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A tartalomból: 

2018 

Kedves Olvasók!   

Ez az újság karácsonyi ajándékként készült –nagyon sok szeretettel.  

A következő számhoz várom a ti segítségeteket is.  Miről olvasnátok az új-

ságban? Milyen támákról írjunk?  

Természetesen bármilyen ötletet, javaslatot szívesen meghallgatunk, hogy 

miről szeretnétek olvasni, és várjuk érdekes történeteiteket, „cikkgyanús” 

írásaitokat is.  

Boldog karácsonyt és jó pihenést –sok-sok csodát kívánok mindenkinek! 

 Éva néni 

1. oldal 

Ha  

kará-  

csonyfa  

lehetnék, sok  

ajándék között,  

aranyszálba, ezüst-  

hímbe, fénybe öltözött,  

ágaimon  

kristálygömbök, 

piros, fehér, kék:  

villantanák, szerte szórnák  

az ünnep fényét.  

Cukorkákba, habcsókokba bur-  

kolnám magam, s a csúcsomon egy fényes  

angyal szállna  

boldogan. Szenteste  

sok apróság nevetve ját-  

szana: néznék a sok játékot,  

mit az angyal tett oda. Ágam föléjük  

hajolna, s simítana lombkezem karácsonyi,  

áldó csók-  

kal minden  

gyermeken.  



 

ADVENTI TOTO        

2. oldal 

1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az utolsó prófétát, aki már  nemcsak 

jövendölt Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is vele. Ez a próféta volt:        

 1.Zakariás  2. Izajás   x. Keresztelő János 
 

2. Jézus születését Gábriel angyal adta hírül Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt? 

 1. Jeruzsálemben  2. Názáretben  x. Betlehemben 
 

3. Mi a liturgikus színe az adventnek? 

 1. piros   2. lila (viola)  x. zöld 
 

4. Hány vasárnapból áll az advent? 

 1. 3   2. 4   x. 5   
 

5. Melyik rész marad ki a szentmiséből? 

 1. Uram irgalmazz…  2. Szent vagy….  x. Dicsőség…. 
 

6. Mivel kezdődik az egyházi év? 

 1. Krisztus Király vasárnapjával     2. Advent első vasárnapjával  x. Húsvétvasárnappal 
 

7. A templomban az oltáron lehet virágdíszítés? 

 1. Nem    2. Igen   x. Művirág lehet   
 

8. Milyen az adventi énekek dallama? 

 1. Vidám   2. Melankólikus  x. Gyors 
 

9. Hogyan szólhat az orgona adventben? 

 1. Ünnepélyesen  2. Nem szólhat  x. Csak az énekeket kísérheti 
 

10. Mikor mondják adventben a rorate szentmiséket? 

 1. Hajnalban  2. Este   x. Délben 
 

11. Kinek a tiszteletére mutatják be a rorate miséket adventben? 

 1. Jézus   2. Szent József    x. Szűz Mária 
 

12. Milyen színű miseruhában mutatják be adventben a rorate miséket? 

 1. Lila (viola)   2. Fehér   x. Zöld 
 

13. Advent hányadik vasárnapján gyújtják meg az adventi koszorún a rózsaszín gyertyát? 

 1. 3. vasárnap   2. 1. vasárnap   x. 4. vasárnap 
 

13+1. Melyik szent ünnepe esik az adventi időszakra? 

