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Kedves Gyerekek! 

  

Ki is ismerhetné jobban ezt a várost, Nyírteleket, valamint azt az isko-

lát , ahova ti is jártok tanulni, a pedagógusok és a munkatársak dolgoz-

ni, mint Szekeres József, Nyírtelek polgármestere.  Talán sokan nem 

tudjátok, de ő itt nőtt fel ezen a településen , ebben az iskolába tanult, itt 

dolgozott, majd családjával is itt telepedett le. Három  éve választották 

a település vezetőjévé. Iskolatársaitok  interjút készítettek vele, így en-

nek az újságnak az elején őt ismerhetitek meg kicsit közelebbről. Az 

interjú sok gondolatébresztőt tartalmaz mindannyiunk számára.  Ezen-

kívül sok szép, érdekes és értékes történettel, rejtvénnyel és írásokkal 

igyekeztünk megtölteni  ezt a számot, amiben most szerencsére több 

diák is a segítségemre volt.       

     Jó olvasást kívánok! 

      Pataki Éva tanárnő  
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2. Oldal   

Interjú Szekeres Józseffel, Nyírtelek Város polgármesterével 

 

 

Bondár Zsófia: Tisztelt Polgármester ÚR!  
Köszönjük, hogy szakított időt a velünk 

való találkozásra temérdek munkája köz-

ben. Beneveztünk a Hungaricum vetélke-

dőre, és itt azt a feladatot kaptuk, hogy 

készítsünk egy olyan emberrel riportot, 

akikre büszkék vagyunk. Mi Önt választot-

tuk, mert Ön, mint iskolánk egykori diákja, 

és iskolánk történelem tanára is volt. Ké-

sőbb a városunk könyvtárában lett vezető, 

és 3 éve a város polgármestere. Erre a 

szép pályára mi mind büszkék vagyunk, és 

számunkra példaértékű. 
 

Bondár Zsófia: Ha három mondatban kel-

lene bemutatkoznia, melyek lennének ezek? 

Szekeres József: Három mondatban csak? Ami a legfontosabb, hogy én is ugyanabban az iskolában 

végeztem, ahova ti is jártok. Nem vágyódtam el semerre, hanem szerettem volna itt maradni Nyírtele-

ken. A sors adta lehetőség, hogy én polgármester lehettem.  
 
 

Papp Leila: Miért a történelem tantárgy lett az, amelynek oktatását élethivatásának is szentelte? 

Szekeres József: Általános iskolában szerettem meg, mert jó történelem tanárom volt, és középiskolá-

ban is példaértékű pedagógusom volt. Tudjátok, ha valakit szeretünk, akkor nem szeretnénk órán 

előtte „beégni” , ezért inkább mindent megtanulunk. A barátaim mind jogi és közgazdasági egyetemre 

mentek, és mindenütt a történelmet kellett tanulni. Ha az ember valamilyen irányba elindul, akkor 

tudnia kell, hogy honnan jött. A történelem is egy irányt mutat, hogy merre kell menni. A történelem 

mellett volt egy másik dolog, ami a tanítás irányába vitt. Amikor tanítási gyakorlaton voltam itt a régi 

„piros” iskolában, akkor volt 2-3 rossz gyerek az osztályunkban, és akkor azt gondoltam, hogy nekem 

tanárnak kell lennem, hogy megtaláljam azokat a gyereket, akik tőlem rosszabbak voltak.  
 

Papp Leila: Történelem tudását hogyan hasznosította a későbbiek során? 

Szekeres József: Elsősorban a beszédeknél lehet hasznosítani. Mivel most március 15-re készülünk, 

ehhez is kell egy kis történelmi ismeret. Amikor ókori történelmet tanultunk, akkor nagyon sok életraj-

zot olvastunk. Más ember életrajzát elolvasni azért jó, mert talán nem követjük el azokat a hibákat, 

amiket ők. Ha már pár hibát ki tudunk kerülni, akkor sokkal zökkenőmentesebb az utunk. 

 

Nagy Máté: Milyen indíttatásból választotta a könyvtár szakot a történelem mellé?  

Szekeres József: Erre nem válaszolok! No jó csak vicceltem J. A könyvtár az egy teljesen más szak, 

mások úgy gondolják, hogy „büfé” szak, pedig nagyon nehéznek bizonyult .  Megtanított valami fontos-

ra:  csak rendszerben lehet gondolkodni. Amikor a könyvtárba kerültem ott is egy rendszert kellett fel-

építenem, Szépirodalom, szakirodalom, katalógusok stb. Másik fontos, hogy ha valaki bejön ide, akkor 

jó benyomással távozzon. Már az első élmény is meghatározó-ez dönti el visszatér-e még egyszer.  

Nagy Máté: Főiskolai tanulmányai alatt mi volt, amit a legjobban szeretett a könyvtár szakon? 

Szekeres József: A nyári szünet J. Gondolom ti is ezt szeretitek a legjobban, bár a tavaszi sem rossz, 

de az túl rövid J. Komolyra fordítva a legjobb a gyakorlat volt. Azon az 1-2 hét alatt többet tanult az 

ember, mint 1-2 hónap alatt az iskolában.   
 



 

3. Oldal   

Az interjú folytatása ... 

Bondár Zsófia: Mi a legkedvesebb könyve? Mit ajánlana olvasásra a mai fiataloknak? 

