
  
Ünnepeljünk együtt!  

 
December bővelkedik programokban, mindenki találhat kedvére 
valót. 

 
 December 4-én az első Adventi gyertya meggyújtása a 3. 

szünetben, majd sorban december 11-én, 18-án a következők 
és 21-én az utolsó. 
 

 December 6-án Mikulásvárás az iskolában, délután 
Mikulás keresés.  
 

 December 7. Szabó üvegdíszek készítése. 
 

December 8-án Mikulás Disco minden diákunknak. 
 
 December 13. és 20. Kézműves délutánok a napköziben 

 
 December 14. Édes-Mindegy Süti vásár 

 
 December 16. Falukarácsony 
 

 December 19. Karácsonyi hangverseny 
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2017. December 
II. évf. 3. szám  

Nyáry Pál Általános Iskola iskolaújság 

Támogatói ár:  
100 Ft. 

 

 Áldott, Békés Ünnepeket! 

 

 

Felhívás 

A Magyar Vöröskereszt 

Nyáregyházi Alapszervezete 

2017. december 21-én, 

csütörtökön véradást szervez 

a Nyáregyházi Nyáry Pál 

Általános Iskolában, délután 

14:00-18:00 óráig.  

Minden kedves véradót 

várunk szeretettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A Karácsony meghitt, áhítatos ünnep, és ez így is van rendjén, hiszen december utolsó napjaiban a 
Megváltó Krisztus születésére emlékezünk. Utóbbit azonban egyes helyeken igen különösen teszik: 
érdekesség például, hogy az ajándékokat sem mindenhol a kis Jézustól vagy a Mikulástól várják a 
gyerekek, Spanyolországban például a háromkirályok gondoskodnak a meglepetésről, 
Olaszországban pedig Szent Lúcia, esetleg Befana, a csúf, öreg, de jóságos boszorkány. Hasonló 
szereplő az oroszoknál Bábuska, aki a napkeleti bölcsekkel együtt maga is meg akarta látogatni a 
csecsemő Jézust, ám elkésett, és azóta karácsonykor házról házra jár, hogy ráleljen a Megváltóra. 

Karácsony skandináv módra 

A szenteste Svédországban és Dániában tréfálkozással, csipkelődéssel telik el. A Tomténak vagy 
Nissének nevezett szakállas koboldok ilyenkor előbújnak rejtekükből, és apró csínytevésekkel 
bosszantják a ház lakóit. Van azonban ellenük egy kiváló védekezési mód, ha ugyanis egy tál 
rizskását helyeznek el a padláson, azzal a manók csillapítani tudják az éhségüket, és máris 
barátságosabbak lesznek az emberekkel. 

A skandináv országokban a fenyő kivágásában általában az egész család részt vesz, majd az ünnepi 
vacsora után vidáman körbe táncoljak a karácsonyfát, és egyszerre bontják ki az alá rejtett 
ajándékokat. Ilyenkor sem maradhat el a kellemes szaunázás, de sokan mennek templomba, illetve 
szeretteik sírját is felkeresik ilyenkor az emberek. 

A Mikulásnak északon van a hazája, hiszen Lappföldet - közelebbről Rovaniemi városát - tartják az 
otthonának, itt él az általuk Joulupukkinak nevezett jóságos öreg. 

Ma már van saját irodája is, ahová bármelyik gyerek írhat levelet, és biztosan megkapja a választ is - 
legkésőbb a nyárra.  

A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett manóktól ered. Izlandon egy 
legenda szerint 13 manócska rendszeresen megtréfálta az embereket, de amióta a Télapó ráncba 
szedte őket, azóta megszelídültek, és szorgosan készítik az ajándékokat a gyerekeknek. December 
elején már kiteszik a gyerekek a cipőiket az ablakba, és majd karácsonykor nézhetik meg, milyen 
ajándékot kaptak. Aki rossz volt, az csak krumplit kap. 
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Szokások Európa melegebb vidékein 
 
Spanyolországban csupán vízkeresztkor, vagyis január elején kapnak ajándékot a gyerekek, a 
cipőket ugyanis a háromkirályok töltik meg mindenféle finomsággal. Olaszországban sem terjedt 
el még túlságosan a Mikulás-kultusz, itt is a karácsonyi ünnepkör lezárásakor, vagyis január 6-án 
számíthatnak meglepetésekre a legkisebbek. Egyre inkább divatba jön ugyanakkor Babbo Natale, 
vagyis Karácsony apó, aki lényegében a Mikulásnak felel meg, és nem vár az új esztendőig az 
ajándékok kiosztásával. 
 
