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Jeles napok 
 

Október 01. 

 Zenei világnap – UNESCO (1975 óta)  

 Idősek világnapja – ENSZ (1991 óta 

Október 04.  

 Állatok világnapja 

Október 05. 

 Pedagógusok világnapja (1996-tól) 

Október 06. 

 Nemzeti gyásznap – az aradi vértanúk kivégzése 

 

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása 

után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az 

Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 

1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 

tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. 

 

 

 
 

Az aradi vértanúk, Barabás Miklós litográfiáján 

Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, 

Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, 

Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos 

 

 

Október 08. 

 Madárfigyelő világnap 

 

Október 09. 

 Amerika felfedezésének napja  
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Október 14.  

 A fehér bot napja 

 Nemzetközi gyalogló nap 

 Falusi nők világnapja 

Október 16.  

 A kenyér világnapja 

Október 17. 

 A szegénység elleni küzdelem világnapja  

Október 18.  

 A magyar festészet napja  

Október 19. 

 Teréz anya napja Albániában 

Október 21. 

 Földünkért világnap  

Október 23. 

 a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe – az 1956-os forradalom kitörése 

 a köztársaság napja – köztársaság kikiáltása 1989. október 23-án 

 

Kettős nemzeti ünnep 

 
Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 

volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. 

október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen 

november 11-én. 

A Szovjetunió 16 hadosztállyal és 2000 harckocsival szállta meg Magyarországot. A 

harcokban 2652 magyar esett el.  A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar 

hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevő it 

tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. 

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os 

forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja. 
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Nagyon ritka csillagászati esemény október 19-én 
 

A Siding Spring  üstökös körülbelül 200 ezer km/h-s sebességgel száguld el majd a Mars 

mellett.  

A Földön lévő űrtávcsövekkel, a Mars közelében és  

felszínén lévő űreszközök segítségével felvételeket  

készítenek róla.  

Már vannak adatok az üstökösről, magjának  

átmérője 0,8 és 8 kilométer közé esik.  

A mag körüli ködös burok, a kóma jelenleg 160 ezer kilométer széles, a belőle induló csóva 

pedig 480 ezer kilométer hosszú.  

Várhatóan nem csapódik be, csak elhúz a Mars bolygó mellett. Ha mégis, akkor felszínén 

nagy változások mennek majd végbe. A Földön 65 millió éve becsapódott üstökös az élet 90 

százalékát, közte a dinoszauruszokat is, eltörölte. 

 

 

Mondóka 

Gomba, gomba gomba, (öklünket összeütjük) 

Nincsen semmi gondja! (kéz forgatása) 

Ha az eső esik rája, (ujjunkkal mintha vízcseppek esnének) 

Nagyra nő a karimája (fejünk fölött körözünk) 

Az esőt csak neveti, (szájunkra mutatunk)  

Van kalapja, teheti! (megemeljük a kalapot) 
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A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász 

országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, mára már az egész világon elterjedt. 

Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és  

egyéb szellemek ünnepe volt. 

Ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők 

életét, mivel a lelkek ezen az éjjel vándorolnak a holtak birodalmába.  

Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat.  

   

 

Amerikában Halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe 

öltözött gyerekek jelennek meg, akik  

Trick or treat!  

szabadon fordítva: „Cukrot vagy csínyt!” 

kiáltással szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. 

Elméletileg az ajtónyitónak van lehetősége 

„csínyt”, azaz játékos fenyegetést választani, de 

ez nem jellemző gyakorlat. Általában a gyerekek 

édességet kapnak, a felnőttek pedig jót 

szórakoznak.  
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A töklámpás legendája 

Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O'Lantern nevű részeges kovácsról 

kapta. A legenda szerint egy szép napon odament a részeges Jackhez az ördög és 

hívta a pokolba, de előtte felajánlotta, hogy igyanak még meg egy italt. Jack 

azonban nem akart vele tartani, ezért hát furfangos cselt eszelt ki inkább és 

ravasz módon megkérte, hogy válasszon egy almát az almafájáról, mire az ördög 

felmászott a fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög és a fa oldalára egy 

keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a kereszttől és nem is mert 

lemászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög addig-addig egyezkedett 

a furfangos kováccsal, hogy ígéretet tett arra, hogyha leengedi az ördögöt a 

fáról, (mivel Jack életében sok rosszat tett) nem kerülhet, azaz nem engedi be a 

pokolba. Jack ekkor megengedte az ördögnek, hogy lemásszon a fáról, aki abban 

a pillanatban el is tűnt. Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol 

között rekedt, mert a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat 

részegeskedett és bűnös módon élt, de az ördög sem akarta a pokolba befogadni, 

mert nagyon haragudott Jackre a régi csínye miatt.  

Jack arra kérte az ördögöt, hogy legalább  

egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja  

a visszautat az élők világába.  