Szekeres József:  Nem tudok olyat mondani, ami a legkedvesebb, csak olyat tudok mondani, amihez 

a legkedvesebb élményem kötődik, és akkor megértitek -miért a történelmet választottam. Az én 

nagyapám egy kovács volt, én Belegrádon laktam. Ez egy kis település. Nagyapámhoz a háború ideje 

alatt jött egy ezredes, akinek megpatkolta a lovát, és ezért kapott tőle egy könyvet. Gazdagabb csalá-

dokban apáról fiúra, nagyapáról apára száll egy Doxa óra, vagy valami hasonló nagyobb dolog, én azt 

a könyvet kaptam nagyapámtól örökül. Szándékosan nem mondom még a címet. 1982-ben a nagy-

mamám nagy „kacifántos” betűkkel beleírta, hogy: EZT A KISUNOKÁMNAK ADOM. Még akkor olvasni 

sem tudtam, de amikor megtanultam, ez volt az első könyv, amit elolvastam. Ez az Egri csillagok volt. 

És ez a könyv azóta is a könyvespolcomon van, bár már megsárgultak a lapjai. Ez volt az egyetlen 

kötelező irodalom, amit magamtól elolvastam, a többit szülői és pedagógusi hatásra J. Az Egri csilla-

gok a kötelező olvasmányok közül az egyetlen, amiben nincs sírás, nincs világvége hangulat, hisz a 

könyv arról szól, hogy 1552-ben sikerült megvédeni az egri várat. A Pál utcai fiúkban Nemecsek meg-

hal a végén, A légy jó mindhalálig-ban kicsapják a főhőst, ez sem vidám, A kis Bice-Bócát végig pitye-

regtem. Szinte nem is tudok olyan kötelező olvasmányt, amiben lenne egy kis mosoly, ebben meg 

volt egy kicsi történelem, egy kicsi vidámság, szép lányok, okos fiúk J. Ezt a regényt többször is elol-

vastam. 

Papp Leila: Egykori nyírteleki diákként milyen tapasztalatokat adna át a mai gyerekeknek? 

Szekeres József: Egyszerű ez. Minden rajtatok múlik. Lehet a pedagógusokat, lehet az iskolát, lehet a 

szülőket, lehet bármit okolni, de bennetek kell, hogy eldőljön, mik szeretnétek lenni. Ezért mennyit 

vagytok hajlandóak tenni, mennyit tanulni, és milyen áldozatokat tudtok hozni. Ez csak bennetek él - 

nem a szüleitek, nem a pedagógusok álmai kell, hogy legyenek, hanem a tiétek. Ha ezek bennetek 

megvannak, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy egy falusi iskolában, vagy egy városi isko-

lában tanultok, mert amit ti akartok, azt el is tudjátok érni. Ha ezt meg fogjátok érteni, akkor sokkal 

könnyebb lesz az életetek. Én egy olyan Belegrádi iskolában kezdtem, ahol 2 padsor volt, és egyetlen 

tanító.  

Nagy Máté: Az elméleti tudáson kívül tudjuk, hogy Polgármester Úr számára fontos a sport. Hogyan 

összegezné a sport nevelő, közösségteremtő szerepét?  

Szekeres József: Ez azért fontos, mert az ember is 

olyan, mint egy mérleg. A tanulás során az ember-

ben keletkezik egy feszültség és ezt valahol fel kell 

oldani. Én azt gondolom, hogy erre való a sport. A 

sportnak és a tanulásnak mindig egyensúlyban kell 

lenni. A másik fontos, hogy a sportnak van egy neve-

lő ereje is, hisz az ember nem biztos, hogy mindig 

kedvvel megy el egy edzésre, de tudja, hogy meg kell 

csinálni a gyakorlatokat ahhoz, hogy legközelebbi 

meccsen sikereket érjen el a csapat. Én csapatban 

játszom, hisz focizok, és ez megtanított arra, hogy 

csapatban gondolkodjak. Nem csak az a fontos, 

hogy én rúgjak gólt, hanem az is, hogy a csapattár-

samat gólrúgáshoz segítsem.  
 

Bondár Zsófia: Milyen érzés, hogy szülővárosa „első emberévé” vált?  

Szekeres József: Nem gondolkodtam még rajta. 

Köszönjük a beszélgetést- megtiszteltetés volt számunkra!  

Összeállította: Szabóné Lukács Éva  



Miért nagyhétnek hívjuk a húsvétot megelőző, virágvasárnappal kezdődő hetet? Honnan ered a magyar elne-

vezése? 

Már a IV. században nevezik görögül és latinul is ezt a hetet nagynak, innen ered a ma használt magyar neve is, régen 

azonban helyenként hívták sanyarúhétnek és vizeshétnek is (a böjtölésről). 
  

Pontosan meddig tart a nagyhét, s mikor kezdődik a húsvét? 

A nagyhét virágvasárnaptól nagyszombat délutánig tart. Nagyszombat estéje már húsvét előestéje. 
  

Melyik napon lehetett az utolsó vacsora, szerdán vagy csütörtökön? S melyik szertartással emlékezünk meg róla? 

Erről megoszlik a biblikus szakemberek véleménye. A keresztény liturgia a IV. századtól dokumentáltan nagycsütörtök este, 

az utolsó vacsora szentmiséjével emlékezik meg erről, valamint az Egyház alapításáról. 

 

Lehet-e tudni, hogy elfogatása után Jézus mennyi ideig volt fogságban? 

Ezekről a napokról szinte óránkénti beosztásban tudósítanak az evangéliumok szenvedéstörténetei, passiói. Így lehet tudni 

Jézus útját, amely a nagypéntekre virradó éjjeli elfogatásától a délutáni kereszthaláláig tartott. 

