
 

Figyelem! Megérkezett a várva várt iskolaújság idei első kiadványa!  

Kedves olvasók! 
 
Hivatalosan is beköszöntött az ősz. Ezáltal újabb tanév vette kezdetét, 
amihez én most, itt szeretnék mindenkinek sok sikert kívánni. :) 
 
Immár harmadik éve, hogy megjelenik az iskolaújságunk. Az eddigi-
ekhez hasonlóan találhattok benne a érdekes cikkeket, olvasmányokat. 
Beszámolunk a legfrissebb iskolánkat érintő hírekről is. Viccrovat és 
sok rejtvény és feladat várja, hogy megold. 
Töltsétek le minél többen és persze olvassátok!  
Ne feledjétek: várjuk a véleményeket, ötleteket! 
 

Jó szórakozást! 
 

Szabóné Lukács Éva 

Szent Anna  
Katolikus Általános Iskola 

 4461 Nyírtelek, Petőfi u.42 

 ✆ +36 30 475 4523 

✆ +36 30 475 4519 

  nyirtelekialtalanosisko-
la@gmail.com 

  nyirtelekiiskola.hu 
Az intézmény OM azonosítója: 
200468  
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A tartalomból: 

2018 

„Ha lassan baktatsz, 
A többiek megállnak! 
Ha te leülsz, 
Ők lefekszenek! 
Ha te elfáradsz, 
Ők álomba merülnek! 
Ha te kételkedsz, 
Ők kétségbeesnek! 
 
 

De: 
Ha te felébredsz, 
Ők is kinyitják szemük! 
Ha te előttük haladsz, 
Ők eléd fognak futni! 
Ha te kezedet nyújtod, 
Ők életüket adják! 
S ha te imádkozol, 
Ők szentek lesznek!” 

(Charles de Foucauld) 

1. oldal 

Tanévnyító—Veni Sancte 

Bosák Nándor  

nyugalmazott megyéspüspök   



 

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jó-
kedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” 

2. oldal 

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!  

 

MÉREI FERENC gyönyörű soraival köszöntöttük iskolánk valamennyi „világra nyitott, jókedvű 

lényét, tanévnyitó ünnepségünkön.  

Ismét zajos lett iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatta kedvenc padját, 

amelyben 2018. szeptember 1. és 2019. június 14 . között fog ülni – nem keveset.  

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola második tanévét kezdtük meg.  

Mit nyújthat intézményünk ebben a tanévben?  

Gyermekközpontú, egyénre szabott oktatást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerését, le-

gyen szó sajátos nevelésigényű, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóról, vagy éppen a 

tehetségekről. 

 A délutáni foglalkozások idén is bőséges kínálattal állnak a gyerekek rendelkezésére. A teljesség 

igénye nélkül: lesz kosárlabda, labdarúgás, énekkar, nyelvi- és informatika szakkörök , modern- és  

néptánc oktatás. Számos angol-német ,  matematika és magyar szakkör és felzárkóztató foglalko-

zás, felvételi előkészítő  és nagy hangsúlyt fektetünk majd a kompetenciafejlesztésre is. 

Az ünnep fogalmával nyitom meg a 2018/19-es tanévet :  

Az ünnep elsősorban hagyomány-tradíció. A mi iskolánk ünnepei a diákok-szülők-pedagógusok s Nyír-

telek város lakosságának összetartozását s egyben az intézményi büszkeséget is erősíti.  

Van már honlapunk, facebook oldalunk, szép épületünk, iskolai zászlónk, nyakkendőnk…mindez erősíti 

az összetartozás érzését. S ha már összetartás - akkor jó közösség-amelynek legfőbb erénye , hogy min-

den tagjára oda tud figyelni, és mindenkit a maga helyén kezel.  

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”  

Véghelyi Balázs idézetével  

kívánok mindannyiunk számára egy „jó világot,”- egy jó iskolát, ahol  jó gyereknek lenni ,egy vidám –

sikeres tanévet , a Nyírteleki  Szent Anna Katolikus Általános Iskola  céljainak közös megvalósítását és 

minden gyermek álmának maradéktalan megvalósulását, kollégáim munkájához hitet, jó egészsé-

get ,türelmet és kitartást! 

 

 

 Horváth-Bócsi Irén  
intézményvezető 
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PROGRAMJAINK 

3. oldal 

03.Tanévnyitó 

14-15. Nagysárosi testvértalálkozó 

01-03. Lelki nap 

08. Kerékpártúra 

2018 november 

H K SZ CS P SZ V 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

08. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

12-13. Fahre  kupa 

19. Városi műsor okt. 23. tiszteletére 

Őszi szünet 

14. Dugonics András matematikaver-

seny helyi forduló 

15. Hangversenybérlet—1. előadás 

16. Dürer matematika csapatverseny 

26. „Ismerd meg a Szentírást” hangos ol-

vasási verseny—helyi 



 

„És akik ott ülünk körben a térben, tűnődünk, Istenem, hát ilyen nagy 

a játék hatalma, Istenem, hát ilyen nagy a szeretet hatalma, mert most, 

ha játszásiból is, de szeretni kellett azt a hármat,  

azt az egyet-kettőt hármat, a másikunkat.  

