
2016 Szeptember,  

1. szám  

Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I iskolaújság 

Sokunk régi vágya volt egy saját 
iskolaújság, a diákönkormányzat 
gyűlésén is elhangzott. A lehetőség 
adott. Szerettünk volna nevet adni 
az Újságunknak. Sajnos nem igazán 
sikerült. Titeket hívunk segítségül.  

Felhívás: tudsz jobb nevet?  
 

Interjú az igazgató nénivel 

Kedves Marika néni, hogy telt a 
nyara? 
Kedves Kitti, a nyaram hamar elröpült. 
Számomra a nyár is munkával, 
készülődéssel, szervezéssel telt, 
remélve, hogy a tanév rendben, 
zökkenőmentesen indul. 
Várta már az iskolakezdést?  
Igen, meglepő módon vártam az 
iskolakezdést. Fiatalkoromban is 
szerettem iskolába járni. 
Milyen újdonságokra számíthatunk az 
új tanévben? 
Új tanév, új reménység- mondhatnánk. 
Minden tanévben, így idén is élménydús, 
programokban, kirándulásokban, 
versenyekben gazdag tanévet szeretnék. 
Hova járt általános iskolába, milyen 
volt régen? 
A Nyáregyházi iskolába jártam. Régebb 
ez az iskola jóval kisebb, családiasabb 
volt. A mostani iskola jóval újabb, 
nagyobb, éppen ezért lélekkel nekünk, 
nektek kell megtölteni. 
Mi volt a kedvenc tantárgya? 
Kedvenc tantárgyaim a matematika és a 
testnevelés. 
Ha van szabadideje mivel tölti?  
Szabadidőmben nagyon szeretek a 
szabadban lenni, kirándulni, 
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A tanári szobában találtok egy 
dobozt, ahova be lehet dobni az 
ötleteket, észrevételeket. 
Találjatok ki egy ránk jellemző 
iskolaújság nevet, új témákat, 
amiről olvasni szeretnétek, vagy 
egész újságcikket, saját 
történetet. Vagy esetleg van egy 
nagyszerű rajzod, amit büszkén 
megmutatnál a nagyvilágnak? Egy 
jó könyv, film vagy zene, amit 
ajánlani tudsz? Ide vele. 
 

 

kerékpározni, úgy a családommal, 
mint az iskolával. A focit is nagyon 
szeretem, gyerekkoromban a lány 
foci csapatban játszottam. Nagyon 
szeretném, hogy Nyáregyházán 
újrainduljon a foci, a sport. 
Milyen zenét szokott hallgatni? 
Minden jó zenét meghallgatok, de 
kedvencem a Rock zene. 
Ki a kedvenc írója?  
Wass Albertet nagyon szeretem. 
Van-e könyv amit tudna ajánlani a 
gyerekeknek? 
Az olvasás mindig gazdagítja az 
embert. Ami érdekel benneteket, azt 
mind olvassátok el bátran. 
Köszönjük az interjút, az előttünk 
álló tanévre van- e esetleg valami 
tanácsa, kérése? 

Karácsony Sándor idézetét ajánlom 
figyelmetekbe: 

„Minden gondolatunk, minden 
tervünk azt célozza: hogy lehetne 
benneteket vidámabbá, 
életrevalóbbá, műveltebbé, 
derekabbá tenni.” 

M.K.A. 6 osztály 

Közelgő 
események 

 Falunap: 
Szeptember 9-10 

 Papírgyűjtés 

 Kutatók 
éjszakája 

 

 

Támogatói ár: 100 Ft. 



Nyáregyháza fesztivál 6. 

Az iskolánkat is érintő programok: 

KIÁLLÍTÁSOK: 

 Nyáregyházától a Kossuth-díjig 
Baranyi Ferenc emlékeinek 
bemutatása 

 Kaszner Margit Múzeum kiállítás 
babagyűjtemény, terítéskultúra, 
régi idők tárgyai  

Falunap 

Papírgyűjtés, műanyagkupak, 

Petpalack gyűjtés 

Tisztelt szülők és diákok! 

2016. szeptember 27-től október 1-ig 

papírgyűjtés, műanyagkupak, Petpalack 

gyűjtés lesz az iskolában. A Petpalackhoz 

zsákokat az iskolában tudunk adni. 

Papírgyűjtés 

Szakkörök, Zene és Művészeti Iskola, programok, 
kirándulások 

„A szemek nem 

ragyoghatnak, 

hacsak nincs 

valami ragyogóbb 

mögöttük.” 

One Direction 

Dalszöveg 

 

Készíts minél több 

papírcsónakot 

falunapra. Lehet 

kicsi, lehet nagy, 

lehet színes. 

Amilyennek te 

szeretnéd! 

2/4 oldal Iskolaújság 

 5 év 500 képben fotókiállítás a 
fesztivál elmúlt éveiből  

 Tündérkert – álmaim játszótere 
gyermek rajzverseny 
pályamunkáinak kiállítása  

 Iskolatörténeti kiállítás 

Keddtől péntekig: 14:00-16:00-ig 

Szombaton: 08:00-12:00-ig. 

