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Pázmány Napok  

Iskolánkban minden év októberében megrendezésre kerülnek a hagyományos Pázmány Napok. 
Az idei évben meghirdetett pályamunkák témája:  a jövő iskolája.Az alsó tagozatosoknak 
elég volt rajzolniuk, a felsőtagozatosoknak  fogalmazást is kellett írni. 
A Pázmány Napok keretén belül iskolánk ellátogatott a szeredi a Holokauszt múzeumba és a Sedita 
kekszgyárba. 
A meghirdetett versenyek eredményei: 
 

Képzőművészeti verseny - A jövő iskolája 

I. kategória  1-4. osztályok  
1. hely  -  Bíró  L., 3. o.  
2. hely  -Lelovics T., 3. o.  
3. hely  -Fricsek K., 2. o.  

 

II. kategória 5-6. osztályok  
1.  hely  -Szabados T., 6. o.,Somogyi L., 6. o.  

                         2.  hely  - ZávodszkýCh., 6. o,  Tok E., 6. o.  
                         3.  hely  -Gál  N., Jakubík V., 5. o.  

 

III. kategória 7-9. osztályok  
1. hely  -  Herencsár C. és H., 8. o., Szabó R. , 8. o., Daru Cs., 7. o.  
2. hely  -  Szarka Zs. és Kaňuch F., 8. o.,Bahurek V. és Szabó L., 8. o. 
3. hely  -  Finta L., 7.o., Vedrődi V., Balázs V., BenesZs. 7. o., 
    Finta L., PešádikZs., Polgár S., Suba S. 7. o. 

 

Fogalmazási verseny     -     A jövő iskolája 

IV. kategória   3-4. o. 

1.hely  -  Polgár T., 4. o.  
2.hely  -  Bende M., 4. o.  
3. hely -   Szabadoš  Á., 3. o. , Malý D., 3.o. 
 

V. kategória  5-6. o.  

1.hely  -Szabadoš  T., 6. o.  
2.hely  - Tok E., 6. o. és  Klemász  D., 6. o.  
3.hely  -Závodszký Ch., 6. o. 



További 
eredményeink 

 

VI. kategória  7-9. o.  
1. hely -Bahurek V., 8. o., Szabó R.,8. o. 
2.hely  -  Szarka Zs., 8. o., Csizmár M., 9. o.  
3.hely   - Polgár S., 7. o., Klemász P., 9. o. 

 
Sakkverseny 

1. hely - Alexovič. A., 9. o. 
2. hely - Šnydl V., 9. o. 
3. hely - Kun S., 7. o. 

 
Asztalitenisz-bajnokság 

1. hely - Gál Á.,8. o.    
2. hely - Hamar D., 6. o. 
3. hely - Alexovič A., 9. o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesevetélkedő - Egyszer volt, hol nem volt 

Résztvevő tanulók:    Bende Marcell, 4.o. 
Szabó Máté, 4.o. 
Malý Dániel, 3.o. 
Hakszer Edina 3.o. 

Csapatversenyben  1. helyezést értek el . 

 

 



És még ez is 
volt... 

Mesemondó verseny - Egyszer volt, hol nem volt 

Résztvevő tanulók:  Szabó Máté 4.o. - zsüri különdíja 
Bíró Lilianna 3.o. - 2. hely 
Daru Emese 8.o.-   zsüri különdíja 
 

Mesemondó fesztivál 

Résztvevő tanulók:  Szulló Vanda, 2.o. 
Németh Andrej, 2.o. 

GRATULÁLUNK  !!!! 

 

Nagyszülők délutánja  –  2017. 10 . 26. 

A diákparlament szervezésében minden évben 
megrendezésre kerül a  sikeres nagyszülők 
teadélutánja.  

Mint minden évben, most is egy adott témakör 
köré szerveztük a műsort:  idén a dió volt a fő 
motívum : belépni csak diós kaláccsal, 
süteménnyel, tortával és diós recepttel lehetett. A 
dióról  egy prezentáciot is megtekinthettek a 
nagyszülők, amelyben Finta Luca, hetedikes 

tanuló ismertette a dió jótékony hatásait és felhasználási módjait.  

És mivel ez a rendezvény egybeesik a sulis Haloween-partyval, amikor az osztályok  a „Legjobb 
díszítés“ címért versenyeznek, ezért  a nagyszülők tollat, papirt kaptak, és ők is lepontozhatták  a 
Halloweeni osztálydíszítéseket. 