 1. Szent Gellért  2. Szent Miklós  x.  Szent Imre 



 

PROGRAMJAINK 

3. oldal 

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   

2018 december 

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 

31       

2019 január 

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 31    

07. Szentírás olvasó egyházmegyei verseny 

08. 7.évf. látogatása az állatkertbe  

09. Egészségnap (felső) családinap (alsó) 

13. Szép magyar beszéd helyi forduló  

14. Dugonics András matematikaverseny 

helyi forduló 

14. Fogadó délután 

15. Hangversenybérlet—1. előadás 

16. Dürer matematika csapatverseny 

19. Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére  

19-23. Erasmus +  

Adventi gyertyagyújtás minden héten 

07. Mikulás (DÖK) 

14. Adventi forgatag 

20. Karácsonyi műsor 

21. Pedagógus lelkinap 

21.-től Téli szünet 

03. Első tanítási nap 

 



 

Egy felejthetetlen kirándulás az  

ERAMUS+ program keretében Szlovákiában 

4. oldal 

Az ősz derekán az egyik iskolai megbeszélésen igazgató néni közölte, hogy intézményünk a szlovák és 

lengyel testvérvárosunk iskolái mellet részese egy Erasmus+ nevű sikeres pályázatnak. E pályázat kereté-

ben lengyel, szlovák, és magyar diákok fognak találkozni, s iskoláikat képviselni. Ezek olyan tanulók 

lesznek, akik példamutató diákjai iskolánknak. Többen izgatottan vártuk, vajon kik fogják a nyírteleki 

Szent Anna Katolikus Általános Iskola „delegációját” alkotni. Előzetes feladatként kaptuk, hogy a pályá-

zati programhoz logot tervezzünk. Lelkesen készítettük a logokat, valamint izgatottan vártuk, vajon kik 

vehetnek részt ebben az érdekesnek, izgalmasnak tűnő programban. 

 Büszkeség, és öröm töltött el bennünket, amikor igazgató néni közölte velünk, hogy mi öten képviseljük 

iskolánkat a pályázatban résztvevő országok első színhelyén, Szlovákiában. Kísérőtanáraink, Tereminé 

Horváth Ildikó tanárnő, és Nagy Gábor tanár úr az utazás előtt felkészített bennünket Szlovákia és Len-

gyelország történelméből, az ottani szokásokból. Izgalommal vártuk az utazás napját.  

November 19-én délután 2 órakor ültünk buszra, s nekivágtunk 5 napos jutalom kirándulásunknak Eper-

jes ( Presov ) városába. Már az odavezető út jó társaságban, jó hangulatban telt. Az esti órákban érkez-
tünk meg szálláshelyünkre, egy eperjesi középiskola kollégiumába. Öt napon keresztül ez volt az ottho-
nunk. A szobák nagyon kényelmesek, jól felszereltek voltak. Másnap reggel megkezdődtek a közös prog-

ramok, kirándulások. A bőséges reggeli elfogyasztása után a lengyel gyerekkel együtt busszal utaztunk 
Jakabvágására, ahol egy nagyon különleges, egyedi technológiával megépített konténer iskolába látogat-
tunk el. Az iskola a legmodernebb eszközökkel van felszerelve. Itt fogadtak bennünket a program 

„házigazdái”, a szlovák gyerekek igazgató nénijükkel, és kedves tanáraikkal. Kis műsorral, és hagyomá-
nyaikat őrző megvendégeléssel (zsíros kenyér, hagyma) vártak bennünket. Az ünnepélyes találkozó után 
számos vidám játékon, érdekes foglalkozáson vettünk részt. Ezen a napon ellátogattunk még  a Solivar  

só múzeumba, ahol megismerhettük a só előállításának mozzanatait. Délután egy hangulatos cukrászdá-
ban isteni finom forró csokoládé mellett ismerkedtünk, idegen nyelvtudásunkat bevetve beszélgettünk. A 
nap zárásaként már kicsit lankadt figyelemmel hallgattuk az egyik szlovák tanárnénitől  Eperjes neveze-

tességeit, történelmét. Fáradtan, de vidáman tértünk vissza este a kollégiumba. A következő napok prog-
ramjai is eseménydúsak, érdekesek, tanulságosak voltak. Rangsorolni nem igazán tudjuk őket, hiszen 
minden programnak meg volt a maga szépsége. Lélegzetelállító és nagyon érdekes volt a Domica karszt-
barlang, csodálatos volt Betléren azAndrássy – kastély, nagyon érdekes volt a Leonardium kiállítás, ahol 