Nagycsütörtökön miért viszik el az Oltáriszentséget a templomból? S hova viszik az Eucharisztiát? 

Az utolós vacsora miséjében már drámai elemek is vannak: eltűnnek a harangok és a hangszeres énekkíséret, az evangéli-

um után lábmosást végzünk tizenkét emberen. A dramatizálás folytatódik, az Oltáriszentségben az apostolokkal együtt 

kikísérjük Jézust a városból, ki a templom szentélyéből, és elhelyezzük egy külső őrzési helyre. Jézusnak a városon kívül, 

számkivetve kellett szenvednie és meghalnia, amint a városon kívül kellett korábban megszületnie is. 

Csak nagycsütörtökön este kell virrasztani, vagy nagypénteken is?  

A latin liturgiában a virrasztás nagycsütörtök este történik, a szertartás végén, vagy az este folyamán még ott maradunk 

Jézussal az Olajfák-hegyén, vagyis az Eucharisztia ideiglenes őrzési helyénél, és az elhagyatottságon és az Atyának való 

igent mondáson elmélkedünk, például a búcsúbeszéd szavaival. 

 Mi történik nagyszombat  este  a húsvéti vigílián? 

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt. Az esti vigília-szertartással veszi 

kezdetét a katolikusok legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltá-

madt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre. 

4. Oldal   

Ünnepeltünk ... 

 Húsvétvasárnap 
 

A föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb ünnepe. - Ünnepi miséje a föltámadt 

Krisztust ünnepli, akié a hatalom és dicsőség mindörökké (kezdő ének). Bennünket arra 

int, hogy a világosság gyermekeiként új életre kelve az odafönt valókat keressük. 
 

 

Miért tartozik még egy húsvéti nap, húsvéthétfő is az ünnephez? Mi a különlegessége e napnak? 

Húsvétnak – amint karácsonynak is – nyolcada van: nyolc napig megáll az idő és csak allelujázunk örömünkben. Ennek 

első napja ma is munkaszünet, a hétfő, de mindegyik nap érdemes misére mennünk. 

 

Szabad-e a hívőnek is tojásokat festenie; tojást, csokinyulat ajándékoznia; locsolkodnia? 

Igen, ezek szép szokások, érdemes ápolni, illetve szeretettel megtölteni őket 

 

 Hogy jön a tojás a képbe? Hát a nyúl? 

Miért, nem a nyúl tojja a tojást? :-) Komolyra fordítva a szót, a húsvét az északi féltekén a tavasszal esik egybe, és ezért 

sokféle termékenységi szokás is kapcsolódik hozzá. Egyesek szerint ezért kerül az életet jelképező tojás és a szaporasá-

gáról híres nyúl a húsvét polgári díszletébe. 

 

Miért locsolkodunk húsvétkor? 

A húsvéti locsolásnak is van termékenységi olvasata: a friss hideg víz életre serkenti a természetet és a lányokat, de fi-

gyelmeztet a húsvét éjjelén kapott új életre is, amelyet a keresztség vizében kaptak a katekumenek, de minden résztve-

vőt is meghitettek vele. 



       5. oldal  

Ünnepelünk ... 

Pünkösd 
 

A húsvéti idő végén a Szentlélek eljövetelét pün-

kösdvasárnap. Az egyház megszületésére és a 

Krisztustól kapott missziós küldetésre emlékezve a 

püspökök – szerte a világon – kiszolgáltatják a bér-

málás szentségét, amely által a Szentlélek ma is 

eltölti a hívőket. Pünkösd ünnepén három fontos 

eseményre emlékezünk: ekkor jött el a Szentlélek 

mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és betel-

jesítője; ekkor „jött világra” az Egyház, valamint az 

egész világra kiterjedő missziós munka is ekkor vet-

te kezdetét. 

Összeállította: Lakatos Marianna  

Irgalmasság vasárnapja 
„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a 

képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon 

ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe." 

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése 

a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka közötti szoros ösz-

szefüggésre utal.  

 

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasz-

tom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen kö-

zeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is."  
 

Jézus mennybemenetele 
Húsvét 7. vasárnapjával, illetve a rá következő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely 

pünkösdig tart. E hetekben az Egyház Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására és végül 

dicsőséges mennybemenetelére emlékezik. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdi-

csőülve átment az Atyához, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse 

őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendöléseket. 

Forrás: Magyar Kurír, Katolikus lexikon 



6. oldal 

Kiemelt programjaink ... 

 

Víz világnapja 
 

Iskolánkban 2018. március 21-én emlékeztünk  

meg a víz világnapjáról.  

 

 

A felső tagozatos tanulók kék színű ruhában láttak neki az em-
lékezetes napnak. A játékos feladatokban a főszerepet termé-
szetesen a víz kapta. A gyerekeknek a szünetekben kellett 
megoldaniuk a kérdéseket, melyeket a 8. évfolyam tanulói osz-
tottak szét. Az udvari szünetben minden osztály különböző 
színű vízpontokat keresett. A végzős diákok ezen a napon szer-
vezési feladatokat láttak el, kérdéseket adtak ki, vízpontokat 
rejtettek el, de a megfelelő folyadék fogyasztásra is ügyeltek.  
A víz napi programot összeállította Judikné Lukács Enikő ta-
nárnő.  
  