Befejezésül diós nyelvtörőket kellett mondaniuk.  

Mindannyian nagyon jól szórakoztunk és kellemes délutánt töltöttünk el nagyszüleinkkel, 
akiket ily módon tiszteltünk meg az idősek hónapja alkalmából. 

Rukovánsky Viktória, 8.oszt 

 

A Rukovánsky család farmján  

Báb - Sókszelőce  

2017. október 20-án a 8. osztály részt vett egy érdekes kiránduláson,az osztályfőnök, Putera 
Anikó kíséretében.   

Rukovánsky Miroslav, a farm tulajdonosa bemutatta a farmon tenyésztett állatokat: kacsákat, 
libákat, pávákat, a sokféle tyúkfajtát, majd elmesélte nekünk a farm történetét is. Ezután 



szabad foglalkozás volt: a tábortűznél virslit, szalonnát  lehetett sütni, sokat 
énekeltünk, nevettünk,csodáltuk a gyönyörű tájat. Mindenkinagyon jól 
érezete magát, s alig várjuk, hogy újra ott lehessünk és közösen 
szórakozhassunk. 

Rukovánsky Viktória, 8.oszt 

Csodák  Palotája – december 8. 

A felsőtagozatos tanulók december 8-án Budapestre  
látogattak a Csodák Palotájába. 

Az Öveges előadóteremben érdekes fizikai kísérleteket 
mutattak be nekünk, majd csoportokban különböző 
állomáshelyekre mehettünk nézelődni, kipróbálni 
leleményességünket, tudásunkat. Csapatunk: Sára, Zsófi, 
Sári és Luca a szabaduló szobában próbálta ki  
ügyességét és küzdött meg a kihívással. Izgalmas 50 
percben volt részünk, annyi biztos! A világjárók 
szemével nézhettük meg a világot. A következő atrakció 
a 9D mozi volt, melyben 8 perc tömény adrenalint 
éltünk át. A születés világa teremben rongyzsákból 
készült spermasejteket dobálhattunk a petesejtekbe. 
Izgalmas volt...Hazafelé  a buszban jól szórakoztunk. 
Fáradtan, de elégedetten értünk haza. 

Polgár S., Pešádik Zs., Suba S., Finta L., Balázs V.- 7.oszt. 

 

Korizás a jégpályán 

December 14-én a hatodik óra után gyorsan megebédeltünk, és nyüzsgő hangyabolyként 
topogtunk a bejáratnál. Végre elindultunk a jégpályára. 

A fiúk lökdösték a lányokat, azok meg lopkodták a fiúk sapkáit. Sokat fogócskáztunk, 
nagyon jó volt a hangulat. Többnyire jól viselkedtünk, csak ötször szólt ránk a tanító néni és 
háromszor a gondnok...A jól korizóksegítettek a kezdőknek, biztatták őket: ne adják fel, még 
akkor sem, ha töbször voltak vízszintes helyzetben, mint függőlegesben! 

Nagyon jól éreztük magunkat, remélem, máskor is elmegyünk majd korizni.                       
Daru Csenge , 7.oszt.                            

 



A hónap témája :   A
___________________________________________________________________

Ebben a rovatunkban mindig valami aktuális témát szeretnénk 
kivesézni, kibeszélni. Mivel közeledik az év legszebb ünne
szeretet ünnepe, ezért most azon gondolkodunk, kinek mit is jelent ez a 
fogalom... 

 

Bahurek Vivien, 8. osztály  

Hogy mi a szeretet? 

 A szeretetet nem lehet látni, hallani, megérinteni. 

