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Erdélyi kirándulás 

Határtalanul 2016/2017 Erdélyi 
kirándulás 
 
A 2016/2017-es tanévben iskolánk, 
a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános 
Iskola újból, immáron ötödik 
alkalommal pályázott sikeresen az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiadott „Határtalanul” 
pályázatra. Keretében 
magyarországi iskolák tanulói az 
állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt 
a szomszédos országok 
magyarlakta területein, így 
személyes tapasztalásokat 
szereznek a külhoni magyarságról. 
A Határtalanul! program keretében 
2010 óta megközelítőleg 100 ezer 
magyarországi diák vehetett részt a 
határon túli régiókat célzó 
tanulmányi utakon, 2016-ban a 
programra 1,9 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 
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A „Határtalanul” pályázat 
keretében 875000 Ft állami 
támogatás tette lehetővé, hogy 7. 
osztályosaink megismerhessék 
Erdélyt. Kirándulásunkat 
Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata további 250.000 
Ft-tal támogatta.  
A kirándulás október 3-a és 7-e 
között valósult meg. 
Kiemelt időpont volt ezen belül 
október 6-a, az aradi 13 vértanúról 
Aradon emlékeztünk meg.  
 
A látottakról bővebben egy 7. osztályos 
diák, Varga Tünde szavaival: 
Folytatás a 2. oldalon. 

Közelgő 
események 

 Túra az őszi 
erdőben 

 Természetfotó 
kiállítás 

 Október 23. 

 Társadalom 
és természet 
tudományi 
verseny 

November 10-11 

Támogatói ár: 100 Ft. 

Aradi vértanúk emlékműve

 

 



Erdélybe Október 3-án indultunk Nyáregyházáról. 
  
Néhány rövid pihenő után Nagyváradra érkeztünk, ahol megnéztünk a város 
néhány nevezetességét: a Püspöki palotát, a Székesegyházat, Szent László 
szobrát, a Kanonok-sort és a nagyváradi várat. 
Kolozsváron láthattuk Mátyás király szülőházát, majd a Mátyás szobrot és a 
Szent Mihály templomot. Gyönyörű kilátásban volt részünk a Fellegvárról, ahova 
jó sok lépcső vezetett. 
Megkoszorúztuk Vasváry Pál emlékművét Körösfőn, ugyanitt egy régi 
zsindelytetős református templomot láthattunk. 
Ezek után, estére a torockói szállásra mentünk, ahol meleg étellel vártak minket. 
 
Másnap a tordai sóbányát látogattuk meg, ahol az alsó szint tetszett, itt sok 
szórakozási lehetőség volt: óriáskerék, játszótér. Lenyűgöző volt az egész 
látvány, az a sok lámpa, hogy minden ki volt világítva. Szintén ezen a napon 
látogattuk meg a tordai-hasadékot, ahol nagyon kellett vigyáznunk magunkra és 
egymásra, mert veszélyes helyeken jártunk. Nekem ez tetszett a legjobban, mert 
magasan voltunk és szép volt, hogy mellettünk egy patak csobog. Estére 
érkeztünk Csíkkozmásra a Tulipán panzióba, ahol finom vacsora várt minket. A 
vacsora után jó lett volna valamilyen közös program és játék a többiekkel, de 
erre sajnos nem volt lehetőség. 
 
Harmadik napon a Gyilkos-tavat és a Békás-szorost látogattuk meg, ahol még 
havazott is. Sajnos a Hargitára nem mehettünk fel, mert nagy hó hullott és nem 
volt eltakarítva, ráadásul az utat felbontották és lezárták. Helyette végigjártuk a 
Szeltersz völgyét, ahol „bórvízforrást” és rozsdás patakot láthattunk. Megálltunk 
a Csíksomlyói búcsú helyszínén is. Este visszatértünk a szállásra, Csíkkozmásra. 
Ez az este jobban telt, mert a többiekkel sokat szórakoztunk. 
 
Csütörtök reggel meglátogattuk a helyi diákokat, a Csíkkozmási Dr. Boga Alajos 
Általános Iskolát. Közös órán vettünk részt a helyi hetedik osztályosokkal, 
megemlékeztünk és megkoszorúztuk Dr. Boga Alajos emléktábláját. Sokat 
beszélgettünk, ismerkedtünk az ottani hetedikesekkel. 
Következő programunk a Szent Anna-tó volt. A második kedvenc helyem ez lett, 
mert hihetetlen látványos volt, az egész tavat jól be lehetett látni. 
Az éjszakát Torockói szállásunkon töltöttük, ahol volt alkalmunk átbeszélni az 
eddigi élményinket. 
 