És feltesszük a kérdést, csak ügy magunknak; nem lehetne máskor is, másutt, gyere-

kekkel is, játékból legalább?”  

                                (Debreceni Tibor) 

4. oldal 

Ezeken a délutáni játékos foglalkozásokon, olyan drámajátékokkal ismerkednek meg a tanulók, 

amelyeknek „feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlésmeg-

könnyítése.” (Gabnai Katalin) 

Az alkotó tevékenység a közös játékokon keresztül valósul meg, 

amelyek hatékonyak a beszédkészség, nyelvi kommunikációs ké-

pesség fejlesztésében, az anyanyelvi nevelésben. Egyéb módszerek 

alkalmazásával, komplex drámaórákon a gyermek időérzékének 

térbeli tájékozódásának (ének-zene, tánc, ritmushangszerek) fej-

lesztése történik.  A tanulás  képességek folyamatában ezáltal nagy 

hangsúlyt kap az érzelmi nevelés. Segíti a morális problémák meg-

oldását, továbbá hatékony az önmaguk-, egymás-, és a világ meg-

ismerésében. 

Szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat, mert miközben 
anyanyelvünket csiszoljuk, közben örömmel játszhatnak velem 
együtt, énekelhetnek, zenélhetnek, táncolhatnak és igazi közösség-

ben lehetnek. 
Lakatos Marianna 

Drámapedagógia szakkör 

 

Iskolánk hagyományteremtő céllal immár másodszor rendezte meg 2018. szeptember 26-án az „Ismerd 

meg a Szentírást” hangos olvasási versenyt. 

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember 24-én ünnepelte az egyház Szentírás va-

sárnapját. A biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb 

eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. Ezen alkalomhoz kötődve 

vettek részt az intézményünk 2-8. osztályos tanulói a hangosolvasási vetélkedőn. 

A korcsoportok egy adott szentírási szakasz kifejező hangos felolvasását háromtagú zsűri értékelte: Bal-

tighné Kozma Marianna magyar-történelem szakos tanár, Malik Péter Károly evangélikus lelkész és 

Nagyné Sipos Valéria tanító. 

Első helyezést ért el korcsoportjában: Mészáros Emma  3. osztályos tanuló, Dakó Dorina 6. osztályos és 

Papp Leila 8. osztályos tanuló. 

Szervezők: Nagy Anna és Lakatos Marianna 

„ Ismerd meg a Szentírást”- hangosolvasási verseny 



 

 5. oldal 

A fenti kérdésre most már a 2. és 3. évfolyamosok is lassan „Yes, I 

do” –val (Igen, beszélek angolul) válaszolhatnak, hiszen szeptem-

bertől már nem csak a 4. évfolyamosok „kiváltsága” az, hogy megis-

merkedjenek az idegen nyelv alapjaival. 

A heti 1 alkalommal megtartott foglalkozásokon a nebulók játékos 

formában kóstolhatnak bele a britek nyelvébe. Dalokon, mondóká-

kon, különféle játékokon keresztül fektetjük le az angol nyelv alap-

szókincsét és kifejezéseit, felkeltjük és fenntartjuk az érdeklődést a 

nyelv további tanulásához, s ily módon olyan alapokat próbálunk 

lefektetni, melyre bizton építhetnek a tanulók a továbbiakban is.  

A közös éneklés, játék élményhez juttatja őket, s a töretlen lelkese-

dés a jókedv mellett garantálja a sikereket, eredményességet is. 

Kiss Erika—angol nyelvtanár   

Angol szakkör az alsó tagozaton 

Idősek világnapja 

Minden nemzedék élete olyan egy kicsit, mint a homokóra. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak 

a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homokszemnek 

sincs története a többiek nélkül. Sem azok nél-

kül, akik felül vannak, sem azok nélkül, akik 

alul vannak. 

 „ Az idősek tisztelete 

 Amíg fiatal vagy, 

 Sosem gondolsz arra, 

 Hogy eljön az ősz is, 

 S elszállnak a darvak.”  

Minden év október 1-jén megemlékezünk az 

idősekről.   Ebben az évben a Szent Anna Kato-

likus Általános Iskola 3.b osztálya köszöntötte városunk idős embereit a Nyírteleki Szociális Szolgáltató 

Központban,  szeptember 28-án. A gyerekek műsorral és egy általuk készített ajándékkal kedveskedtek 

az időseknek,  akik  mindezt nagy hálával és szeretettel fogadták.  

 „Törődjél és szeress, 
 Mindenki azt mondja: 
 Hogy amennyit most adsz 
 Annyit kapsz, majd vissza!”    
 
 
                                                                                                           Szántó Alfréd –  Czékmann Andrea    

                                                                                                 tanítók  



 

A „RÓZSAFŰZÉR TITKA” 

6. oldal 

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), 

az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért. 