nemcsak sok új érdekességet hallhattunk Leonardo da Vinciről, hanem kipróbálhattuk az ott kiállított tár-
gyakat is. S felejthetetlen élmény volt a Duo Farsa koncert is, amely jó hangulatot biztosított ennek az öt 
napos kirándulást záró délutánnak. A búcsúdélutánon a jó kedvünket fokozta a szlovák, lengyel gyere-

kekkel való közös éneklés, közös tánc. Eleinte kicsit bátortalanul énekeltünk, de a jó zene, a biztató sza-
vak, mosolyok meghozták bátorságunkat. A hét rendkívül  eseménydúsan, programokkal bővelkedve, jó 
hangulatban telt el. Tanáraink mellett Kerényi 

doktor bácsi is nagyon sokat foglalkozott ve-
lünk, s törekedett arra, hogy minél több új él-
ménnyel térjünk haza. A szlovák házigazdák 

egy vidám, élmény dús, fantasztikus hetet biz-
tosítottak számunkra. Köszönjük mindenkinek 
ezt a felejthetetlen kirándulást: 

Bondár Zsófia 8.a, Papp Leila 8.a, Bol-

di Milán 7.a, Kozák Zoltán 7.b osztá-
lyos tanulók 



 

5. oldal 

 

Egészségnap az iskolában 



 

 

 6. oldal 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Szent Erzsébet nyomában 



 

 7. oldal 

Madarak téli etetése  

A téli hónapokban nagyon nehezen találnak táplálékot itthon maradt tollas barátaink. A vastag hótakaró 

és a kemény fagyok megnehezítik az élelemhez jutást. 

Az etetést október végével kezdhetjük, különösen akkor, ha a hőmérséklet 0 C fok alá csökken. Az ete-

tés legyen folyamatos, tartós mínuszok esetében ez különösen lényeges! Kis kedvenceink nagyon hamar 

megszokják a vendéglátást, ne okozzunk nekik csalódást! 

Az ideális etető madaraink számára könnyen, a ragadozók számára 

nem hozzáférhető. A jó etető fedővel ellátott, a táplálékot szárazon 

tartja. A vastag hóréteg a nem fedett etetőket betakarja, olyan a mada-

rak számára, mintha nem is létezne. 

Figyeljünk arra, hogy a túl alacsonyra helyezett madáretető odaszok-

tathatja a környék macskáit, s bár a cicusok is nagyon aranyosak, de 

ne énekesmadarakkal etessük őket! Amennyiben elég kreatívak va-

gyunk, vagy nem akarunk a madáretetőre költeni, magunk is elkészít-

hetjük. Nem kell hozzá más, mint egy hagyományos műanyag, üdítő, 

vagy ásványvizes palack. Vágjunk rá ajtót, akasszuk ki egy ágra, s 

töltsük fel madáreleséggel. 

Az ügyesebbek ülőfát is rögzíthetnek bele. A legmegfelelőbb eleség a 

köles, gabonafélék, tökmag, mogyoró, dióbél, napraforgómag, alma. 

Kedvező, ha minél többféle eleséggel kínáljuk vendégeinket. 

A hálóba csomagolt magvas golyók, 

pogácsák nagyon jók az apró énekeseknek, ugyanis a különféle magvakat 

zsiradékba préselik, így energiatartalmuk sokkal magasabb, mintha ma-

dárkáink csupán magot kapnának.  

Kenyérrel, morzsával ne etessük madarainkat! 

A nedves kenyér gyorsan megromlik, másrészt az erjedő kenyérdarabkák 

a madarakban heveny gyomor és bélgyulladást idézhetnek elő, és pusztu-

lásukat okozzák. 