Utolsó napunk már a hazautazásról szólt, de útközben még sok érdekes helyen 
álltunk meg: Nagyenyeden, Vajdahunyadon a Hunyadi várnál, Déván és Aradon. 
Sokaknak a Vajdahunyadi vár volt a legérdekesebb. Egy monumentális épület, 
korhűen berendezve. A királyi lakosztályban igazi udvari muzsikus teremtett 
középkori hangulatot a zenéjével. 
A Dévai várhoz vezető utat gyalog tettük meg, itt szintén veszélyes helyeken 
jártunk, nagyon kellett vigyáznunk. Lefele már felvonóval mentünk, sokaknak ez 
is örök élmény marad. 
Utolsó megállónk Arad volt, ahol egy hamburger után az aradi 13 vértanú 
emlékművét kerestük meg. Itt emlékeztünk meg koszorúzással és főhajtással az 
Október 6-i vértanúkra. 
 
Felejthetetlen élményekben volt részünk az öt nap alatt, fájó szívvel váltunk meg 
Erdélytől. 

V. Tünde 7. osztály 

Erdélyi kirándulás 
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Tordai-hasadék

 

Szent Anna-tó

 

Kolozsvár, Mátyás szobor

 

Kolozsvár, Mátyás király 
szülőháza

 

A Nagyváradi vár

 

Vajdahunyadi vár

 



Nyáregyházi 
Nyáry Pál 

Általános Iskola és 
Alapfokú 

Művészeti iskola 

Cím:2723, Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 20. 

Telefon: 06 29 490 017 

E-mail: 
iskola@nyaregyhaza.hu 

Már a weben is elérhetők 
vagyunk. 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 

Szerkesztőség: 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
Ötletgazda: 6. osztály 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Monori Rita 
Szente Dominika 
Rizmayer Klaudia 
Varga Tünde 
Nietsche Mercédesz 
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Szeptembertől Nyáregyházán megalakult 
a saját focicsapatunk: Surber- 
Nyáregyháza néven. Minden iskolás korú 
diákot szeretettel vár és fogad a falu 
focicsapata. A leigazolt játékosok saját 
mezben, saját számmal már Bozsik 
tornákon is kipróbálhatták magukat.  

Játékosok és szurkolok: Hajrá 
Nyáregyháza!  

Nyáregyházi foci 

Levélben a szüleitől pénzt kér az 
egyetemista fiú: 
"Kedves szüleim! 
Nagyon nyomorultul érzem magam, 
hogy ismét pénzt kell kérnem tőletek, 
de sajnos katasztrofális a helyzetem. 
Annyira szégyellem magam, hogy 
legszívesebben a föld alá süllyednék. 
Ui.: Annyira szégyelltem magam, hogy 
megpróbáltam ezt a levelet a postástól 
visszaszerezni, de sajnos már elvitték, 
így már nem tehetek semmit." 
Nemsokára megjön a válasz: 
"Kedves fiam! 
Jó hírem van: nem kell szégyellned 
magad, mert sajnos a leveledet 
elkeverhette a posta, mivel mi nem 
kaptuk meg." 
 
A szórakozott tanárnő köszön a 
villamoson az egyik utasnak, de rájön, 
hogy nem is ismeri, ezért pirulva 
mentegetőzni kezd: 
- Jaj, bocsásson meg, azt hittem, az 
egyik gyerekem apja! 
 
- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele 

Viccek van eredeti ötletekkel, igaz tanár úr? 
- Ó igen, különösen, ami a helyesírást 
illeti. 
 
Tanárnő Pistikének: 
- Pistike! Mondj egy névelőt, és egy 
személyes névmást! 
- Ki, én??? 
 
- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a 
tanár az iskolában. 
- Kutyuska, tehénke, disznóka. 
- Jó, de nem kell mindig utána mondani a 
kicsinyítő képzőt! 
- Macs, kecs, csir, puly. 
 
A tanár figyelmezteti a diákokat: 
- El ne mulasszátok 20:50-kor a 
holdfogyatkozást! 
A hátsó padból megszólal egy hang: 
- Melyik csatornán lesz? 
 
- Pistike! Először fordult elő, hogy 
hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy 
lehet ez? 
- Az apukám elutazott a hétvégére és 
nem tudott segíteni. 
 
N. Mercédesz 6.o. 
 

Szerkesztőket, 
segítőket keresünk, 
jelentkezhetsz te is a 
Facebook  csoportba: 
Nyáry Pál Iskolaújság.  
Várunk, ha vannak 
ötleteid, vezetnél egy 
rovatot, vagy segíteni 

szeretnél. 

 

 



  

Kutatók éjszakája 
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Szeptember 30-án, pénteken a Diákönkormányzat 
szervezésében telt a napunk. 
 