Digitális témahét 

 
Az idei tanévben intézményünk is benevezett ebbe az országos programba, amely mozgósítja tanu-

lóink összlétszámát. Az alsó - és felső tagozaton különböző nehézségű feladatokban vehettek részt 

a gyerekek.  Volt játék, bemutató készítés, animáció film készítés, multi flashmob-ban való részvé-

tel,  valamint a gyerekekkel a suli újságot is szerkesztettük.  A témahét programjait összeállította 

Pataki Éva tanárnő.  
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Sportnap 
 

A programjaink közt szerepelt a Gabitriál bicikli bemutatója, zumba, vetélkedők, mediball bemu-

tató, harcművészeti bemutató, Vidám Manók koncert, sportbemutatók. 

 

 

Föld nap -  éneklés 

 
A Föld napja világméretű mozgalom több évtizede szólít fel a környezet védelmére, és számos meg-
mozdulással hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásunkra – hiszen a mai nap döntése egy 
másik ember holnapját befolyásolja. A Jobb Veled a Világ Alapítvány által hirdetett Énekelj a Földért 
mozgalomhoz immár második éve csatlakozott iskolánk. Gyújts egy gyertyát a Földért című dalt 
2018. április 20-án, pénteken több mint 50 felső tagozatos diák énekelte közösen az iskolánkban. A  
éneklésre Szabóné Lukács Éva tanárnővel együtt készültek a diákok. 
 
 

 

 

Kiemelt programjaink ... 
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Kiemelt programjaink … 

Zsongás-Lelkinap 
 

Négy helyszín tartogatott meglepetéseket évfolyamonként a tanulóknak. A helyszíneken a nagyhét eseményeit 
elevenítették fel „Bevonulhattak” Jézussal Jeruzsálembe, majd beléphettek az utolsó vacsora termébe. Nagy-
péntek színterén, szenvedésének útján kísérték az Urat. Húsvét hajnalát várva a nagyszombat termében tölthet-

ték. Az üres sír meglepetését szemlélve tevékenyen elmélkedhettek a feltámadás személyre szóló üzenetéről.  
A lelki nap szervezésében Kiss Tibor iskolánk lelkésze vett részt.  

II. grafika verseny a Madarak és fák napja alkalmából 
 

Ennek a világnapnak a jóvoltából grafika versenyt indítottunk az iskolában, ahol a természet-
védelem során a madarak és fák megőrzésére hívtuk fel a figyelmet, valamint a faültetés fon-
tosságára. A számítógépen elkészült rajzok is ezt bizonyítják.  A versenyt Pataki Éva tanárnő 
szervezte. 
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Kiemelt programjaink ... 

. Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek I. jótékonysági bálja 
 

A bált az iskola szülői munkaközösségének tagjai szervezték a tantestület segítségével 2018. április 14-én. A 
befolyt összegből az alsó tagozat  ebédlőjének bútorzatcseréjét tűztük ki célul. A jó hangulatról a Löki duó 
gondoskodott. A rengeteg felajánlott tárgy, amely tombolán gazdára talált, felidézte bennünk a játék örömét. 
Az ízek kavalkádja és a fellépő műsorszámok tették teljessé ezt a kellemes hangulatú estét. Köszönjük a 
szervezést és várjuk a folytatást!  

A programjainkról bővebben itt olvashatsz: www.nyirtelekiiskola.hu/Események valamint a Szent Anna 
Katolikus  Általános Iskola Nyírtelek Facebook oldala. 

Fenntarthatósági hét 

 

Ezen a héten háziversenyre invitáltuk a gyerekeket. A tanulók csoportokba rendeződtek és egy 
természetvédelmi témájú feladatlap kitöltésével nevezhettek be a vetélkedőbe.  A hét szervező-
je Judikné Lukács Enikő és Miklósné Kinyik Éva tanárnő volt.  

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-nyirtelek-i-jotekonysagi-balja
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 . 

 

 

Elsősegély szakkör 
 

Nagyon jó ide járni , mert sok mindent csinálunk. Például : újraélesztés, erős vérzés teen-

dői,  fulladás, égési sérülés, belsősérülés, asztmás rohammal kapcsolatos teendőkről tanu-

lunk.  A múltkor kimentünk a kocsihoz és elpróbáltuk az autóból kimentést. A hangulat na-

gyon jó ,mert sokat nevetünk. Mértünk vérnyomást,  szituációs gyakorlatot végzünk , pl: epi-

lepsziás rohamot, stabil oldalfekvés, kocsiból kimentés, ájulás, orr vérzés. De a kedvencem 

a stabil oldalfekvés. Nagyon érdekes  az elsősegély tanfolyam. El fogom kerülni a jövőben a 

balesetet!   Ha valaki bajba kerül, akkor tudunk rajta segíteni. A szakkörön továbbá  az első-

segéllyel kapcsolatos videókat is nézünk és el is próbáljuk. Ha otthon vagyok , akkor mindig 

azt mondom, hogy nagyon jó volt, mert sok érdekességet csináltunk. A fotók is ezt bizonyít-

ják. A szakkört Judikné Enikő tanárnő tartja. 
 
 

 Ujvári Dávid, Bélteczki Gergő, Berndt Zoltán, Vajda Gábor 

                                     7. osztályos tanulók 

Bemutatkozik az ... 



11. oldal 

Autizmus napja – április 2. 

  Tudtátok , hogy a kék szín nem csak a Víz világnapját szimbolizálja 

- Valószínűleg nem. 

Csak kevesen tudják ,hogy az autista gyerekek színe is a kék. 

 Tudtátok , hogy a Szent Anna Katolikus Általános Iskolába is jár egy 

autista kisfiú ? 