Akasszunk ki szalonnát, de ne legyen sós! A só vízelvonó hatása kis kedvenceink kiszáradását és elhul-

lását idézheti elő. 

Az etetés mellett ne feledkezzünk meg az itatásról sem. Tegyünk ki tiszta, hideg vizet. 

A madarak egy része a kemény téli időjárás ellenére is fürdőzik. Naponta akár több alkalommal is. Hogy 

a reggelt ne jégolvasztással kezdjük, az itatóból este mindig öntsük ki a vizet. 

Az itató ne legyen túlságosan kicsi, mert abban a nagyobb méretű madarak (rigó) már nem tudnak meg-

fürdeni. Túl mély se legyen, mivel az, a kisebb méretű madarakra veszélyes lehet. 

Tegyünk az itató aljába egy nagyobb méretű kavicsot, vagy egy fadarabot, melyre rászállhatnak. A ka-

vics a felborulást is meggátolja. 

Ha áldozunk időnkből a madarak megfigyelésére, remek fényképalbumot készíthetünk. Az etetőt látoga-

tó fajokat nem csak szemlélhetjük, de megfigyelhetjük viselkedésüket is.  

  



 

 8. oldal 

ADIDAS-PUMA TESTVÉRHÁBORÚ 

Herzogenaurach, március 26. – Ezen a napon született Rudolf 

Dassler, aki az adidas alapítójának, Adolf Dasslernek volt testvé-

re. Rudolf Dassler öröksége máig él, hiszen a Puma kollekciói 

közül az egyik kifejezetten a régmúlt, a kulturális gyökerek, vala-

mint a modern divat, a forradalmi újítások ötvözetének tekinthető 

– presztízsszéria, az ő nevét viseli. 

Rudolf Dassler testvére, Adolf mellett lett a cipőipar vállalkozója. 

Nem véletlenül, hiszen apjuk is cipész volt – szegény családról 

volt szó egy piciny német faluban, Nürnbergtől nem messze. Adolf 1920-ban vette át a vállalkozást és tor-

nacipőket kezdett el gyártani. Négy év múlva a két testvér megalapította a Dassler-fivérek nevű cé-

get, 1925-ben pedig előálltak az első stoplis futballcipőkkel. A II. világháborúig 200 ezer pár cipőt tudtak 

értékesíteni.  1936-ban, a berlini olimpián Jesse Owens az általuk gyártott cipőben futott, nem csoda, hogy 

ekkor ismerték meg őket leginkább – négy aranyat nyert az amerikai sprinter. Adolf Dassler hű náci 

volt (megjárta az I. világháborút is egyébként), be is lépett a német nemzeti szocialista pártba 1933-

ban. Rudolf is belépett, feltehetően azért, mert látták, Hitler egyre befolyásosabb. 

A II. világháború alatt a két testvér összeveszett (mellesleg a gyár a Wermacht-nak gyártott csizmá-

kat). Adolf bátyjáról azt mondta az amerikaiaknak, az SS tagja volt. 

Rudolf Dassler 1948-ban alapította meg a saját cipőgyárát, és ekkor jelent meg először a Puma lógója, 

amelyben az állat éppen átugrik egy vékonyka „D” betűt. 

 A márka kezdetektől fogva a sport népszerű brandje volt, de a mindennapok világának is szerves része. 

Először a Rudolf Dassler név után Ruda volt a cipő neve. 

Adolf és Rudolf kapcsolata örökre megszakadt. Előbbi innentől nevezte cipőit és termékeit Adidasnak 

(Adi volt a beceneve, a das pedig a Dasslerből jött). 1954-ben, a berni világ-

bajnoki döntőben a mieinket legyőző német válogatott az ő cipőiben ját-

szott (egyesek szerint azok a lábbelik jobban alkalmazkodtak a pálya talajá-

hoz). 

