úgy felháborít ez az eset, hogy 
nem találok szavakat.  

Matekórán...  

Gyerekek, ha egy almát nyolca-
dokra vágok, majd megfelezem, 
ki tudja megmondani mit kapok? 

Pistike jelentkezik : 
- Tizenhatodokat. 

- És ha újra megfelezem? 
- Harminckettedeket. 

- Nagyszerű! 

És ha azt is megfelezem? 
- Almapürét... 

Az újságot szerkesztette: 

Pataki Éva 

http://www.topviccek.hu/vicc/Modern-vilag
http://www.topviccek.hu/vicc/Kemiaoran
http://www.topviccek.hu/vicc/Matekoran--1