-Valószínűleg nem, mert külső jelei nincsenek az autizmusnak. 

 Tudtátok, hogy autista az én tesóm ? 

-Valószínűleg ezt sem, de én ezt büszkén felvállalom. 

Mert úgy szeretem amilyen és én mindig elfogom fogadni. 

A másság nem jelenti azt , hogy kevésbé értékesek vagy szerethetőek mint mi.  

Hiszek egy olyan világban ahol elfogadjuk egymást olyannak 

amilyennek a Jóisten teremtette. Remélem ti is! 

Írta: Dakó Dorina 5.a osztályos tanuló 

Mi az autizmus? 

Olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, mely eltérő fejlődéshez vezet. A napja-

inkban használt hivatalos kifejezés: autizmus spektrumzavar. A kifejezésben a spekt-

rum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van.  Az au-

tizmussal élő személyek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatáso-

kat, mint a miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túl-

ságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek, hogy befogad-

ják a környezet ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul megnehezíti a társas kapcso-

lataikat is. Egy autista embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és írat-

lan szabályait, nehezen olvasnak gesztusokból, mimikából és gyakran nem értik a 

hasonlatokat, szófordulatokat. 

Forrás: Autisták Országos Szövetségének honlapja 

Április 2. más,  mint a többi. Más, mert olyan különleges emberekről szól, akiket 

gyakran félreértünk, nem ismerünk. Az ő világuk más mint a miénk.  Az autista emberek 

életének megismerésében segítünk most nektek, Dakó Dorina 5. a osztályos tanulóval. 



folytatás ... 

Anya, apa, kérlek, ne sírjatok  
Hadd mondjam el nektek, amiket akarok 

Mikor megszülettem, erős voltam én 

Apa kezébe vett, oly büszke volt szegény 

Anya arcon csókolt, szorosan fogott 

Én tudtam, hogy nála jó helyen vagyok 

De kezdtem furcsa lenni, és nem is beszéltem 

Bánatos arccal mondtatok nehéz imát értem 

Észrevettem, apa, szemedben a könnyet 

Mikor más gyerekek voltak körülötted 

Mennyire szeretlek, elmondani nem tudom 

Fogod gyenge kezem, jössz velem az úton 

Anya, mellettem vagy, és minden csendes este 

Álomba ringatsz kedvesen, szeretve 

Apa, akkor is szeretsz, ha a lenti parkban 

Nem futok, nem játszom, csak állok zavartan 

Hadd mondjam el nektek, tudom, hogy más vagyok 

Nem oly tökéletes, mint amire vágytatok 

De szeretlek titeket, ahogy ti is engem 

Amennyire szívem csak enged szeretnem 

A jövő ismeretlen, de ti vagytok azok 

Akikre, míg éltek, mindig számíthatok 

Tudom, hogy féltek és ontotok sok könnyet 

Ó, bárcsak képes lennék elkergetni őket 

Anya, apa, kérlek, hogy ne sírjatok 

Én mindig szerető fiatok maradok. 

             Forrás : internet 

12. oldal 

„Ha valaki autista, az nem azt jelenti, hogy nem ember. Azt azonban 

jelenti, hogy idegen. Azt jelenti, hogy ami mások számára normális, 

az az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, 

az mások számára nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó 

hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy, 

mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itt rekedt. 

Személyiségem azonban érintetlen. Énem sértetlen. Értékesnek és 

értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítaná-

nak abból, hogy önmagam legyek… Tiszteljenek meg azzal, hogy ké-

pességeimnek megfelelően érintkeznek velem – ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek 

vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az Önök létezési módjainak 

hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket. Határozzák meg a saját feltételeiket. Dol-

gozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között.” (Jim Sinclair) 

Összeállította: Pataki Éva  



13. oldal 

Egy híres feltaláló 

 

  Összeállította: Szántó Alfréd 

 

Szent - Györgyi Albert 
1893-1986 

 

 
 

 …. A boldogság titka nem az, hogy még többet szerezzünk, hanem az hogy 

örüljünk annak, ami van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit.  
 
1893-ban született Budapesten az a magyar orvos és kutató, aki a 

C-vitamin felfedezésével Nobel-díjat érdemelt ki. Ő Szent-Györgyi 

Albert, aki először a paprikából vonta ki ezt a szervezet számára 

nélkülözhetetlen vitamint.  

 

         A C-vitamin eredete 
 

A legenda úgy tartja, hogy Szent-Györgyi Albert, 

leghíresebb biokémikusunk egyáltalán nem ked-

velte a paprikát, a világhírnevet mégis ez a zöldség 

hozta el számára. Felesége a tízóraijához mindig 

csomagolt egy paprikát, ám a tudós ezt, ahelyett, 

hogy elfogyasztotta volna, vizsgálni kezdte és egy 

nagyon értékes anyagra bukkant. 

 

 Készítette: Erdélyi Dorina   6.b       Forrás : Internet 

A természet nagy elvekre épül. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert
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DRÁMA SZAKKÖR 
 

Alsó tagozat 

"Az alsó tagozatos drámaszakkörös diákok is bemutatkozhattak egy 

dal erejéig. Néri Szent Fülöp alakját elevenítették fel Aneglo Bran-

diardi: Vanita di vanita  dalának előadásával. Fülöp atya oratóriumá-

nak szerves része volt az éneklés és a vidámság. A Szent híres mondásáról  a " Le-

gyetek jók, ha tudtok! A többi hiábavaló-

ság."- a gyermeki romlatlanságra 

utal.   A népszerű olasz dal  a Hiábavaló 

hiúság-ban, erről hallhatott a kedves kö-

zönség. A gyerekek előadását a Képmás 

zenekar kísérte, színesítette." A  zene-

karral a fellépést az iskolánk bálján 

megismételték, bízva a zenekar és a 

gyerekek további sikeres együttműködé-

sében. 
      