A két testvér fiai (Horst és Armin) is folytatták a háborúskodást, és 

az adidas egy ideig vissza is szorult. Azért indult be újra, mert 1967-ben el-

kezdte a ruhaipari termelést is. 

Rudolf Dassler 1974. október 27-én 

halt meg tüdőrákban (szenvedélyes dohányos volt). Adolf négy 

évvel túlélte testvérét, 1978. szeptember 6-én halt meg. A Puma 

ma az amerikai sportipar 25 százalékát uralja, az egyik legna-

gyobb támogatója a világ labdarúgásának és az atlétikának – nincs 

ez másként az adidas-szal sem.  

A háború a mai napig tart közöttük. 

ADOLF DASSLER 

RUDOLF DASSLER 

Gyűjtötte: Bagoly Ferenc  



 

 9. oldal 

Tanítványunk véleménye a Szent Imre Katolikus Gimnáziumról 

Első alkalommal 7.-es koromban jártam a 

Szent Imrében, egy németverseny alkalmával. 

Már akkor megtetszett az iskola. Mivel a 

nagynéném régen ebbe az iskolába járt, na-

gyon ajánlotta, így nyolcadikos koromban ide 

jelentkeztem. Sikeres felvételi után egész nyá-

ron vártam az iskolakezdést. 

Szeptember elsején beköltöztem a Szent Imre 

kollégiumába. 3 szobatásammal egy 4 fős szo-

bában lakunk. Miután megismerkedtünk egy-

mással, hamar elszaladt az két nap.  

Szeptember 3-án elkezdődött az iskola. Tanévnyitó után megismerkedtünk az osztályfőnökkel, aki már 

akkor is nagyon szimpatikus volt. Az első napokban Lillafüredre kirándult az osztály, ami nagyon jól 

sikerült. Aztán megkezdődtek a tanítási napok, és csak úgy repült az idő. Az iskolát hamar megszoktam, 

a kollégiumba illeszkedés már több időbe telt. Viszont miután hozzászoktam a változásokhoz, elkezd-

tem jól érezni magam. A szobatársaimmal nagyon jóban vagyok, és a többi kolissal is. Igaz, sokat kell 

tanulni, de nem bánom. A suliban a legtöbb tanár nagyon rendes, és az osztálytársaim is szimpatikusak. 

Kolisnak lenni pedig külön élmény. Az esti imák, a szilenciumok mind részei a közösségi életnek. Na-

gyon szeretek ide járni. Rengeteg barátot szereztem, már ilyen rövid idő alatt is. Sosem fogom megbán-

ni, hogy ide jelentkeztem.  

Néhány vélemény a szentimrésektől: 

 

 ,,Szerintem nagyon jó a közösségi élet. Színvonalas a nyelvoktatás. 

Szeretek ide járni." / Király Réka / 

 

,,Szerintem a legjobb suli Nyíregyházán." /Varga Amanda/ 

 

 ,,Minden nap az iskolában és a kollégiumban egyaránt jelen van a hit. 

Én ezt szeretem benne." /Papp Kamilla/ 

 

 

Mészáros Dóra 
9. évfolyamos szentimrés diák 



 

 10. oldal 

Mikulás és krampusz szépségverseny 

December 7-én a diákönkormányzat mikulás és krampusz szépségversenyt 

rendezett az iskolai ebédlőben. A megfelelő előkészületek után zenére vo-

nultak be a versenyzők, akiket a diákokból álló zsűri pontozott. A 8.b osz-

tály egy mulatságos táncos bemutatót is tartott, amit ütemes tapssal díjazott 

a közönség. Amíg az eredmények megszülettek Maxa Márk és Kóka Ivett 

szórakoztatta a többi gyereket. Ezután következett a várva várt eredményhir-

detés. Az előadásban rénszarvasnak öltözött lányok (Boros Annabella, Auer 

Vivien, Kóka Ivett) is kaptak ajándékot. A végső sorrend a pontozás alapján 

a következő lett: 

Mikulások:  

1. hely: Benő Kristóf 

2. hely: Pató Petra 

3. hely: Ujvári Dávid 

különdíj: Szalanics Réka 

Munkában a zsűri  

A díjazottak 

Az egész rendezvény nagyon jó hangu-
latban zajlott, a helyezettek örülhettek a 

kiosztott díjaknak. 