 

Hírek 

 

Iskolánkban sok szakkör, szabadidős 
programok és kirándulás vár rátok. Íme 
egy kis ízelítő: 

 Idegen nyelvi szakkörök (angol, 
német)  

 Informatika- Logo programozás 

 Sportszakkör (kézilabda, labdarugás) 

 Irodalmi szakkör 

 Iskolai rajszakkör 

 Tetz képzőművészeti iskola 

 Tetz tánciskola 

 Zeneiskola: furulya, fuvola, zongora 

 Kutatók éjszakája 
Részleteket, bővebb információt kérjetek 
tanáraitoktól és a weboldalunkon: 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 

 

 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/One_Direction


Kutatók éjszakája 

Nyáregyházi 
Nyáry Pál 

Általános Iskola 
és Alapfokú 

Művészeti iskola 

Cím: 

 2723, Nyáregyháza, Nyáry 

Pál út 20. 

Telefon: 

Tel.: 06 29 490 017 

E-mail: 

iskola@nyaregyhaza.hu 

Már a weben is 
elérhetők vagyunk. 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 

Szerkesztőség: 

Tantestületi szoba-

ötletláda 

Tantestületi szoba 

Ötletgazda: 6. osztály 
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2016 
Ha SZEPTEMBER, akkor KUTATÓK 
ÉJSZAKÁJA! 
  
Idén is lesz KUTATÓK ÉJSZAKÁJA, 
méghozzá szokás szerint szeptember 
végén, ráadásul most a legvégén, 2016. 
SZEPTEMBER 30-án! 
  
Már most írjátok be a naptáratokba, az 
outlookba vagy az okostelefonotokba, 
állítsatok be riasztást, hogy biztosan el 
ne felejtkezzetek róla! 
  
Miről is szól ez a nap? 
  

Az Európai Unió Bizottsága több mint tíz 
évvel ezelőtt indította útjára ezt a 

kezdeményezést, hogy Európa-szerte 
megismertesse a fiatalokkal a kutatói 
pályát, annak szépségeivel és 
nehézségeivel együtt, népszerűsítse a 
természettudományokat, megmutassa, 
hogy kutatónak lenni izgalmas hivatás. 
  
Szeptember 30-án délutántól késő estig 
rengeteg érdekes program és máskor 
nem látogatható helyszín várja a 
nagyközönséget. Tudományos 
előképzettség nem szükséges a 
programok látogatásához. 

Kutatók éjszakája 

  
Miért érdemes eljönni? 
 Mert bárhova fordulunk, mindenhol 
tudományos kutatások eredményeibe 
ütközünk, amelyek a mindennapjaink 
részévé váltak, mint a hologram, a színes 
tévé, a C-vitamin, a golyóstoll vagy még 

inkább az okostelefon és a modern 
elektronikus eszközök. Ezek a 
találmányok pedig elkötelezett, kitartó és 
kreatív tudósok munkájának 
eredményeként jöttek létre. 
  
Kívánjuk, hogy 

 mindenki találja meg az őt 

érdeklő legizgalmasabb 
programokat,  

 jusson be idén arra a 
regisztrációköteles programra, 
amire már évek óta nem sikerült, 
és  

 érezze nagyon jól magát 
szeptember 30-án, a KUTATÓK 
ÉJSZAKÁJÁN!  

Részletek, bővebb információ: Dancsó 
József tanár úrnál 

 

 

Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnő: 
- Pistike, ha a nagymamád félbevág egy szelet 

hús, mennyi lesz belőle? 
- Kettő - feleli Pistike. 
- Remek! És ha azt is félbevágja? 
- Négy. 

- Kitűnő. És ha azt is? 
- Nyolc. 
- Igen. És ha még azt is félbevágja? 
- Fasírt! 

 
Iskolai dolgozatokból: 
- Vazul, miután megvakították, mehetett 
amerre látott... 

- A pun háborúban nagyon sok római 
elpusztult. Ezek mind Romába költöztek és 
proletárok lettek belőlük. 
- Az esztergomi püspök lett a primás. 

- A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között 
csak lélekvándorlással lehet mozogni. 
- Athénban azonban kitört a pestis, amelynek 
az idős Periklesz is áldozataul esett, és ez 

kissé megviselte a várost. 
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép 
pótlásáról személyesen gondoskodott. 
- IV. Béla várromokat épített. 

- Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt 
a középkorban. 
Amerikában a Sziklás-hegységben rengetek 
Gizimedve él. 

- A költők csak akkor tudnak verseket írni, ha 
homlokon csókolja őket egy mázsa. 
- Az opera végén Othello ledöfte Desdemonát, 
aki erre énekelni kezdett. 

- A Föld nappal a Nap, éjjel pedig a Hold körül 

Viccek 

kering... 
- A víz oxigénből és folyadékból áll. 
 
– A vakond naponta annyit eszik, mint 

amennyi a testsúlya – magyarázza a tanár 
néni. 
Mire Pistike közbeszól: 
– És honnan tudja a vakond, hogy mennyi a 

súlya? 
 