A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos ösz-

szepréselt rózsaszirmokból készítette: „koszorút font” a Szűzanya számára. 

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok népszerűsítették. A 

törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) után Szent V. Piusz pápa, aki domonkos 

szerzetes volt, az ég iránti hálából az évfordulóra elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét 

 

 Ismeretlen festő: Rózsafüzér Királynője Szent Szent Domonkossal  

és Sienai Katalinnal 

A rózsafűzér az isteni Gondviselés jelképe és eszköze. Hittel imádkozva bizalommal támaszkodhatunk a 
Istenünk gondviselésére, égi édesanyák Mária oltalmazó szeretetével. Ebben az imádságban Krisztus 

életének legfőbb eseményeit szemléljük együtt Isten anyjával, hiszen „létezik-e valaki aki jobban ismeri 
és jobban szereti Krisztust Máriánál?” (Szent II. János Pál pápa) 



 

KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 

7. oldal 

Fantasztikus napokat tölthettünk együtt a nagysárosi 
(Kanaš-i) gyerekekkel szeptember 14-én és 15-én. Szá-
momra ez volt az első kirándulásom velük, ezért izga-
tottan és kíváncsian vártam. Péntek reggel az Iskola 
utcai épület előtt találkozott a 15 nyírteleki tanuló és a 
kísérőnk, Szabóné Lukács Éva tanárnő. Miután meg-
kaptuk az úticsomagot, elindultunk a szlovák vendégek 
elé, Tornyosnémet-Kenyhec határállomásra. Közösen 
indultunk vissza Tokaj felé. A hosszú úton megismer-
kedtünk, barátságokat kötöttünk a szlovák gyerekek-
kel. Tokajban sétáltunk a belvárosban, megnéztük a 
Ján Kollár szlovák pap és hazafias költő emléktábláját. 
A Szent István téren fény derült a magyar Himnusz és 

a tokaji bor kapcsolatára. Ezután különleges utat tettünk a Rákóczi pincében, ahol mustot is kóstolhat-
tunk. Elindultunk Szerencsre- itt egy finomat ebédeltünk. Utunk Monokra vezetett, meglátogattuk Kos-
suth Lajos szülőházat. Rengeteg érdekességet hallottunk és 
még énekeltünk is Rákóczi nótákat. Majd mindenki örömmel 
indult a Szerencsi Csokoládé üzembe, számos érdekességet 
hallottunk a csokoládékészítésről. Sok-sok különleges csoko-
ládét megkóstolhattuk és még mi magunk is készíthettünk 
egyéni –kézműves csokoládét. Élményekkel tele indultunk 
vissza Nyírtelekre, ahol az Iskola utcai épület tornatermében a 
Guzsalyas Egyesület gyermek néptáncosai, a nyírteleki iskolá-
sok és a szlovák gyerekek tánccal, énekkel és népi hangsze-
rekkel tartottak színes előadást. A vacsora után kimerülten 
ment mindenki haza és elmesélhette a sok- sok élményét a 
szüleinek.   

    

A szombati napot a Szent Anna Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának ebédlőjében kezdtük egy fi-
nom reggelivel. Reggeli után buszra szálltunk és elindultunk a Nyíregyházi Aquarius Élményfürdőbe. Út 
közben sokat nevettünk és beszélgettünk új barátainkkal.  

Menetközben megálltunk és készítettünk pár fotót a Nyíregyházi Állatpark előtt. Visszamentünk a busz-
hoz, felszálltunk és tovább folytattuk az utunkat. Mikor megérkeztünk mindenki elfoglalta saját szekré-
nyét, és vidáman indultunk átöltözni. 

Sokat csúszdáztunk és fürödtünk sok élményt szerezve. Mindenki csodásan érezte magát. Délben, pont-
ban 12:00-kor megebédeltünk a fürdő területén, az-
után tovább folytattuk a vizes programot. Szlovák 
barátainknak a két nap alatt számos magyar szót 
megtanítottunk egyik példa erre az ,,egészségetekre", 
amit szinte már tökéletesen tudtak mondani. 15:00 
körül hazafelé készülődtünk, amikor egy körülbelül 
15-20 perces eső megállított minket, így nem tudtunk 
elindulni.  Ez alatt az idő alatt még sokat beszélget-
tünk. Amikor elállt az eső, felszálltunk a buszra. 
Nyíregyházáról az utunk a nyírteleki Édes élet fagyi-
zóhoz vezetett, ahol minden gyermek és felnőtt ka-
pott a szlovák diákoktól egy-egy szép mintás ceruzát 
és egy kitűzőt. A fagyizás után elköszöntünk egymás-

tól, és haza mentünk. A mai napig tartjuk a kapcsolatot nagyon kedves, új  barátainkkal.  

Köszönjük a kísérőtanárainknak, hogy vigyáztak ránk és, hogy velük együtt élhettük meg ezt a pár fan-
tasztikus napot!  

                                                                                                                                       Papp Leila 8.a 

Bondár Zsófia 8.a 



 

NYÍRTELEKI SE 

3. oldal 

A mi csapatunk egy lánycsapat, mely már két éve működik. Sok munkát befektetve értük el eddigi ered-
ményeinket, sikereinket. 