A szeretetet érezzük, de nem úgy, mint amikor megégetjük magunkat és fáj a bőrünk. 
Ezt az érzést a szívünk legmélyén tapasztaljuk és ez az érzés kifejezetten kellemes. Na nem 
mintha nem sajoghatna tőle a szívünk néha
ha elhagy minket egy barátunk, családtagunk. Természetesen nem szabad összekeverni a 
szerelemmel, mert a szerelem ettől sokkal összetettebb érzés. Sajnos, erről én még nem tudok 
beszámolni, hiszen én még soha nem voltam igazán szerelmes. Most 
elmondani, ahogyan gyerekszemmel látom. Szerintem a szerelem 3 csoportba sorolható: Van, 
amikor te mindennél jobban szeretsz valakit, de ő még csak hasonlót sem érez. Ez elég nagy 
gáz, tekintve, hogy te szerelmes vagy. A második eset, ha
kellene, de te nem viszonzod. Az utolsó lehetőségből lesz az összeköltözés, házasság, majd a 
gyerek. Ez minden tini lány álma: mikor szerelmes vagy valakibe, és ő is beléd, sétáltok a 
naplementében, egy csomó randit szer
létezik-e, de a tévében manapság ezt látni. Ezzel le is zárnám a szerelmi ügyeket, térjünk 
vissza a szeretethez. Azt gondolom, hogy mostanában az emberek szótárában nem az első 
helyen áll ez a szó, túl ritkán 
„szeretlek”. Természetesen nem szabad félreérteni. Most őszintén, nagyon jól esne, ha valaki 
csak úgy azt mondaná, hogy szeret. Olyan, mint amikor születésnapod van. Egész nap 
virulsz, miután felköszöntöttek. 

 Remélem, hogy aki ezt most elolvastad, kedvet kaptál ahhoz, hogy kimondd ezt a bűvös szót 
a barátodnak, családtagjaidnak, szerelmednek,  és hogy  az, akihez szóltál,  mosolyogva 
pillant rád, és csak ennyit válaszol: „én is téged”.

 

 

 

 

A hónap témája :   A szeretet
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Ebben a rovatunkban mindig valami aktuális témát szeretnénk 
kivesézni, kibeszélni. Mivel közeledik az év legszebb ünnepe: a karácsony, a 
szeretet ünnepe, ezért most azon gondolkodunk, kinek mit is jelent ez a 

A szeretetet nem lehet látni, hallani, megérinteni.  

A szeretetet érezzük, de nem úgy, mint amikor megégetjük magunkat és fáj a bőrünk. 
Ezt az érzést a szívünk legmélyén tapasztaljuk és ez az érzés kifejezetten kellemes. Na nem 
mintha nem sajoghatna tőle a szívünk néha-néha... Például ha  elveszítjük  szeret
ha elhagy minket egy barátunk, családtagunk. Természetesen nem szabad összekeverni a 
szerelemmel, mert a szerelem ettől sokkal összetettebb érzés. Sajnos, erről én még nem tudok 
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naplementében, egy csomó randit szerveztek és happy end. Azt nem tudom, hogy ilyen 
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helyen áll ez a szó, túl ritkán használják. Pedig olyan jó érzés valakinek azt mondani, hogy 
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csak úgy azt mondaná, hogy szeret. Olyan, mint amikor születésnapod van. Egész nap 
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a barátodnak, családtagjaidnak, szerelmednek,  és hogy  az, akihez szóltál,  mosolyogva 
pillant rád, és csak ennyit válaszol: „én is téged”. 
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Szabó Réka, 8. osztály      

Van-e  még értéke a családnak?

Elgondolkodtatok már azon, van

Ez egy nehéz kérdés. Szerintem a
az a család: zsidó vagy tán keresztény. 
Vegyük például az én családomat. Öten vagyunk. Mind az öten más értéket képviselünk. 
Nagymamám a főzésben nagyon jó. Anyukám mindig gondoskodik rólunk. Az apukám 
nagyon okos. A testvérem pedig mindig megnevett
az értékeket összetartani. A családi szeretet ugyanis hatalmas érték. Szerintem minden 
családot a szeretet jellemez. Amikor az anyukád nem enged el a
külföldre, ez is szeretet, mert félt tége
És szeretet az is, amikor elmész a
Miért sütött pont csokitortát? Mert szeret téged.  Apukád segít a
szeret. Szeretné, ha jó tanuló lennél. Testvéred odamegy hozzád, és egymillió kérdéssel 
bombáz. Miért? Mert kíváncsi, mi van veled, hogy éppen mit csinálsz. Ez is szeretet.                                         

A család az, ahol a szeretet lakik. Ahol az álmaink a
születnek. Ahol szívünk örökké egymásért dobog, és ahol  a nevetésünk soha nem ér véget.
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Elgondolkodtatok már azon, van-e még értéke a családnak? 
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külföldre, ez is szeretet, mert félt téged, hogy valami bajod esik, és majd nem leszel ott neki. 
És szeretet az is, amikor elmész a nagyihoz, aki süt neked csokis tortát, mert az a  kedvenced. 
Miért sütött pont csokitortát? Mert szeret téged.  Apukád segít a tanulásban. Miért? Mert 

né, ha jó tanuló lennél. Testvéred odamegy hozzád, és egymillió kérdéssel 
bombáz. Miért? Mert kíváncsi, mi van veled, hogy éppen mit csinálsz. Ez is szeretet.                                         
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születnek. Ahol szívünk örökké egymásért dobog, és ahol  a nevetésünk soha nem ér véget.
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Megkérdeztük .... 
___________________________________________________________________ 

 
Zsiráf versus sakál?  Melyik a hatékonyabb nyelv? 
 