 Első órában a diákparlament tartotta meg szokásos 
évértékelését. Rengeteg hasznos hozzászólás, vélemény hangzott 
el. 
Ezek közül íme egy pár, ami megfontolandó: 
Maszel Anna: Vigyázzunk a szekrényeinkre! Játékokat az 
iskolaudvarra. 
Pókai Szandi: Az alsós udvarra padokat szeretnénk! 
Csupor Fanni: Ne szemeteljünk! 
Mitrócsák Bence: Foci pálya felújítása, vonalak felfestése. Kerítés 
javítása. Tábla vonalazása a 7-es tanteremben. 
Magyar Orsi: Iskola diszkó, telefonhasználat. 
Bencsik Angélika: több projektoros tanterem, kulturált wc. 
Megyeri Zsolt: Focipálya talajának igazítása 
Cseh Ferenc: A kosárlabdapálya alapját megcsinálni. 
A nap további részében sok program közül lehetett válogatni: 
focibajnokság, újságtánc, kreatív sarok, rajzsarok, két perc és 
nyersz, lovaglás, ügyességi próbák, röplabda, filmnézés. 
Szintén a DÖK szervezésében került lebonyolításra a papír 
és műanyagpalack gyűjtés, ami nagyon jól sikerült. Köszönjük 
minden segítő pedagógusnak és a gyűjtésben résztvevőknek! 
Köszönjük ezt a tartalmas és kellemes napot a 
diákönkormányzatnak és Krizsán Mihálynénak (Erzsi néninek). 

Dök napi kézműveskedés

 

Dök nap 

Két perc és nyersz!

 

 

 Kutatók Éjszakája 
 
2016. szeptember 30-án Egerben vettünk részt a kutatók éjszakáján 
35 tanulóval. 
Miről is szólt 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 késő estig rengeteg érdekes program és máskor 
nem látogatható helyszín várta a gyerekeket szerte az országban. 
  
Tanulóink az Eszterházy Károly Egyetem gyerekeknek szánt 
programjain vett részt. Lehetőségünk volt rendkívüli kémia órán 
részt venni, hüllőket simogatni, békák megmentéséről szóló 
előadást meghallgatni. Felmentünk a varázstoronyba és számos 
kiállítást megtekintettünk a Líceumban. 
A Varázsterem interaktív eszközeit, a fizikai jelenségek megértését 
bemutató „kézzelfogható” tárgyait kipróbáltuk, tudományos 
„játékokat“ játszottunk. 
 
Reméljük jövőre is hasonlóan tanulságos Kutatók Éjszakáján 
vehetünk részt. 
Monori Rita 
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A következő feladványhoz csak egy ceruza, 
némi szabadidő és kíváncsiság szükséges. 

Ősz, Dragán Viktória Nikolett 5. osztály  
Ősz, Illés Fédra 5. osztály 

 
Ösz, Szilber Melióra 

 

 

Őszi képek 
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Bemutatkozik a könyvtár 

Nagy változások előtt áll a Nyáregyházi könyvtár. Évi néni 
helyett, Ibolya néni az új könyvtárosunk. Őt kérdeztük a jövőbeli 
terveiről, elképzeléseiről. 
 
Ibolya néni, mi ez a nagy rendezkedés, költözködés? 
 
A könyvtár átszervezésre kerül.  Az olvasóterem a nagyobbik 
terembe kerül. Helyette egy ifjúsági terem kerül kialakításra, 
ahol diákok, gyerekek megismerkedhetnek a könyvekkel, 
kiadványokkal. Egy olyan teret igyekszem kialakítani, ahol 
nyugodtan lehet nézelődni, olvasgatni. Ez a terem 
megközelíthető lesz az iskolai folyosóról is. Tanórák alatt tanári 
felügyelettel akár órát is lehet itt tartani, tanítási idő után 
lehetőségetek van olvasni, ismerkedni a könyvtárral.  
 
Milyen jellegű könyveket, olvasmányokat találunk itt? 
 
Könyvtárunk majdnem 20.000 könyvvel rendelkezik. Ezek 
között megtaláljátok a kötelező irodalmat, ifjúsági irodalmat, 
művészeti, technikai és egyéb szakirodalmat. De ezek mellett 
szórakoztató irodalom, különböző folyóiratok, kiadványok is 
megtalálhatok. Van egy egész teremnyi kölcsönözhető könyvünk, 
de vannak olyanok is, amit itt helyben tudtok elolvasni, 
megnézni, de ezeket nem lehet hazavinni. 
 
Lesz lehetőség a könyvtár bővítésére? Fiatalokat érintő, érdeklő 
olvasnivalók beszerzése megoldható-e? 
 
Igen, a könyvtár állandó fejlesztés alatt van. Mindig érkeztek és 
érkeznek újabb kiadványok. A távolabbi jövőben egy internetes 
könyvtári hálózat is megvalósulhat. 
 
Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Kívánjuk, hogy a 
tervezett könyvtár minél hamarabb megvalósuljon, beinduljon. 
 
Benkö Zoltán, Rizmayer Klaudia, Szente Dominika 

 

Kölcsönözhető könyvtári könyvek 

 
Az ajtó ami hamarosan nyitható 

lesz. 

 
Viccek nagykönyve 