Voltak nehezebb időszakaink, amelyeket sikerült átvészelnünk. Edzőnk Hudák Karolina. Sok mindent 
tett azért, hogy ez a focicsapat működjön. Az edzőmeccseket nyáron is megtudtuk oldani, a meccsek 
mindig barátságosak voltak, és örömmel vágtunk bele. 

Köszönjük a bíztatást szurkolóinknak, akik jelen vannak a meccseinken, és mellettünk állnak. A buszon 
a hangulatról kezeskedünk, hogy sose maradjon ki senki belőle. 

A legelső szezonban nagyon nehezen kezdtünk, mivel újak voltunk, de egyre több edzéssel nagyobb 
sikereket értünk el! 

A csapatba szoktak új tagok érkezni, és mi őket min-
dig nagy szeretettel várjuk! 

A csapat tagjai:  Ádám Viktória 

     Bátori Orsolya 

     Boros Annabella 

     Hevesi Boglárka 

     Kóka Ivett 

     Kurucz Panna 

     Maxa Gina 

     Sándor Ildikó 

     Ugocsa Fanni 

     Zajácz Barbara 

Ez a mi kis összetartó csapatunk, együtt veszítünk, együtt győzünk! 

Bátori Orsolya 8.b 

DÖNTS JÓL, JÖVŐD A TÉT! - Pályaválasztási kiállításon jártunk 

2018. 10.11-én Nyíregyházán , a Continentál Arénában jár-

tak a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola  8.a 

és 8.b osztályos tanulói osztályfőnökeik kíséretében. A pá-

lyaválasztási kiállítás rendkívül  színes, izgalmas program-

nak bizonyult :  sok érdekességet tartogatott ebben az évben 

is. Számos középiskola  mutatta be , milyen lehetőséget 

nyújt a továbbtanulók számára. Rengeteg érdeklődő diák 

vett részt a rendezvényen. Remek alkalomnak bizonyult  

azok számára , akiknek semmilyen  elképzelése nincs arról, 

hogy melyik iskola és szak a nekik legmegfelelőbb. Azok 

számára is segítséget nyújtott ez a lehetőség , akik már tudják, hogy milyen szakmát szeretnének vá-

lasztani. Sok információt gyűjtöttünk arról, hogy mi szükséges a továbbtanuláshoz. 

Nagyon sok szerencsét kívánok minden nyolcadik évfolyamos diáknak a pályaválasztáshoz, és a 

sikeres jövőhöz! 

Kóka Ivett 8.b 



 

 

Nikola Tesla hat fantasztikus találmánya, amely sohasem készült el 

9. oldal 

A 20. század egyik legnagyobb tudósaként számon tartott 

Nikola Tesla mérhetetlen érdemeket szerzett olyan, mind a 

mai napig alkalmazott eszközök kifejlesztésében, mint a rá-

dió vagy éppen a váltóáram. Karrierje emellett bővelkedik 

olyan fantasztikus találmányokban (pontosabban inkább 

tervekben) is, amelyek még ma is inkább a sci-fi kategóriába 

sorolhatnánk. 
Nikola Tesla (1856-1943)  

1. Az eltitkolt földrengés 
 

 

1893-ban Tesla szabadalmaztatott egy gőzmeghajtású rezgésgerjesztő 

gépet, amelynek célja az volt, hogy egy folyamatos fel-le mozgással ál-

lítson elő elektromosságot. Évtizedekkel később, 1935-ben az akkor ép-

pen 79. születésnapját ünneplő feltaláló egy fantasztikus történetet osz-

tott meg a nyilvánossággal. Elmondása szerint az általa fejlesztett osz-

cillátor egy korai típusa nem várt hatást váltott kit. A gép vibrálása egy 

tesztelés során egy valóságos földrengést váltott ki. A New York-i labo-

ratóriumban „hirtelen elkezdtek össze-vissza repkedni a nehéz berende-

zések.” 

Az épület leomlását Tesla azzal akadályozta meg, hogy gyorsan kalapá-

csot ragadott és szétverte a földrengéskeltő szerkezetet. Ezt követően 

pedig utasította asszisztenseit, hogy titkolják el az eset pontos körülmé-

nyeit a kiérkező hatóságok elől és mondják azt, hogy csak egy egyszerű 

földrengés volt. 
Földrengéskeltő oszcillátor (1893)  

2. A gondolatkamera 

Tesla úgy vélte, hogy a különböző, gondolata-

inkban megjelenő képek, amelyeket akkor lá-

tunk, ha behunyjuk a szemünket, nyomot hagy-

nak a retinán is. Elképzelése szerint így lehetsé-

ges lenne egy mesterséges retina elkészítése, 

amelynek lefényképezése révén kivetíthetővé 

válhatnának az emberek gondolatai. „Így az el-

ménk tényleg olyan lehetne mint egy nyitott 

könyv” – fogalmazott a híres tudós. 