       Írta: Lakatos Marianna  hittan oktató 

 
 

Játszani jó  … (felső tagozat) 
 

 

 

 

Ezt a szakkört Lakatos Mariann tanárnéni tart-

ja. Ezen az órán activity és játékos tanulás 

van. Olyan játékokat játszunk, amikor fejleszt-

jük beszédkészségünket a testbeszédünket 

mimetikus gyakorlatokat.  Például: Néma kiál-

tás, Kit látsz jönni? Hajótörés, Activity 

  

 

Ilyenkor nagyon sokat nevetünk. A tanárnő is nagyon jól érzi magát ez idő alatt , ve-

lünk együtt szokott  nevetni. Általában mi játszunk de ha segítség kell akkor tanár-

nőre számíthatunk. Ebben az is jó, hogy nem kell táskát vinni semmilyen más dol-

got.  Ha még is kell valami,  azt tanár néni hozza.  

               A dráma szakkör lényege: Játékos tanulás! 
 

     Írták:  Bodnár Fanni, Kovács Viktória  

            5.a osztályos tanulók 
 

Bemutatkozik a ... 
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Sportolj! 

Kedves Gyerekek! 

 

Ebben a rovatban a tájfutással ismerkedhettek meg.  Bagoly Ferenc  tanár úr  segítségével betekintést nyer-

hettek a sportág lényegébe, eszközeibe, lehetőségeibe. Ha kedved kaptok nevezettek be ti is egy ilyen ver-

senybe, természetesen megfelelő felkészülés után. Az elindulásban segítséget nyújt ha gondoljátok Feri bá-

csi sok éves tapasztalata. Futásra fel! (szerk.)  

 

MI IS AZ A TÁJFUTÁS? 

 

A legősibb sportág 

A legősibb sportág a tájékozódási futás. Az ősembernek az élete függött attól, 

hogy üldözői elől vissza tudott-e menekülni védelmet nyújtó barlangjához, vagy 

eltalált-e számára fontos helyekre. A mai embernek is alapvető a tájékozódás: 

legyen az eligazodás egy ismeretlen városban nyaraláskor, útvonal megtervezé-

se egy hivatalos út alkalmával, vagy csak egy bevásárlás a szupermarketben. 

Azonban a futásról, testmozgásról sajnos egyre inkább leszoktunk. A tájékozódá-

si futás, - röviden tájfutás - lehetőséget ad e két, különböző (szellemi és fizikai) készség együttes alkal-

mazására. 

 

Mit is jelent a tájfutás? 

Szellemi és fizikai feladatot kell egyszerre megoldani: A verseny-

zők egy számukra ismeretlen versenypályán haladnak végig, 

mely természetes környezetben, erdőben, réten, parkban vezet. 

A térképen megjelölt ellenőrző pontokat kell - meghatározott 

sorrendben - megkeresni a terepen, és a legrövidebb idő alatt a 

célba érni. Az útvonalat a versenyző a pontok között maga vá-

lasztja meg. A verseny eszközei a tájoló és a térkép. Ez utóbbi 

speciális jelkulccsal és méretarányban (általában 1:15000 vagy 

1:10000), nagy részletességgel ábrázolja a valóságot.  Futva 

kell a feladatot teljesíteni, de bármilyen helyváltoztatási mód 

összekapcsolható tájékozódási feladat megoldásával. A tájfutásban az élsport és a családi szabadidő-

sport ideálisan ötvöződik. A korcsoport-beosztás (a 10 éves gyermekektől a 21 és feletti felnőttekig 2 

évenként, a 35-ös szenior korcsoporttól kezdve akár 90 évesekig 5 évenként) lehetővé teszi, hogy a csa-

lád minden tagja megtalálja a maga versenyfeladatát, ellenfeleit. 

 

Mit is kell csinálni egy versenyen? 

A versenyzők egyenként indulnak, az azonos kategóriabeliek 2-4 percenként egy-

más után. A rajtban kapja meg mindenki a térképet, melyen a rajt, a versenypálya 

pontjai megszámozva és a cél be van jelölve. A rendezők a térképen adják meg a 

pontmegnevezéseket, hogy mit kell az adott helyen keresni, megtalálni (például 

szikla, gödör, ösvénykanyar stb.). A pontokon egy ún. bója van elhelyezve. Minden 

bójánál elektronikus rendszer van felszerelve. Az ujjunkra húzott „dugókát" kell a 

pontra szerelt ellenőrző dobozba illeszteni. A „dugókát”, melyben egy mikrochip van, az egész pályán 

végigvisszük egészen a célig, és ott adjuk le értékelésre annak igazolására, hogy valóban minden pon-

ton jártunk. A pálya során a futás mellett térképolvasási, terepazonosítási, útvonal-választási feladato-

kat kell folyamatosan megoldani. Fontos, hogy a futás tempóját és gondolkodást egyeztetni tudjuk, hogy 

mindig pontosan követni tudjuk az eltervezett útvonalat, de a tempó is kellően gyors legyen. 

(forrás:  http://mtfsz.hu) 

Összeállította: Bagoly Ferenc 

bója 

tájoló 

http://mtfsz.hu/


Játékosan ... 