Végül az ördög megszánta és egy izzó 

fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana alatt  

lobogó tűz parazsából, az örökké izzó parazsat 

Jack egy kivájt tök belsejébe tette, amit a  

nyugtalan lelkének szánt, világító lámpásnak. 

Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a  

fényénél keresi a megnyugvását. 
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Könyvajánló 
 

Készítette: Poczkodi Zsanett 5. o., 1. tanulócsoport 

 

Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!  

 

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető,  

könnyen olvasható mesés történet.  

Rágcsálókról szól, s ötleteket ad a barátság  

ünnepéhez, a Valentin napi buli szervezéséhez.  

Pontos leírást ad, hogyan készítsük el az egyszerű,  

de mutatós ajándékokat, képeslapokat.  

Nemcsak tavasszal ajánlom, mert szerintem  

a barátságról nem csak egy napon érdemes  

megemlékezni, elgondolkodni, hanem minden nap. 

Szívhez szóló gondolatokat is tartalmaz. 

Nekem a legjobban a következők tetszettek:  

„ A barátságot nem lehet megvásárolni!” 

„Mindannyian mások vagyunk,  

ez tesz minket egyedivé és értékessé.” 

 

Ajánlom mindenkinek a kis könyvecske olvasását, 

akinek fontos a barátság. 

S, hogy kiknek szól? 

 

„Neked, pont neked, és csakis neked szól!!!!„ 

 

Októberi hírek 

 
2014. október 03. Városi Diáksport Napon voltunk a Városi Stadionban 

2014. október 6-9. Papírgyűjtés, mérés 

2014. október 17.  

Délelőtt vendégek látogattak órát az 5. osztályban tanulásmódszertan  

és közösségfejlesztő foglalkozáson. 

Délután Szőlőszem és szőlőfürtavató volt az első és ötödik osztályosoknak. 

Minden héten részt vehetünk foglalkozásokon: 

Ovi – 3. osztály Csilla nénivel meseolvasáson, az ovisok és első osztályos Éva nénivel a 

játékos fejlesztő foglalkozáson, szabadon választott részvétellel a hangtálas meditáláson 

Ádámmal, s egyéb tevékenységekben, mint a foci, gyöngyfűzés, kézművesség, sütés-főzés. 
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Emlékezés 

A mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ 

november 1-jén ünnepel.  

A halottak napja november 2-án van, ezen a napon az elhunyt, de az üdvösséget még el nem 

nyert, a tisztítótűzben lévőkért imádkoznak. Estéjén sok helyen több órán át szólnak a 

harangok a halottak emlékezetére.  

A halottak napi szokások közé tartozik a sírgondozás, a családok virággal, koszorúval keresik 

fel a temetőben lévő szeretteiket és gyertyát, mécsest gyújtanak emlékükre. 

KOLISOK !!! 

Emlékezzünk együtt Anikó nénire 22-én este,  

gyertyagyújtással, nagy-nagy szeretettel !!! 

  

„A sok kis láng kialszik, a virág elhervad, 

De a szeretet és az emlék örökre megmarad.” 



 9 

Sulis viccek 
Alsósok: 

 

Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez: 

- Pistike, ha anyukádnak van három almája,  

és hétfelé kell osztania, mit csinál?  

- Kompótot. 

 

Felsősök: 

 

A biológia tanár kérdezi a tanulókat, hogy tudnak-e öt állatot mondani, amelyek 

az északi sarkon élnek. A teremben nagy a csend. 

De egyszer csak jön az ötletes válasz: 

- Három jegesmedve és két fóka. 

   

  
Szakközepesek: 

 

Geri egy nagy egyessel megy haza a suliból. 

Az anyja kérdőre vonja: 

- Hogy történhetett ez? Hogy kaphattál ilyen rossz jegyet? 

- Egy sajnálatos hiányzás miatt. 

- De Te nem is hiányoztál az iskolából!!!??? 

- ÉN nem is, de a padtársam igen.  
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JÓ HÍREK!!! 

A SULI BEZÁRJA KAPUIT! 

2014. október 22- én hazautazás őszi szünetre.  

Az első tanítási nap november 3-án lesz. 

Akkor hány napot is pihenhetsz??? 

6  7  8  9  10   11   12 

 

Zelk Zoltán: Október 

 

Kisöccsétől, Szeptembertől 

búcsút vesz és útra kél, 

paripája sűrű felhő, 

a hintója őszi szél. 

 

Sárga levél hull eléje, 

amerre vágtatva jár, 

félve nézi erdő, liget, 

de o vágtat, meg se áll. 

 

Hová, hová oly sietve, 

felhőlovas szélszekér? 

Azt hiszed tán, aki siet, 

aki vágtat, messze ér? 