Az ötödikesek  erőszakmentes kommunikációt,  
EMK-t tanultak, tőlük kérdeztünk ezt-azt… 
 
A kifejezés eredetileg egy kommunikációt segítő módszert jelöl, ugyanakkor az EMK több 
ennél: egy komplett szemléletmód az  emberről és a világról.  
Az erőszakmentes kommunikáció - vagy együttmőködő kommunikáció-módszer, amelynek 
célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban (kevesebb félreértéssel) 
tudjanak kommunikálni  egymással. A EMK-nak négy főalkotóeleme van:  
 
a megfigyelés,  
az érzés,  
a szükséglet   
a kérés.  
 
Az EMK-zsargonban az erőszakmentes kommunikációt szokás zsiráfnyelvnek 
is nevezni, szembeállítva a hétköznapokban csaknem mindenki által használt sakálnyelvvel.  
Sakálnyelvnek nevezzük a kommunikációnak azt az erőszakos módját, ahogy általában 
viszonyulni szoktunk egymáshoz. A sakál konfliktushelyzetben kétféle módon viselkedik: ha 
az ellenfelét gyengébbnek találja, akkor üvöltve támad, ha erősebbnek, akkor alázatosan 
behúzott farokkal elsomfordál.    
           A szárazföldi emlősállatok közül a zsiráfnak van a legnagyobb szíve. A zsiráf továbbá 
nagyon erős állat, ugyanakkor nagyon szelíd: egyetlen rúgásával harcképtelenné tehetné a 
társát – csak épp nem teszi. Nyálával képes feloldani a tövist, ami azt a készséget jelképezi, 
hogy mások „fullánkjait” együttérzéssel és empátiával dolgozhatjuk fel.  
Ezek miatt lett a zsiráf az erőszakmentes kommunikáció szimbólumává.  
A zsiráf pontosan tisztában van a saját érzéseivel és szükségleteivel, fölvállalja őket, és esze 
ágában sincs azokról lemondani (ellentétben a meghunyászkodó sakállal). Viszont miközben 
saját szükségletei kielégítésére törekszik, teljes figyelemmel igyekszik meghallani a másik 
érzéseit és a mögötte húzódó szükségleteket. Amikor pedig a tényleges cselekvésre kerül sor, 
a zsiráf számára csak olyan megoldás elfogadható, amelyben ugyanakkora figyelmet 
kapnak a partnere szükségletei, mint a sajátjai.  
 
Az erıszakmentes kommunikációban a végső cél, hogy a kommunikáló felek – EMK-s 
kifejezéssel élve – a szív szintjén kapcsolódjanak össze.   
 
De miért is fontos mindez?  
 
Azért, mert legtöbb ember úgy viselkedik, mint a sakál. Nem hallgatja meg a  
másik embert, és így nagyon hamar kialakul a konfliktus.  
 



A mi ötödik osztályos csoportunkkal azt tanították meg, hogy a diákok próbáljanak 
problémájukra erőszakmentes kommunikáció által megoldást találni, persze felnőttek 
beavatkozása nélkül. 
 
A közvetítés erre ad lehetőséget.  
 
Csak bátorítani tudunk minden diákot, hogy ha van konfliktusuk valamelyik  
diáktársával, forduljon bátran hozzánk, közvetítőkhöz.  
 
Mi már megtanultuk. 
 

 

 

 

 

 

 

Na mi van, 
mit 

bámulsz? Az 
én helyemre 
hajtasz ??? 

Azt látom, hogy két 
helyet foglalsz. Ez 

bosszant, mert 
gyakran ezt 

tapasztalom. Én is 
szeretném elrakni 

a dolgaimat. 
Tudom, hogy kevés 

ez a hely 
kettőnknek, de nem 

lehetene, hogy 
mindenki a saját 

felén rakodik? 