Gondolatkamera  

TUDOMÁNYOS ÉRDEKESSÉGEK 
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1901-ben Tesla 150 ezer dollár támogatást szerzett a korszak dúsgazdag befektetési bankárától, J. P. 

Morgantól. A pénzből Tesla egy 56 méter magas, gomba alakú tornyot épített Long Island északi partjai-

nál, amely a tervek szerint az Atlanti-óceán teljes egészére képes lett volna üzeneteket és képeket továb-

bítani, valamint telefonkapcso- latot létesíteni az éppen 

úton lévő hajókkal a Földet használva –mint vezetőt – 

a továbbítani kívánt jelek szá- mára. 

Az Wardenclyffe Torony épí- tése közben Tesla fejében 

azonban egy még ambíciózu- sabb gondolat született 

meg. A feltaláló meg volt róla győződve, hogy lehetséges 

az elektromos áram és így az energia továbbítása a pusz-

ta levegőben, mindenféle ve- zeték nélkül. A tornyot 

ezért arra akarta használni, hogy azzal több millió volt 

elektromosságot továbbítson New York felé, biztosítva 

ezzel az egész város áramellá- tását. 

A terv megvalósításához – és az azzal járó többletköltségekhez – azonban a projektet finanszírozó Mor-

gan már nem járult hozzá. (Egyesek szerint azért vonta meg a támogatását, mert attól félt, hogy Tesla 

találmánya tönkreteheti a többi energiaipari vállalkozását.) A tudós így 1906-ban még a torony befejezé-

se és működésbe hozatala előtt kénytelen volt felhagyni a projekttel. A Wardenclyffe Tornyot végül 

1917-ben bontották le.  

3. Áram a levegőben 

Mesterséges cunami  

4. Mesterséges cunami 

1907-ben a New York World című napilap 

számolt be Tesla legújabb fantasztikus 

tervéről. A feltaláló elképzelése szerint 

egy vezeték nélküli távíró révén lehetővé 

válna nagy erejű robbanószer működésbe 

hozása a tenger alatt is. Egy ilyen robban-

tás pedig képes lenne egy cunamit kiválta-

ni, amelynek hadászati alkalmazása lénye-

gében hasztalanná tehetné a tengeri flottá-

kat. 

A pusztító fegyver mögött álló motiváció azonban nemes volt. Tesla úgy gondolta, hogy egy ilyen esz-

köz alkalmazásától való általános félelem hosszú távon hozzájárulna a világbéke eléréséhez és megőrzé-

séhez. 
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5. New York-London három óra alatt 

Léghajó hangsebesség fölött  

6. A békét hozó halálsugár 

Teslát már egészen fiatal kora óta foglalkoztatta a repülés gondolata. A Wardenclyffe Torony projektjé-

nek bukását követően ezért egy olyan léghajó terveivel kezdett foglalkozni, amely mintegy 13 km magas-

ságban haladna és elektromos árammal működne. A Reconstruction magazinban 1919-ben megjelent 

cikkben úgy fogalmazott, hogy egy ilyen jármű ké-

pes lenne átlépni a hangsebességet is, így a New 

York és London közti utazási idő alig 3 órára rövi-

dülhetne. 

 

A koncepció szerint a léghajókat földi erőművek 

táplálták volna a már korábban is vizionált vezeték 

nélküli módszerrel. Így azok lényegében megállás 

nélkül, végtelen energiával üzemelhettek volna, 

minthogy az erőművek olyan infrastruktúrát biztosí-

Hasonlóan a metserséges cunami gondolatához, 

ugyancsak a világbéke biztosítása céljából tervez-

te meg Tesla hírhedt halálsugarát. A fegyver tervei 

szerint úgy működött volna, hogy egy vákumkam-

rában higanyrészecskéket a hangsebesség 48-

szorosára gyorsított volna, majd azokat egy sugár 

formájában kilőtte volna. Egy ilyen sugárnyaláb 

Tesla szerint olyan hatalmas energiával bír, hogy 

képes akár „10 ezer ellenséges repülőgépet is el-

pusztítani 400 km távolságból. 

A halálsugár nevet a sajtó aggatta rá a találmányra, Tesla maga „békesugárként” hivatkozott rá, amely 

szerinte úgy szolgálna „mint egy láthatatlan kínai nagy fal, csak egymilliószor áthatolhatatlanabb len-

ne.” A részecskefegyver terveit számos kormánynak felajánlotta, köztük az Egyesült Államoknak is, de 

végül csak a Szovjetunió mutatott komoly érdeklődést és 25 ezer dollárt fizetett Teslának a fegyver spe-

cifikációiért. Nincs azonban adat arról, hogy valaha is készült volna fegyver a tudós tervei alapján. 