A programot  szervezte  

Bagoly Ferenc 

Krampuszok:  

1. hely: Vida Emőke 

2. hely: Maxa Márk 

3. hely: Bátori Orsolya 

különdíj: Kóka József 



 

 11. oldal 

Informatika órán készítettük 

Informatika órán készülünk a Gárdonyi informatika versenyre, ahol az első forduló feladata egy PPT 

készítés a Tisza-tó élővilágáról. A legjobb munkákat elküldjük a Gárdonyi Általános Iskolába.  



 

 
12. oldal 

Ti is elkészíthetitek! 

 

 

    

Olvasni jó! 

 

 

 

A 7.a osztályba új kislány érkezik. Ennek azonban osztálytársai egy-

általán nem örülnek. Sokszor csúfolják, bántják külseje miatt. Azon-

ban részt vesznek egy kalandban, ami nagyon jól végződik.  

Egy különös és drámai történet szerelemről, gyűlöletről, barátságról, 

kiközösítésről.  

Nagyon izgalmas kis történet, bár nem olyan hosszú, de nagyon jó!  

A könyvtárban is megtalálható! 

 

Olvassátok nagy lelkesedéssel!  

 

 

   

A felejthetetlen osztálykirándulás 

Hozzávalók:  

3 evőkanál liszt 

3 dl tej 

1 csomag vaníliás cukor 

5 evőkanál cukor 

15 dkg kókuszreszelék 

10 dkg margarin  

A forgatáshoz 5 dkg kókuszreszelék, mogyoró vagy mandula a köze-

pébe. 

Elkészítés: A lisztet a tejjel csomómentesre keverjük és a cukrokkal 

sűrűre főzzük. Ezután hagyjuk langyosra hűlni, ekkor összekavarjuk a 

margarinnal és a kókuszreszelékkel. Amikor teljesen kihűlt golyókat 

formázunk, közepébe egy szem mogyorót rakva. Beforgatjuk a kó-

kuszreszelékbe.  

Raffaello golyók  

Egyszerű és gyorsan elkészíthető, ugyanolyan gyorsan el is fogy . 
A finomságot készítette:  

Szalanics Réka 6.a 

Papp Leila 8.a 



 

 
13. oldal 

 

A megfejtéseket leadhatod  

Szabóné Lukács Éva tanárnőnek 



 

 
14. oldal 



 

 
15. oldal 



 

 
16. oldal 

Szerkesztette: 

Szabóné Lukács 

Éva 

 

Az ember Ádámtól és Évától származik -

mondja a tanár.  

Móricka közbeszól: -Nekem a papám azt 

mondta, hogy a majmoktól származunk.  

-Lehet, Móricka, de most nem rólatok van szó. 

Pistike: -Halló, iskola?  

Igazgató: -Igen...  

Pistike: -Uram, azért hívom, mert a negyedikes 

Kovács Pistike nagyon náthás, nem tud iskolába 

menni.  

Igazgató: -Rendben van. Kivel beszélek?  

Pistike: -A papámmal. 

Békés, boldog karácsonyt és a  
szünetben jó pihenést kívánunk  

mindenkinek! 

Az általános iskolásoknak a tejről kell dolgoza-

tot írni. Minden gyerek legalább egyoldalas 

dolgozatot ad be, de Móricka csupán két sort 

írt. 

A tanár szigorúan kérdi: 

- Hát te miért írtál ilyen keveset a tejről? 

- Bocsánat tanár úr - mentegetőzik Móricka -, 

én a sűrített tejről írtam. 