SZERINTED  MELYIK A HATÉKONYABB 
KOMMUNIKÁCIÓ ??? 



Legendás Pázmányosok 
___________________________________________________________________ 

Ebben a rovatban azokat a volt Pázmányosokat szeretnénk 
bemutatni , akik művészként, sportolóként, politikusként,vagy egyéb területen 
képviselik nemcsak iskolánkat, városunkat, hanem nemzetközi szinten is sikeresek. 

Példaképek, akikre büszkék vagyunk.  

Szarka Zsófi Bernadett, 8.osztályos tanuló elsőként Ágh Líviát mutatja be: 

Ágh Lívia - operaénekes 

 

 

 

Ágh Lívia a Pázmány Péter Alapiskola volt tanulója világhírű operaénekes lett.  

Vágkirályfán és Vágsellyén végezte az alapiskolát. A pozsonyi Konzervatóriumban érettségizett 

 (1984), majd a Szlovák Nemzeti Színház operatársulatának a tagja (1985). Megnyerte a Prágai  

Tavasz nemzetközi énekversenyt (1988), és a prágai Nemzeti Színház szólistája lett.  

Vendégszerepelt Hamburgban, Münchenben, Houstonban, Kölnben, Genfben, Franciaországban.  

1991-ben megkapta a Német Kritikusok Nagydíját. 



Napjainkban a Máltai Lovagrend dámája és a Jaroszlav Ježek Konzervatórium tanára.  

Ágh Lívia a barátaival minden évben jótékonysági koncertet ad Vágsellyén is, 

 melynek bevételét a gyermekotthonoknak ajándékozza. 

 

"A zene nagyon fontos,  

szépíti a lelket, a szívet,  

az egész embert .“ 

 

 

 

 

 



Egy kis irodalom... 

Könyvajánló 
___________________________________________________________________ 

Vajon milyen könyvre vágynak azok, akik szeretnek olvasni?  

Kalandra, romantikára, misztikumra, krimire, vagy valami  
különlegességre?Mindezeket megtalálhatjátok majd ebben a rovatban, hiszen  
a  könyvkedvelő   fanatikus  pázmányos  olvasóink szívesen ajánlanak majd 
nektek is jó könyvet, olvasnivalót. 

 Az ünnepek apropóján gyűjtöttük csokorba két lány ajánlásait, talán a vakáció 
idején valamelyik könyvhöz kedvet kapsz, kezedbe veszed....  

Leiner Laura: Bábel 

 
Ajánlja: Polgár Sára, 7. osztály 
 
A könyvet főleg lányoknak ajánlom. 
 
A könyv egy Zsófi nevű lányról szól. Zsófi egy rajongói blogot 
ír,amelynek a neve RHCP. Mivel imádja a bandát, ezért 
elmegya Bábel-fesztre, ahol a kedvenc bandája lép fel. 
A barátaival megy:Hipóval a hipochonderrel,aki mindig 
betegségeire panaszkodik,de semmi baja nincs. Az életvidám 
Napsival, aki folyton pörög,Napsi testvérével, Boldival, aki 
nagyon zűrös.  Kolossal,Boldi legjobb barátjával. 
Az egész történet során Zsófi szerencsétlenségeiről olvashatunk, 
a sátor feldőlésétől a részegségig. Végül, de nem utolsó sorban, 

szerelmi problémáiról is megtudhatunk egyet s mást. 
 

Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi 

Ajánlja: Bahurek Vivien, 8.osztály 

Ez a könyvsorozat 8 részből áll, és Rentai Renáta, egy  gimis lány 
hétköznapjait mutatja be. Reni új városba és új gináziumba kerül, 
ahova szépen beilleszkedik. Legjobb barátnője az emós Virág és 



Arnold. Virág vicces, aranyos lány, míg Arnold fegyelmezett, nagyon 
okos, olyan, mint Reni. Osztálytársai: Gábor, Jacques (Zsák) , Ricsi, 
Kinga, Andris, Robi, Dávid (Dave), Antai - Kelemen Ádám, 
azazCortez. Reni első látásra beleszeret Cortezbe, csakhogy a suli 
legsármosabb és legnépszerűbb srácának szívéhez nem vezet könnyű 
út . Reni csetlik-botlik ezen az úton, csakhogy közel kerüljön 
Cortezhez, de kezdetben bizony sok kellemetlenséggel kellett 
szembenéznie. Virággal titkos nevén AKÁ-nak hívták, egészen 
december 20- ig. Ekkor kezdenek Reni és Cortez  együttjárni . A 
könyvben végigkísérhetjük az osztály minden tagjának történetét, 
egészen az érettségi-bankett napjáig, és  azt is, miként készítik teljesen 
ki a tanárokat, különösen a rettegett igazgató-helyettes asszonyt, 
Mádayt, akinek Zsolti sok verset, dalt ír. 