Portugáliában az angolhoz hasonló szokás dívik, Pai Natal ugyanis a kéményen keresztül hozza 
az ajándékokat a házba, és a csomagokat a gyerekek csak a szentestét követő reggelen bonthatják 
ki. 
 
Írországban az emberek szintén könnyedebbre veszik az ünneplést, a mise előtt sört vagy 
whiskyt, illetve rétest hagynak a Mikulásnak az ajtó előtt, míg a rénszarvasnak néhány szál 
sárgarépát. Nem illetlenség lóversenyre sem menni karácsonykor, sőt, ilyenkor ez egy külön 
rituálé. 
 
Azt tudjuk, hogy az angolok furcsák, egyszerre az európai kontinens részei is meg nem is. Ebből 
kifolyólag a karácsonyt is kissé sajátosan ünneplik. Például az ajándékokat nem szenteste, hanem 
25-én, karácsony napján bontják ki. Továbbá nem a Jézuska hozza a tengernyi meglepetést, 
hanem a Mikulás, aki központi figuraként az angol családok házaiban még ehet is. 24-én éjjel az 
angol családok egy pohár tejet és teasüteményt tesznek ki a pocakos puttonyosnak. 
 
A hollandok számára fontosabb a mikulás, mint a karácsony. A holland gyerekek ajándékaik 
túlnyomó részét ekkor kapják. Ami még érdekes a hollandok Mikulását illetően, hogy merítve 
évszázados koloniális hagyományaiból,  azokból az időkből, amikor még rengeteg  különböző 
gyarmat tartozott az országhoz, a holland Szent Miklós segítői színesbőrű manók. 
 
A dánok paranoiások, legalábbis karácsonykor biztosan. A hagyomány szerint ilyenkor egy kis, 
gonosz koboldtól „Nissétől” tartanak. Ez a kobold mindenáron azon van, hogy elcsenje a 
gyermekek ajándékait. Így Nissének, a koboldnak december minden napján, egészen 
huszonnegyedikéig egy tál reggelit kell kikészíteni, nehogy mérges legyen és ellopja a karácsonyi 
meglepetéseket. 
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Ünnepek a nagyvilágban 

 



  

 

Hagyományok a Föld túlsó 

oldalán 
 
Bizonyára furcsa érzés lehet 

fürdőnadrágban ünnepelni a 
karácsonyt, de a bolygó túloldalán 

élő emberek már alighanem 
megszokhatták ezt, sőt, számukra 
a téli didergés és a havas fenyőfa 

látványa számít 
természetellenesnek. 

Ausztráliában a legszentebb ünnep 
idején javában tart a kánikula, 
ezért az ünnepi ebédet sokan a 

strandon fogyasztják el, de a 
vacsorát is szabadtéren ülik meg. 
A szörf- és tengerpartkultúra 

jegyében nem ritkán egyenesen 
szörfdeszkán érkezik a 

hullámokból a Mikulás. A 
karácsonyfaállítás a homokos 
tengerparton a harmincfokos 

hőségben zajlik, amit egy jó kis 
sütögetéssel egészítenek ki. Az 

ausztrál karácsonyi rítusok 
távolról nem ismerik a mi didergős, 

forró teás, havas karácsonyunkat. 

Nálunk is járt a Mikulás. Jó gyereknek 
édességet, rossznak virgácsot hozott. Te mit 

kaptál tőle? 
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Ünnepek a nagyvilágban 

 

Idén is megrendezzük a tavaly nagy 
sikert aratott SÜTIVÁSÁRT ! 

https://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/a2a3f972d142015236d39765e4a9f8148d6b843a/fcc309bd9caa3ed870c1086d3b9d296d6c51531c.jpg
https://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/a2a3f972d142015236d39765e4a9f8148d6b843a/fcc309bd9caa3ed870c1086d3b9d296d6c51531c.jpg
https://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/a2a3f972d142015236d39765e4a9f8148d6b843a/fcc309bd9caa3ed870c1086d3b9d296d6c51531c.jpg


  

 

 

 

 

 

Csütörtökön (2017.11.30.) egészségnap volt az iskolánkban. 

1. szünetben 8:45 ZUMBA Leki Fannival a tornateremben 
2. szünetben 9:45 Kézügyességi verseny 
• Alsó tagozat: egészséggel kapcsolatos rajzpályázat  

• Felső tagozat: zöldségből, gyümölcsből készített kompozíciók  
3. szünetben 10:45 Zöldség és gyümölcssaláták feltálalása az aulában  
4. szünetben 11:45 Izomerő és állóképességi verseny a tornateremben (hasizomerő, 

lábizomerő) 
Mindezeken kívül szünetekben az egészséggel kapcsolatos plakátokat lehetett olvasni, 

illetve állapotfelmérő kérdésekre tudtak válaszolni a gyerekek. 
Dóri és Lilla néni. 