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 
– És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 

– A csengő. 
 
Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 
– Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 

– De mama, miért kell mennem? Utálok oda 
járni! 
– Mondj két okot, miért ne kellene menned? 
– Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: 

a tanárok még jobban utálnak. 
– Ezek csak kifogások, indulj már! 
– Mondj két okot, miért kellene mennem! 
– Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy 

az igazgató! 
 
- Kisfiam! Nagyon gyenge lett a 
bizonyítványod! Csupa elégséges minden 

tárgyból! Hányszor mondtam neked, hogy 
csak bukdácsolással és szerencsével senkiből 
sem lehet sikeres ember?! 
- Dehogynem lehet. A portugálok így nyertek 

foci EB-t... 

 

Szerkesztőket, 
segítőket keresünk. 
Szerkesztői 
megbeszélés  
szeptember 16.-án.  
Várunk, ha vannak 
ötleteid, vezetnél egy 
rovatot, vagy segíteni 

szeretnél. 

http://www.kutatokejszakaja.hu/2016/KE2013/3/


 

Megkértük új tanárainkat, nevelőinket, hogy 
mondjanak pár mondatot magukról: 
 
Péntekné Kövesdi Kata vagyok, a 3. évfolyam 
napközis nevelője  és négy alsós csoport (1. 
osztály egyik fele, 3. a és 3. b osztályok fele, 
a 4. évfolyam fele) angoltanára. Az előző 
tanév második félévét már itt töltöttem 
angoltanár – gyermekvédő tanár 
gyakornokként, így biztosan sokan láttatok 
már az iskolában korábban is. 2010 óta élünk 
Nyáregyházán a családommal. A férjem 
Monoron tűzoltó, a lányaink (Borbála, Luca) 
óvodások. Szeretem ezt a falut és ezt az 
iskolát, nagyon örülök, hogy itt taníthatok. 
igyekszem rászolgálni a bizalomra, amit itt 
kapok. Törekszem minél hasznosabb és 
érdekesebb tudásanyagot átadni az itt tanuló 
diákoknak. Mindenkinek jó élményekkel teli, 
boldog új tanévet kívánok!  Kata néni  

A tanulók kötelességei: 

 két hetes felelős- az osztály 
rendjéért és tisztaságáért a 
nevelő megérkezéséig, a 
munka alapvető feltételeinek 
biztosítása ( tiszta tábla, 
kréta, hiányzók) 

 a tanulók az iskolában 
ápoltan,nem kihívóan, 
mindig az alkalomhoz illően 
jelenjenek meg. 

 az iskola területére behozott 
mobiltelefont kikapcsolt 
állapotban kötelesek leadni a 
tanári szobában 7.30 – és 
7.45 között. Ha a diák a 
telefonját nem adja le, azt a 
nevelő elveszi tőle és csak a 
szülő kapja vissza. Ha 
ismételten elvételre kerül, 
azt csak év végén kapja 
vissza 

 az iskolai munkához nem 
tartozó, saját felelősségre 
behozott tárgyakért az iskola 
felelősséget nem vállal. 

Házirendünk főbb változásai 

Új tanárok 

„Iskolát alapított, 
hogy minden 

népréteg 
kiművelhesse 

magát.” 

A tanulók jogai: 

 ha úgy érzi, hogy 
jogsérelem érte, 
segítségért fordulhat 
osztályfőnökéhez, a 
Diákönkormányzathoz, 
valamint az 
intézményvezetőkhöz 

 részt vehet az 
iskolatanórán kívüli 
programjaiban 

 
Egyéb hasznos tudnivaló: 

 Szakkörök minimum 10 fő 
esetén indulhatnak. A 
szakkörökre önkéntesen 
jelentkező tanulók 
kötelesek az adott évben 
ezeken a foglalkozásokon 
részt venni. 

 az iskolában váltócipő 
használata kötelező! 

 szándékos rongálás esetén 
fegyelmi és anyagi 
felelősség terheli a 

károkozót. 

 
Kovácsné Bátorfi Tímea vagyok, 39 éves. Most 
érkeztem az iskolába, német nyelvet tanítok. 
Van két gyönyörű gyermekem, egy 10 éves 
kislány, Abigél és egy 2 éves kisfiú, Sankó. Eddig 
nagyon jól éreztem magam az iskolában, kedves 
kollégák és aranyos gyerekek vesznek körül. 
Általában kis csoportjaim vannak, ami 
megkönnyíti az oktatást, és a diákok is jól érzik 
magukat. Remélem, hosszú távon is maradok, 
és meg tudom szerettetni a német nyelvet a 
tanulókkal. 
 
Varga Attila vagyok. A Monorierdei Fekete 
István Általános Iskolából érkeztem. A 4. a 
osztály osztályfőnöke lettem és ötödikben 
tanítok matematikát. Van egy négy éves kisfiam 
és egy hat éves kislányom. Jól érzem magam az 
új közösségben. Terveim az osztállyal 
kapcsolatban a zökkenőmentes, fegyelmezett 
előrehaladás és a szülőkkel való jó kapcsolat 
kialakítása. 

 

 

 