A tudományos érdekességet gyűjtötte: Bagoly Ferenc – fizika tanár 
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A sportos érdekességet gyűjtötte: Bagoly Ferenc – tanár 

A VILÁG LEGJOBB LABDARÚGÓ JÁTÉKOSA 

Puskás Ferenc (Budapest, 1927. április 1. – Budapest, 2006. november 17.) a Nemzet Sportolója címmel 
kitüntetett olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó, több klubcsapat és válogatott 

edzője, posztumusz dandártábornok. Az aranycsapat kapitánya, közismert becenevén PUSKÁS ÖCSI. 
1950 és 1954 között a magyar futballválogatott csapatkapitánya és a Budapesti Honvéd meghatározó 
egyénisége volt. Az 1956-os forradalom leverésének hírére Bécsben maradt, ahová rövidesen felesége és 
gyermeke is követte. Később Spanyolországba költözött, ahol 1958-ban a Real Madrid legendás játékosa 
lett. Spanyolországban Pancho néven becézték.  39 évesen hagyott fel játékos pályafutásával, utána fut-
balledzőként tevékenykedett.  Puskást tekintik minden idők legjobb magyar labdarúgójának. Páratlan játé-
kát a rendkívüli robbanékonyság, a tökéletes labdakezelés, a kiismerhetetlen cselek, a szellemes megoldá-
sok, a szinte centiméterre pontos átadások, a nem mindennapi helyzetfelismerés és a briliáns rúgótechnika 
jellemezte. Akaraterejét igazolja, hogy bár Spanyolországban nagy túlsúllyal jelentkezett játékra, átállt a 

spanyol ritmusra, és rövid időn belül lefogyott a 
megfelelő szintre. Harmincéves kora után is képes 
volt a megújulásra, és a publikumot a régi játéká-
val, sőt néha annál is jobbal kápráztatta el. Ismert 
volt erős és hihetetlenül pontos ballábas lövéseiről.  

1991-ben végleg Magyarországra költözött, 
és 1992-ben az MLSZ utánpótlás-, majd nemzetkö-
zi igazgatója, végül 1993-tól egy rövid időre a a 
válogatott szövetségi kapitánya lett. 2000-
től Alzheimer-kórral és más betegségekkel küszkö-
dött, a kórházat csak ritkán hagyhatta el. Egészségi 
állapota egyre rosszabbra fordult; 2006. november 
17-én hunyt el.  

85-szörös magyar és 4-szeres spanyol válogatott; háromszoros Bajnokok Ligája (BEK) győztes; Bajnokok 
Ligája gólkirálya 2 alkalommal; Európa legjobb góllövője (1948); Európa-bajnoki gólkirály 10 góllal 
(1948–1953-as Európa-kupa); 4 gólt szerzett egy BL-döntőn (1960); 84 gólt szerzett a magyar válogatott-
ban; a XX. század legjobb góllövője; az egyetlen játékos a világon, aki gólt lőtt világbajnoki 
(1954), olimpiai (1952), Európa-bajnoki (Európa-kupa, 1953), Bajnokok Ligája (BEK, 
1960) és Világkupa döntőben (1960)is; 349 magyar bajnoki mérkőzésen 358 gólt szerzett; 179 spanyol 
bajnoki mérkőzésen 159 gólt szerzett; 5-szörös magyar bajnok a Kispest Honvéddal (Kispest 
AC/Budapesti Honvéd SE); 6-szoros spanyol bajnok a Real Madriddal; 4-szeres magyar gólkirály; 4-
szeres spanyol gólkirály; 1-szeres spanyol kupagyőztes (1962). Edzőként az Antarktisz kivételével min-
den földrészen dolgozott. Szövetségi kapitányként Szaud-Arábia és Magyarország válogatottjai élén dol-
gozott. Bajnokcsapatok Európa-kupája-döntős és görög bajnok a Panathinaikósszal, görög bajnok az AEK 
Athénnal, ausztrál bajnok és kupagyőztes a South Melbourne-nel. További bajnoki érmek sorát nyerte 
egyiptomi, paraguayi, chilei és görög csapataival. Fontosabb címek és kitüntetések: FIFA Order of Merit; 
UEFA Order of Merit – smaragd fokozat; NOB Order of Merit; a Nemzet Sportolója; a Magyar Köztársa-
sági Érdemérem középkeresztje; a Magyar Köztársaság tiszteletbeli nagykövete; a Köztársasági Elnök 
Arany Emlékérme; Budapest Főváros díszpolgára; Budapest I. és XIX. kerületének díszpolgára. A XX. 
század legjobb magyar sportolója (Nemzeti Sport olvasói szavazás); a Real Madrid történetének legjobb 
játékosa (internetes szurkolói szavazás); a XX. század legjobb sportolója kitüntetés (AIPS); Aranyláb 
díj (Golden Foot); a FIFA SOS Gyermekfalvak magyarországi nagykövete; Magyar Örökség-díj. A Ma-
gyar Néphadsereg őrnagya, majd rehabilitálása után a Magyar Honvédség alezredesévé, ezredesévé, halála 
napján dandártábornokká léptették elő. Magyarország legnagyobb stadionja, az egykori Népstadion, vala-
mint a felcsúti Pancho Aréna az ő nevét viseli. Felcsúton futballakadémiát, Kispesten általános iskolát, 
valamint Magyarország több településén és Ausztráliában utcát neveztek el róla. A 82656-os kisboly-
gó szintén az ő nevét viseli a világűrben.  
A FIFA-listán a világ valaha volt legjobbjai között szerepel. 2016-ban a goal.com internetes szak-
portál „Legendák világbajnoksága” elnevezésű szavazásán a valaha volt legjobb labdarúgónak vá-
lasztották. 
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DÖK alakuló ülés 