 

James Dashner:   Az Útvesztő – triógia 

Ajánlja:  Bahurek Vivien, 8.osztály 

Thomas egy hideg, sötét liftben ébred fel. Semmi másra nem emlékszik, csak a nevére. 
Amikor a lift kinyílik, egy csapat srác kivonszolja őt a liftből, és Thomas a Tisztás nevű 
helyen találja magát. A Tisztást egy hatalmas Útvesztő veszi körül. Ezek a fiúk 3 éve nem 
tudnak kijutni az Útvesztőből. 

Minden nap Futárokat küldenek ki az Útvesztőbe, amelyet azért nehéz kiismerni, mert  a 
falai éjjel változnak. De a legtapasztaltabb Futár Minho, már felérképezte az Útvesztőt , így 
már van egy kis esély a kijutásra. A Futárok a legerősebbek, leggyorsabbak és a 
legokosabbak az egész Tisztáson.Thomas, az utolsóként érkező srác számára egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy az Útvesztő egy megfejtésre váró kód. Úgy dönt, hogy Futár lesz. 
Annak viszont, hogy a megfejtés közelébe kerüjön, nagy ára van: találkozni kell a 
Siratókkal, a hatamas pók és gép mixtúrájú szörnyekkel. 

Aztán egyszer csak minden megváltozik, amikor megérkezik a Tisztásra az egyetlen lány: 
Teresa. A lány nemcsak Thomasra lesz nagy hatással, hanem az egész csapat sorsára is... 

Remélem  sokan elolvassátok, vagy megnézitek a filmesített változatát.  Szívből ajánlom. 

 

 

 

 

 



 

Egészséges életmód 
___________________________________________________________________ 

Olyan témákról szeretnénk tájékoztatni, amelyek az életmóddal, 
életvezetéssel, egészséggel kapcsolatosak. Elsősorban a megelőzés fontosságára 
szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Első égető témánk a drogokról szól. 

Élj boldogan másképp !!!! 
A  mai  világban rohamosan  nő  a  drogfogyasztók  
száma.  A  drogok  itt  vannak, jobb beszélni a 
témáról, mint eltusolni. Nem árt, ha tudunk róla.  
Fontos, hogy informáltak  legyünk.  

A tapasztalat nem azt jelenti, hogy próbáljuk ki a 
drogokat, hanem  azt,   hogy   tudjuk,   hogy  mi is a 
drog. Ne  feledjük,  hogy  emberek  milliói  haltak 
meg, családok ezrei mentek tönkre a drogok miatt. 

 A téma nagyon kényes és nagyon összetett. 
Egyszerűen beszélni kell róla.  

Akkor  mi  is  a  drog? Természetesen,  vagy  mesterségesen  előállított  pszichoaktív  anyag,  
amely az élőszervezetbe kerülve  a központi idegrendszerre hatva megváltoztatja annak 
mőködését, funkcióját.  A köznyelv gyakran a kábítószer megnevezést is használja 
gyűjtőfogalomként, de tévesen,  mivel a kábítószer maga  egy  jogi  fogalom,  míg  a  drog  
pedig  tudat- cselekedet-hangulat módosulás megfelelője inkább.  

A drog   holland  eredetű  szó,  eredeti  jelentése  fűszer volt, illetve állati, vagy növényi 
eredetű gyógyhatású anyag.  Az  amerikai  filmek  hatására  ez  a jelentés  leszűkült,  és  az  
illegális pszichoaktív  szereket  értjük  alatta . 

1.  Legális  drogok:    Azon    kábítószerek,    melyeknek    gyártását,    raktározását, 
behozatalát,  kivitelét,  forgalmazását  az  állam  nem  tiltja,  illetve  nem  köti  különösen  
szigorú  ellenőrzéshez.  Ilyenek  a  tea,  a  kávé,  az  alkoholtartalmú  italok,  a  dohányáruk, 
illetve a gyógyszerek.   