Minden évben december 6-án délután Mikulás 

keresésre indul iskolánk apraja-nagyja! Most 
vajon hol találtak rá? 
 

December 6-án délután a Mikulás balesetet 
szenvedett. Sérült járművével Nyáregyháza 

mellett, a mezőn landolt. Itt kerestük meg, 
segítettünk neki elindulni, nehéz csomagját 
megkönnyíteni. 

Iskolaújság December képekben 5/8 oldal Iskolaújság 



  

Iskolaújság                     Fotóverseny     6/8 oldal 
 

 

 
A fotókat készítették: Dancsó Nadin, Ambrus Krisztián, Dancsó Norina, Pálfi Vivien, Pásztor Pálma, 

Dancsó József, Benkő Csanád, Kovács Kiara Leila, Tóth Julianna, Mickó Patrícia, Silman Laura, Bodó 

Barbara. 

Helyezések: 1. Tóth Julianna 2. Pálfi Vivien 3. Bodó Barbara Különdíj: Kovács Kiara Leila 



 
 
 
  

Szabó Üvegdíszgyár, Versenyek 

Az idén második alkalommal Pilisen meghirdetett szavalóversenyre ebben az évben is sokan 
jelentkeztek. A helyi iskola tanulói mellett, a környékbeli általános iskolák is szép számban 
indítottak versenyzőket. Így Pilis diákjai mellett képviseltetik még magukat Bénye –Káva Általános 
Iskola, a nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és AMI, a monorierdei Fekete István Általános 
Iskola, a monori Ady Endre úti Általános Iskola, valamint a Pándi Általános Iskola ifjú szavalói is. 
A rendezvénynek a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola adott helyszínt. 39 versenyző közül az 5-
6. évfolyamon 2. helyezést ért el Komjáthy Lili. 
 
A II. Baranyi Ferenc szavalóverseny díjazottjai: 
7-8. évfolyam: 
1. Mocsári Levente: Bénye- Káva Általános Iskola 
2. Lasán Barbara. Gubányi Károly Általános Iskola 
3. Nagyidai Lili: Gubányi Károly Általános Iskola 
 
5-6. évfolyam: 
1. Csordás Norina: Gubányi Károly Általános Iskola 
2. Komjáthy Lili: Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 
3. Pál Zsanett: Gubányi Károly Általános Iskola 
Külön díj: Ocztos Edina: Gubányi Károly Általános Iskola 

 

 

December 7-én iskolánk diákjaival meglátogattuk a Szabó üveggyárat Tárnokon. Felejthetetlen 
élmény volt. Sok szép, egyéni díszgömböt készíthetett mindenki. Megismerhettük az üveggömb 
készítés fortélyait, az ezüstözés és a lakkozás technikáját. Elvarázsolt minket a művészi igényesség, 
ahogyan kézzel festették a gömböket. Alkalmunk volt nekünk is művészkedni, saját díszgömböt 
készíteni. 

Két videóval pályáztunk az „Aktiváld a környezeted” filmpályázatra. Itt 70 film közül végül nem 
a miénk lett a nyertes, de jó móka volt elkészíteni a pályaművünket és sokan megnézték. 
Nézd meg te is, ha még nem láttad és legyél „zöldebb”! 
https://www.facebook.com/italoskarton/ 
 
Szelektív kaland: Benkő Áron, Dancsó Nadin, Czerván Dávid, Miczkó Sára. 
Védd a Földet: Pálfi Vivien, Miczkó Patrícia. 
 
 

7/8 oldal Iskolaújság 

 
Aktiváld a környezeted! 



 
 

Ballagás 

Cirkuszlátogatás 

 

Már weben is elérhetők 
vagyunk. 

Az iskola: 

www.nyary-
nyhaza.sulinet.hu 

 

https://www.facebook.
com/iskola.nyaregyhaza.

hu/?fref=ts 
 

Az újság: 
 

https://www.facebook.com/  
groups/1208700835842371/ 
 

vagy keresd a Facebookon a 
 

Nyáry Pál Iskolaújság 

csoportot. 

 
 

Falukarácsony 

 
Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 7. osztály 
 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Kun Roland 
Iskolánk diákjai 
Segíts te is! 
 
Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, 
cikkeidet. 
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Egyéb Iskolaújság   Cirkusz, Falukarácsony                   8/8 oldal 
 
 

Támogatná iskolánk 
tanulóit? 

 
Iskolánk 
alapítványának 
adószáma: 
 
18682575-1-13 

http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/groups/1208700835842371/