2019. szeptember 07-én megtartotta alakuló ülését a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákönkor-

mányzata, amelyre a felső tagozat osztályai összesen 16 főt delegáltak. Az ú j elnök Maxa Márk 8.b osztá-

lyos tanuló lett a szavazatok többségének megszerzésével. A DÖK egyben el is kezdte az érdemi munkát, 

áttekintette és elfogadta saját működési szabályzatát, megszavazta az éves programját, és véleményezte az 

iskolai házirendet. Legfontosabb feladatként a tanulói ügyelet megszervezését emelhetjük ki, amit a gye-

rekek az óraközi szünetekben fognak ellátni. Ezen kívül a képviselők a mobiltelefonok használatával kap-

csolatos új szabályokat is megfogalmaztak, amit osztályonként fognak megoldani. 

Bagoly Ferenc—DÖK segítő pedagógus 

 A DÖK képviselői a 2018/2019-es tanévben: 

5.a  
Benő Kristóf  

7.a  
Czine Zsanett  

Kozák Gábor  Mészáros Regina  

5.b  
Vajda Kitti  

7.b  
Csinószki Réka  

Sárosi Panna  Kiss Attila  

6.a  
Lakatos Tamara  

8.a  
Bondár Zsófia  

Dakó Dorina  Nagy Máté  

6.b  
Mészáros Benedek  

8.b  
Maxa Márk  

Fazekas Bianka  Boros Annabella  
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 A tanórai figyelem nélkülözhetetlen, hiszen a tanár magyarázatát egyetlen könyv sem pótolja. 

 Ne távozz úgy az óráról, hogy tisztázatlan kérdésed legyen az anyaggal kapcsolatban. 

 A jegyzetelés nemcsak a gondolatok rögzítésének hatásos módja, hanem megkönnyíti az otthoni tanu-

lást is. 

 Amennyiben rendszeresen kérdéseid vannak, melyekre nem tudsz válaszolni, föltétlenül menj el kor-

repetálásra. 

 Minden nap tanulj. Napi 2-3 óra tanulás elégséges kell, hogy legyen a felkészüléshez, ismétléshez. 

 Ne oszd meg a figyelmedet! Kísérletek bizonyítják, hogy egyszerre csak egy dologra tudunk igazából 

figyelni. A figyelem gyors váltogatása bizonyos tevékenységeknél – például az autóvezetésnél – nél-

külözhetetlen, a szellemi erőfeszítésnél azonban mindenképpen a teljesítmény csökkenésével és gyors 

fáradással jár. 

 Élvezettel merülj bele a tanulásba. Ha valódi érdeklődés és kíváncsiság vezet, figyelmed biztosan nem 

kalandozik el más területekre. 

 Tanulás előtt tedd rendbe íróasztalodat! Ne hagyj elől semmi olyan tárgyat, amely tanulás közben el-

vonhatja a figyelmedet, más irányba terelheti gondolkodásodat. 

 Tanulás közben ne egyél, evés közben ne olvass! A kétféle tevékenység egymás ellen hat: vagy az 

ételt élvezd, vagy a tanulásra figyelj. Ha éhes vagy, inkább tarts szünetet és nyugodt körülmények kö-

zött, étkezz. 

 Érdemes fegyelmezetten viselkedni! Az önfegyelem sokkal méltóbb hozzád, mintha tanárodnak vagy 

szüleidnek kellene kényszerrel hatni rád. Győzd le kedvetlenségedet, légy ura indulataidnak. Ha vala-

mit nem értesz, rugaszkodj neki újból türelemmel. Ha végleg nem boldogulsz, kérj segítséget. 

 Figyeld meg magad, hogyan viselkedsz tanítási órákon. Mennyire használod ki a tanulás lehetőségét 

az iskolában? A jó időgazdálkodás alapja, hogy amit az iskolában megértesz és megjegyzel, azzal ott-

hon keveset kell foglalkoznod. Mi akadályoz meg ebben? Vedd észre, mi tereli el figyelmedet a tárgy-

ról, és gondold meg, mit tehetnél ellene. 

 Otthoni munkádat is elemezd. Mennyire célirányos a tanulásod, mennyi közben a „lötyögés”, a fölös-

leges időtöltés, ábrándozás, mi akadályoz a folyamatos tevékenységben, mennyi ideig tudsz koncent-

ráltan dolgozni? Ne hagyd, hogy az idő kifolyjon kezeid közül! 

 Az otthoni tanulásnál használd a füzetedet, munkafüzetedet és a tankönyvedet, atlaszodat. 

 Elsőként olvasd el a tankönyvben a megtanulandó anyagot, majd olvasd el a füzetbe írt jegyzetet. 