2.  Illegális  drogok: 

 Azon   anyagok,   amelyeknek   gyártása,   raktározása,   behozatala, kivitele,  forgalmazása  
államilag  tiltott,  illetve  ez  csak  külön  engedély  alapján  az  erre  feljogosítottak  számára,  
kizárólag  egészségügyi  vagy  tudományos  célra,  és  különösen szigorú  ellenırzés  mellett  
lehetséges.  Felsorolásukat  a  kábítószerek  és  pszichotrop anyagok  jegyzéke  tartalmazza.  
Az  illegális  drogoknak  két  csoportjuk  van:  az  olyan anyagok,  amelyek  megfelelı  



engedély  mellett  használhatók  pl.  gyógyászati  alkalmazása, illetve amelyek legálisan nem 
hozzáférhetık. 

Mi a függőség?  

A  függőségnek  két  fajtája  van:  a fizikai  függőség,  és  a lelki  függőség. 

  Fizikai függőségről  akkor beszélhetünk,  amikor  az anyagot  a  testünk  kívánja.  Ilyenkor  
az  egyén  remeg,  izomgörcsei vannak,  vagy  súlyosabb  esetekben  rohamai.  Orvosi  
segítséggel viszonylag könnyen leküzdhetı, mert időtartama rövid. Nem így a lelki   függőség   
esetében.   Amikor   lelki   függőségről   beszélünk, akkor az egyén lelkileg kívánja a szert: 
rossz a hangulata nélküle, úgy  érzi  szüksége  van  a  szerre,  állandóan  a  szeren jár  az  
agya, „kattog”,  ideges,  nyugtalan,  szorong,  hallucinációk is  felléphetnek, esetleg  súlyos  
pszichológiai  tünetek,  a  belső  egyensúly  teljes  összeomlása , skizofrénia. Nagyon gyakran 
a testi és lelki függőség egyszerre van jelen.  

Biztosan ti is hallottátok már, hogy valaki csak pusztán kíváncsiságból próbálta ki a  
drogokat.  Kíváncsiság...  Oké,  kipróbálod  egyszer,  ha  nem  történik  semmi , még  
nagyobb bátorságot  kapsz,  arra  gondolsz,  hogy  kipróbálod másodszorra  is,  de  mi  a  
biztosíték  arra,  hogy  baj nélkül   megúszod?   És   még   ha   így   is   történik,  folytatod  a  
szerek  használatát,  és észrevétlenül rövid idő alatt függővé   válsz...   

 Melyek a drogfogyasztás lehetséges következményei?  

Rossz közérzet, szívroham, fulladás,  veseelégtelenség,  memóriazavar, étvágytalanság, 
túlzott kimerültség, balesetek... Te ezt mind akarod??? 

A drogozás helyett sportolj, hallgass zenét, táncolj, szervezzközös programokat 
a barátokkal, szórakozz, ne tedd tönkre  az egészségedet, az életedet ! 

 

A döntés a tied, akárcsak 
 a felelősség, s főleg a   

következmények vállalása!!! 

 



Egy kis kikapcsolódás 
___________________________________________________________________ 

KERESZTREJTVÉ-NYek(k) 

Szerző:  Szabó Réka, 8.osztály 

A számmal jelölt négyzetekbe ne írj betűket. A kétjegyű mássalhangzók külön négyzetbe írandók. 
A rövid és a hosszú magánhangzók nincsenek megkülönböztetve. 

   1.         
   2.         
3.            
            
   4.         
  5.          
   6.         
  7.          
            
   8.         
9.            
            
   10.         
  11.          
 

• A világ leghíresebb vámpírfigurája. 
• Ilyenek a horrorfilmek. 
• Az amerikai gyerekek ezt gyűjtik évente rémeknek beültözve. 
• Sötét angolul. 
• Ezt ünnepeljük október 31-én. 
• Harley Quinn szerelme és egy Batman film főgonosza. 
• Állat szőtte fonal. 
• Repülő emlős. 
• Az a szín, ami a halottak napjáról jut eszedbe. 
• Farsangkor is ezt viseljük. 
• A Hello Halloween című dal írójának vezetékneve. 

 
Megfejtés: ___________________ 

Mikor került rá sor iskolánkban?___________________ 

Miről szólt ez a rendezvény, kik vettek részt rajta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



    1.            
   2.             
   3.             
  4.              
  5.              
    6.            
7.                
  8.              
                