 

Dehogy hiszi, dehogy hiszi 

hiszen nem megyen ő messze, 

csak addig fut, míg rátalál, 

a bátyjára, Novemberre. 

 

 

Zelk Zoltán magyar költő és prózaíró. 

Összesen 27 kötete jelent meg,  

5 díjban részesült. 

Érmihályfalván született, 1906. december 18-án, 

Budapesten halt meg 1981. április 23-án. 

Részt vett az októberi forradalomban is,  

amiért bebörtönözték.  

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium,  

Általános Iskola és Kollégium angol és német  

kéttannyelvű tagintézménye az ő nevét viseli. 
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2014. szeptemberben érkezett új kollégisták bemutatkozása 

Selyem Miklós 7. osztályos, 15 éves.  

Selyem Arisztid Attila 5. osztályos, 13 éves, 

Városi Balázs 5. osztályos, 10 éves és 

Szabari Cintia 1. osztályos, 7 éves tanuló. 

Ők négyen testvérek, a Móricz Zsigmond Általános Iskolába járnak, ezért reggel 

már korán utaznak, délután pedig 5 óra körül érkeznek vissza a kollégiumba. 

Jelenleg Nagykállóban élnek, az ötödik testvérük még pici baba.  

Arisztid nagyon szeret rajzolni, ezért kedvenc tantárgya is a rajz, szíves 

használja a kék színt. Ő a szeptemberi és októberi jó magaviseletéért 

osztályfőnöki dicséretben részesült. Nagyon büszkék vagyunk rá!  

Balázs hobbija a foci és a peonza játék,  

nagyon szereti a testnevelés órákat. 

Miki és Balázs kedvenc színe a fekete. 

Miki is nagyon szeret focizni,  

ő a legcsendesebb a testvérek közül. 

Sajnos októberben sokat betegeskedett. 

Cintia a rózsaszínt kedveli, szeret  

színezni, játszani a társaival. 

Rá jellemző, hogy este fél a sötétben, ezért igényli a barátnők társaságát, a 

nagyobbak meséjét, Ilike néni egyéni figyelmét.  

Fodor Roland 4. osztályos, 10 éves. Ukrajnából Salánk településről érkezett 

hozzánk. Ő is rajongója a focinak és a peonzának. Kedvenc tantárgya az angol. 

Ketten vannak testvérek, öccsét Ádámnak hívják. Roli a zöld színt használja 

szívesen.  

Varga Dzsenifer 8. osztályos, 15 éves, Kótajból érkezett. A kék színt kedveli.  
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KORZÓ TESZT - megfejtés 

1. Szerinted melyik évben nyílt meg Nyíregyházán a Korzó? 

 

2000  2005  2008  2010  2012  2014 

 

2. A Tokajból származó Bán Ferenc, Kossuth és Ybl díjas építész is részt vett a Korzó tervezésében, 

melyik épületet tervezte még ő a városban? 

 

Buszacsa,  Móricz Zsigmond Színház   Városi Művelődési Központ 

 

3. Hány milliárd forintból készült el az építkezés a sétáló utcát is beleszámítva? 

 
5   6  7  8  9  10  11 

 

4. A kétszintes mély-garázssorban hány parkolóhely van az autók számára?  

 

550   640   720   1000 

 

5. Hány üzlet található a Korzó négy szintjén? 

 

50   73   113   450   1000 

 

6. Hány ember látogatja meg hetente a Korzót? 

 
84 000   92 000  105 000    201 000 

 

7. Hány ezer ember érheti el  0 - 15 percen belül a Korzót?  

 

115 000   165 000  185 000  205 000 

 

8. Hány személylift segíti az emeletek közötti közlekedést? 

 

1  6  11  15   21 

 

9. Hétköznap a Korzóban lévő SPAR üzlet milyen nyitva tartással üzemel? 

 

5.00 – 20.00   6.30 – 21.00   8.00 – 22.00 

 

10. Ki a vezetője a Korzónak? 

 

Juhász Ferenc  Csatári Emese  Kenyeres Anita Szilágyi Gábor 

 

Nyertesek:  

Szűcs Ákos és Kanálos Tamás  

 

Októberi feladvány, mi az?  Megfejtéseket Szilágyiné Ilike néninek adjátok le.  

A papírra írjátok rá a neveteket is! 

 
1. Szekeremnek van kereke négy,  3. Lábam egy van, bordám több van, 

de te azzal sehova se mégy.   helyem itt van, helyem ott van. 

Én se ültem rajta soha még,   Napos időn otthon hálok, 

messze van az ide, mint az ég.  borús időn utcán járok. 

 

2. Lába van, de mégse jár,   4.  Kint is van, bent is van, 

víz felett visz, nem madár.   mégis csak a házban van. 

Nem rab, mégis láncot hord, 

s több utat is összetold.  5. Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem. 