16. oldal 

Jött egy ötlet… összeültünk, megbeszéltük, megvalósítottuk. 

Az 5.a osztályos tanulókkal szakkörön gondolkodtunk mivel tudnánk az új-

ságot még jobban a ti kedvetekre formálni. 

Kitaláltuk, hogy készítünk egy társasjátékot.  

Reméljük nektek is tetszik. Játszatok vele minél többször! :-) 
 

Játék története röviden: Ismerd meg az unicornis világát, 
győzd le a sárkányt és érj be a célba. 

 

A játékszabályt és a pályát is a www.nyirtelekiiskola.hu oldalról 
letöltheted.  

 

 A társasjáték létrehozásában tevékenykedett Bodnár Fanni, Illés 

Beatrix, Dakó Dorina, Kovács Viktória, Lakatos Tamara 5.a osztá-

lyos tanulók. Felkészítő Pataki Éva informatika szakos tanárnő. 



17. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fejtörő 

Egy észak-déli irányba haladó tengeri hajón egy matróz áll a 
korlátnak dőlve és kelet felé nézve szemléli a tengert. A hajó 
másik oldalán ugyancsak a korlátnak támaszkodva nyugat felé 
néz egy matróz. Állandóan a megadott irányba nézve azt 
mondja a keletre néző matróz a másiknak: „Hallod-e, mitől 
kormos az orrod?” Megszólal erre a másik: „A te inged eleje 
is csupa korom!” Hogyan láthatták ezt egymáson, ha az egyik 
mindig kelet felé, a másik pedig nyugat felé nézett?  

A szabónak van egy 16 méteres posztódarabja, ebből min-
dennap levág két métert. Hányadik nap vágja le az utolsó 
darabot?  

Zsuzsi barátnőivel együtt szeret kiadósan ebédelni. 
Egy napon Zsuzsi négy 

szendvicset, Andi pedig ötöt. Szilvi elfelejtett ebé-
det csomagolni, de csatlakozott a 

lányokhoz, majd egyenlően elosztották a szendvi-
cseket. Evés után Szilvi így szólt: – 

Ezer hálám! Most mennem kell, de beadok egy kis 
pénzt a közösbe! 300 Ft-ot hagyott az asztalon.  

Zsuzsi azt mondta: Én négy szendvicset hoztam, te 
ötöt, tehát én a 300  Ft négykilencedét kapom, ami 
133 Ft. Andi erre így felelt: – Szerintem ez így nem 

igazságos. Kinek van igaza? 

Két pásztor, János és Péter találkoznak. János azt mondja Pé-
ternek: “Adj nekem egy juhot, akkor nekem pontosan kétszer 
annyi juhom lesz mint neked!” Péter azonban ezt 
felelte: “Nem! Jobb, ha te adsz nekem egy juhot, mert akkor 
mindkettőnknek ugyanannyi lesz.” Hány juha van Péternek és 
hány Jánosnak? 

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember  
között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy.  

Hogyan csinálnád? 

Összeállította: Mokánszkiné P. Adrienn  



18. oldal 

1. Melyik megyében található Nyírtelek? 
A: Szabolcs-Szatmár-Bereg            B: Borsod-Abaúj-Zemplén       C: Hajdú-Bihar     D: Heves 
 

2. Mennyi Nyírtelek város lakosságának száma?  
A: 4 – 5000 fő  B: 5 – 6000 fő  C: 6 – 7000 fő  D: 7-8000 fő  
 

3. Melyik település nem tartozik Nyírtelek tanyái közé? 
A: Varjúlapos   B: Görögszállás  C: Belegrád   D: Paszabcsúcs 
 

4. Melyik Szentről neveztek el egy iskolát és egy templomot is Nyírteleken? (Szent….) 
 A: Pál   B: Anna   C: Mária   D: József 
 

5. A nyírteleki honvédelmi parkban hány rakéta található? 
A: 0    B: 1    C: 2    D: 3 
 

6. Melyik család birtokában volt a Királytelek Vigadó? 
A: Báthory   B: Wesselényi   C: Kazinczy   D: Dessewffy  
 

7. Mióta kapott városi rangot Nyírtelek? 
A: 2015   B: 2005   C: 2000   D: 2010 
 

8. Milyen színek találhatók Nyírtelek zászlójában? 
A: piros-fehér   B: kék-sárga   C: piros-sárga   D: piros-kék 
 

9. Melyik országgyűlési képviselő Nyírtelek szülöttje? 
A: Petneházy Attila     B: Seszták Miklós      C: Kovács Sándor          D:  Dr. Vinnai Győző 
 

10. Ki Nyírtelek mai polgármestere? 
A: Szekeres József  B: Magyar László  C: Ratkos Mihály D: Szűcs Dénes 
 

11. Mikor adták át a bicikliutat Nyíregyháza és Tokaj között, amely keresztülmegy Nyírteleken? 
A: 2017   B: 2016   C: 2015   D: 2014 
 

12. Milyen stílusú a műemlék értékű Szentháromság-szobor, ami a nyírteleki Szent Anna római katolikus temp-
lom kertjében található? 
A: reneszánsz   B: barokk   C: klasszicista   D: román 
 

13. Korábban két településrészből állt Nyírtelek. Az egyik Dózsaszőlő, a másik: 
A: Királytelek  B: Alsósóskút   C: Felsősóskút   D: Bedőbokor 
 