   9.             
  10.              
   11.             
 12.               
    13.            
  14.              

 

• Az év utolsó napja. 
• Ezt kapnak a rossz  gyerekek. 
• A három király egyike. 
• Jézus Krisztus születésének ünnepe. 
• Három gömbből áll a teste. 
• A három királyok egyik ajándéka. 
• Itt született Jézus Krisztus. 
• Karácsonykor ropogtatjuk. 
• Erről a testrészről ismerjük fel a manókat. 
• A szobában felállítjuk, majd kidíszítjük. 
• Fehér szárnyai vannak.  
• Karácsony előtti időszak.  
• A királyokon kívül ők is meglátogatták Jézust.  
• Mikulás érkezése előtt hallod. 

 

Megfejtés: ___________________ 

Milyen ünnepre utal a megoldás?___________________ 

Szerinted miért nevezzük így? 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

A megfejtéseket Szabó Rékának adjátok le a 8. osztályban. 

A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki !!!! 



Hirdetések 
Üzenőfal 

___________________________________________________________________ 

 

Figyelem!!! 

Az erdélyi Torockón működő  gyermekotthon 
karácsonyi megsegítése, támogatása céljából gyűjtést 

indítunk: 1 euróval támogathatod az elhagyott 
gyermekeket, szebbé teheted karácsonyukat ! 

Az adományokat osztályfőnöködnek, illetve 
Putera tanító néninek adhatod  le ! 

Köszönjük !!! 

  -------------------------------------------------------------------------------
Kellemes karácsonyi ünnepeket  és boldog új évet kívánok az iskola összes tanulójának és 

a tanító néniknek!                   Hrdlica Niki,7.oszt. 

 
 Boldog karácsonyt és új évet 

Kívánok én most nektek, 
Sok boldogságot, szeretetet, 
Ragyogást és fényességet!                          Lótusz 
 

 Boldog karácsonyt kívánok az egész nyolcadik osztálynak!       Unicornis 
 

 Üzenem mindenkinek: fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok , mert 
így vagytok szépek…ja, és még egy dolog! Szeressétek Martin GARRIXET                     

 Bahurek Vivi, 8.oszt. 
 Üzenem az összes tanító néninek, hogy nagyon örülök, hogy kibírták velünk ezt a 

félévet, ezért hálából engedélyezzük nekik, hogy kivegyenek egy fél év 
szabadságot…Ígérem, hogy amíg Maguk pihennek, mi addig mondatokat elemzünk , 
területet számítunk , szlovákból pedig fújni fogjuk az összes szófajt. Szóval: 
megfontolandó ajánlat,nem igaz?                                         Szabó Réka, 8.oszt. 

 
 Kedves Spenót! 
Boldog karácsonyt szülinapod alkalmából! Legyél jó, mert elvisz a karácsonyi kecske 
(nem mindig, rózsaszín rotovátoros  malac, vízkő )! 

 Üzenem a legkedvesebb barátnőimnek: Icának, Sájitának,Tóftinak, hogy nagyon  
szeretem őket. Boldog karácsonyt, lányok, kellemes ünnepeket! Imádom a veletek  
töltött időt, remélem, még sok szép pillanatot tölthetünk együtt. Szeretlek benneteket! 
 



 

MINDENKINEK  SIKERES  FÉLÉV ZÁRÁST,

KELLEMES VAKÁCIÓT

NAGYON  BOLDOG KARÁCSONYI  

ÉS  SIKEREKBEN GAZDAG 

 

A suliújság  szerkesztői: 

                                              

                                              

                                              

Cím: 

Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda

Pázmány utca 48. 

927 01 Vágsellye 

mail: pazmanymta@zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

MINDENKINEK  SIKERES  FÉLÉV ZÁRÁST,

KELLEMES VAKÁCIÓT, 

NAGYON  BOLDOG KARÁCSONYI  

ÜNNEPEKET 

ÉS  SIKEREKBEN GAZDAG 

 ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK !!! 

 

     Bahurek Vivien 

                                              Szabó Réka 

                                              Szarka Zsófi Bernadett 

                                              Rukovánsky Viktória 

Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda 

ail: pazmanymta@zoznam.sk 

MINDENKINEK  SIKERES  FÉLÉV ZÁRÁST, 

NAGYON  BOLDOG KARÁCSONYI   

ÉS  SIKEREKBEN GAZDAG  