 Próbálj emlékezni az órán elhangzottakra. Amennyiben megértetted az új anyagot, gondolatban fog-

lald össze azt. 

 Olvasd el leckéhez tartozó olvasmányokat, hiszen ezek segítenek megérteni és elmélyíteni az anyagot, 

fejlesztik az értő olvasást, táblázat – és ábraelemzést. 

Fogadd meg a tanácsokat, s meglátod eredményes leszel! 



 

 
Zarándoklaton Rómában  

15. oldal 

A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola pedagógusainak jelentős része zarándoklaton vett 

részt Rómában, amelynek legkiemelkedőbb eseménye a  püspöki szinódust megnyitó pápai szentmisén 

való részvétel és a Palánki Ferenc excellenciás Megyéspüspök Úrral, valamint Kocsis Fülöp metropolita 

Úrral való találkozás volt a Szent Péter téren. Mindkét magas rangú egyházi méltóság a magyarországi 

fiatalok ügyének képviseletében vett részt ezen a fontos rendezvényen. A püspöki szinódus (konferencia 

sorozat ) központi témája a fiatalok, az ifjúság - mi lehet számunkra ennél aktuálisabb? A Ferenc pápa 

által celebrált szentmisén imádkoztunk fiataljainkért, tartalmas jövőjükért, valamint felelősségteljes, pél-

dát mutató vezetőikért.  

A gyönyörű műemlékek, az ókori Róma, a város nevezetességeinek megtekintésén túl minden nap részt 

vettünk szentmisén is.  

Az első egy igazán meghitt helyen, szállásunk kápolnájában volt – ahol hálát adtunk azért, hogy Rómába 

érkezhettünk. Szállásunk különlegessége, hogy magyar nyelvű nővérek (apácák) üzemeltetik. Öt napon 

keresztül ők voltak gondos és segítő házigazdáink.  

Zarándoklatunk második napjának reggelén egy igazán nem mindennapi helyszínen: a Szent Péter Bazi-

lika magyar kápolnájában a magyar misén imádkozhattunk együtt számos más magyar zarándokkal. Az 

őrzőangyalok napja volt, amikor a magyar Himnuszt Rómában énekeltük a Szent Péter Bazilikában.  

A zarándoklat további állomásai: Pápai Magyar Intézet, Piazza Navona, F iori palota, Transtevere 

Santa Maria Bazilika, Piazza Venicia Monumentál, Palatinus domb , ókori Róma, Colosseum, katakom-

bák (Holtak városa), Santa Maria Maggore Bazilika, Szent János Bazilika, Trevi kút, Spanyol lépcső , 

Pantheon  

Az utolsó két napon a Falakon Kívüli Szent Pál Bazilika megtekintésével és az imádságokkal együtt 

teljes búcsút nyertünk, hiszen több Bazilikába zarándokoltunk utunk alatt ( Szent Péter Bazilika , 

Transtevere Santa Maria Bazilika, Santa Maria Maggore Bazilika, Lateráni Szent János Bazilika). 

Majd péntek reggel elköszöntünk a nővérektől és szerencsésen földet értünk itthon . 

Hálás szívvel köszönjük iskolalelkészünknek: Kiss Tibor kanonok/plébános Úrnak, hogy megszervezte 

számunkra ezt a zarándoklatot, és az úton végig lelkivezetőhöz méltóan, támogatott, erősített minket –

és olyan mély, életre szóló élményeket élhettünk át Vele-Általa , amelyek egészen biztosan örök emlé-

kek maradnak s katolikus iskolánk „falait „ is erősítik személyes épülésünkön túl.  

       Horváth-Bócsi Irén  



 

 
16. oldal 

Ti is elkészíthetitek! 

 

 

8-10 dkg liszt  

10 dkg margarin  

1 tojás  

1 cs vanília cukor  

5 evőkanál cukor  

Fél sütőpor  

1 csésze tej  

Összekeveritek, és a muffin formába öntitek. Kb 20 perc alatt elké-

szül a finomság.  

Ha valaki szeretné megbolondítani az alap muffint,  akkor tehet a 

nyers masszába csokidarabokat, vagy bármilyen idénynek megfele-

lő gyümölcsdarabot.  

    

        

Muffin alap 

Mészáros Regina 7.a 

Olvasni jó! 

 

 

 

 

 

  Azoknak a figyelmébe ajánlom ezt a könyvet, akik szeretnek 

olvasni! Nagyon jó, Aranyos, kedves kis történet, izgalmas, romanti-

kus, szerelmes és persze van benne szomorú rész is. Egy egyedül 

álló apuka, egy kislány, és egy Tennesse-beli vidámparkban dolgozó 

nőről szól ez a könyv!  

Ha unatkoztok, akkor olvassátok! Ígérem nem lesz unalmas!  

A többit nem árulom el!  

       Papp Leila 8.a 

Sandra Brown- Taníts meg szeretni! 



 

 
17. oldal 



 

 
18. oldal 

Szerkesztette: 

Szabóné Lukács 

Éva 