13+1. Mikor volt a Királyteleki csata? 
A: 1945   B: 1944   C: 1943   D: 1942 
 

 
 
A kérdéseket összeállította a HONFOGLALÓK csapata a 
Minisztérium által kiírt Hungaricum pályázat részeként.  
A csapat tagjai: Bondár Zsófia, Papp Leila, Nagy Máté – fel-
készítő tanár: Szabóné Lukács Éva 
 

Nyírteleki TOTÓ 

A megfejtéseket Szabóné Lukács Éva tanárnőnek 

lehet leadni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Petneh%C3%A1zy_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/Seszt%C3%A1k_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_S%C3%A1ndor_(politikus)


19. oldal 

Versenyeredményeink 

Összeállította: Szabóné Lukács Éva  

Verseny eredmények II. félév 

verseny szintek TANULMÁNYI VERSENYEK SPORT VERSENYEK 

Helyi Pí-logikai verseny /Mokánszkiné, Szabóné/ 

5-6. évfolyam 

hely: Veres Zsolt-Boldi Milán 

2.hely: Mészáros Regina-Csinószki Réka 

3.hely: Gráfel Jázmin-Bodnár Fanni 

7-8. évfolyam 

1.hely: Bondár Zsófia-Papp Leila 

2.hely:Szabolcsi Dániel-Kukucska Kende 

3.hely: Poroszkai Mihály 

 

  

Körzeti, 
járási 

AMV matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

1.hely: Bondár Zsófia 

1.hely: Szabolcsi Dániel 

Elsősegélynyújtó csapatverseny /Judikné Lukács Enikő/ 

3.hely: Berndt Zoltán ,Vajda Gábor, Ujvári Dávid, Boldi Milán, 

Tóth Sámuel 

Csecsemő- és kisdedgondozó csapatverseny /Judikné Lukács 

Enikő/ 

2.hely: Maxa Georgina, Auer Tímea, Auer Vivien 

Diákolimpia –atlétika /Miklósné Kinyik 

Éva, Jenei Zoltán/ 

1.hely:IV.kcs lány 

3.hely:IVkcs fiú 

4.hely:II és III.kcs fiú 

1.hely: Ádám Pál 

2.hely: Kovács Balázs 

Labdarúgás 

3. hely : III. kcs  

2. hely : III-IV.kcs lány 

3. hely : IV. kcs 

Megyei 

Gárdonyi matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

4.hely: Bondár Zsófia 

5.hely: Szabolcsi Dániel 

8.hely: Sztropkóczki Dóra 

Gárdonyi informatika verseny /Pataki Éva/ 

2.hely: Rudi Vanessza 

Zrínyi matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

10.hely: Szabolcsi Dániel 

Számvadász matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

1.hely: Bondár Zsófia 

1.hely: Szabolcsi Dániel 

Pangea matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

3.hely: Sztropkóczki Dóra 

5.hely: Szabolcsi Dániel 

10.hely: Bondár Zsófia 

Kenguru matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

8.hely: Bondár Zsófia 

Bendegúz matematika /Szabóné Lukács Éva/ 

1.hely: Bondár Zsófia 

3.hely: Szabolcsi Dániel 

Zelk informatika /Pataki Éva/ 

2.hely: Illés Beatrix 

5.hely: Pató Petra 

Diákolimpia-kosárlabda  /Miklósné 

Kinyik Éva/ 

3.hely: III.kcs 

3.hely: IV.kcs 

Országos 
Sziporka matematika verseny /Szabóné Lukács Éva/ 

4.hely: Bondár Zsófia 

Képességfejlesztő Matematika Verseny /Szabóné Lukács 

Éva/ 

3.hely: Szabolcsi Dániel 

6.hely: Bondár Zsófia 

Bendegúz matematika /Szabóné Lukács Éva/ 

Bondár Zsófia 

  

A friss eredményeket itt olvashatod: 

www.nyirtelekiiskola.hu/Események 



20. oldal 

Humor - Vicc 

 

Az újságot szerkesztette: 

Pataki Éva 

Honnan tudod, hogy 2018-ban élsz? 
 

1. Véletlenül a micro-n ütöd be a PIN-kódodat. 

2. Több éve nem pasziánszoztál rendes kártyákkal. 

3. 15 különböző telefonszámod van egy háromtagú családhoz. 

4. E-mailt küldesz a melletted ülő embernek. 

5. Azt mondod, azért nem tartod a kapcsolatot a régi ismerősökkel, 

mert nincs meg az e-mail címük. 

6. Otthon is az "irodahanggal" válaszolsz a telefonba. 

7. Otthonról is a 0-át ütöd először, hogy juss ki a "kinti" vonalra. 

8.  Felhívod a családot, hogy tudd meg otthon vannak-e, miközben 

hajtasz be a garázsba. 

9. Minden tévéreklám végén szerepel egy internet cím. 

 

 Hol terem a CD ROM? 
- Diszkréten.  

 

  A tanár felelni szólítja Pistikét: 
- Pistike, mondd meg mi az egyes szám 3. személy! 
- Őőőőőő… 

 

 Melyik a legsivárabb hálózat? 
- Lakatlan.  

 

 Egy kubai iskolában történelem órán híres külföldi embe-
rekről tanulnak a gyerekek. 
- Miről volt híres Kolombusz Kristóf? - kérdi a tanárnő. 
- Vízum nélkül jutott el Amerikába… 

 

 - Móricka, mondd, mi szeretnél lenni, ha nagy 
leszel? 
- Télen medve, nyáron tanár. 


