
2016. 11. 22-én Monoron, a 
művelődési házban került sor a 
Pest Megyei Regionális 
Diákparlament idei gyűlésére a 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ szervezésében.  

Iskolánk küldötte a DÖK részéről 
László Klaudia és Tasnádi 
Orsolya 8. osztályos diákok 
voltak, őket kísérte Krizsán 
Mihályné, iskolánk DÖK 
vezetője.  

Negyven Pest megyei iskolából 
érkeztek a diákönkormányzat 
képviselői.  

Közülük került ki az a két 
képviselő, akik Pest megyét az 
Országos Diákparlamentben fogják 
képviselni, Székesfehérváron. 

Jelen volt Monor város 
polgármestere, Dr. Zsombok László 
és Farkas Zoltán Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ 
Monori Tankerületének igazgatója. 

Több felszólaló is szót kért és 
kapott.  

Ezek közül néhány vélemény, ami 
többeket is érint, minket is: 

Varga Péter, Vecsés, Andrássy 
Iskola: 

-kréta, wc papír hiány, legyen só a 
menzán, magas óraszámok, az 
egyen tankönyvek rosszak. 

Várhegyi Tímea, Alsónémedi Iskola: 

-a tanulók terheit csökkenteni, a 
nyári szünet maradjon meg, legyen 
mindenhol interaktív tábla, 
projektor, lehessen tabletet 
használni. 
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Madai Márk, Nagykáta 

-heti 35 óra túl sok, szabad 
tankönyvválasztás, digitális 
korszerűsítés, hátrányos helyzetű 
iskolák felzárkóztatása. 

Több felszólaló is javasolta, hogy  

-a DÖK (Diákönkormányzat) 
kapjon az államtól támogatást,  

-az iskolák részére a tárgyi 
feltételek biztosítását,  

-az informatikai eszközök 
fejlesztését, korszerűsítését vagy 
újak beszerzését,  

-a tankönyvek szabad választását. 

Ezen kérések reméljük, eljutnak a 
címzettekhez, mert ez majdnem 
minden iskola közös gondja, így a 
miénk is. 

 

Közelgő 
események 

 Adventi 
készülődés 
December 7, 14. 

 Karácsonyi 
hangverseny 
December 20 

 Téli rajzpályázat 
December 20 

 Iskolai 
karácsonyi 
ünnepség 
December 21 

 Falukarácsony 

Támogatói ár: 100 Ft. 

 

 

 



Október végére terveztük, hogy túrázni fogunk az őszi erdőben és közben fényképeket készítünk. Az időjárás közbeszólt, 
de egy szép novemberi délután csak sikerült bejárni a környéket és közben kreatív, egyéni szemléletű képek készültek. 
Ezekkel a képekkel pályáztunk a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által 
meghirdetett Ady Hét programsor kistérségi fotóversenyére. 

A beküldött fényképek közül az 5-6. osztályos korcsoportból 3. helyezést ért el Pálfi Vivien Cecília kontraszt című képe és 
kiemelt helyen szerepelt Czira Mihály fotója is. 

Természetfotó kiállítás 
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Czira Mihály, Nyárfák ősszel

 

 

 
Pálfi Vivien Cecília, Kontraszt 

Czira Mihály, Őszi fák

 

 

 
Géczi Andrea, Vége 

 

 
Illés Fédra, Ősz 

 

 
Meszjár Mónika, Késő ősz       

 

 
Öhler Bernadett, Őszi táj 
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Iskolánkban már hagyomány, hogy évente 
megrendezzük a komplex természet és 
társadalomtudományi versenyt. Idén november 10 
és 11-én zajlottak a megmérettetések. Nagy 
érdeklődés kísérte az eseményt, mert 7 csapat is 
nevezett a vetélkedőre. Vegyes csapatok indulhattak, 
vagyis 5-6-7-8-os diákokból állt össze a csoport. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, reméljük sok 
hasznos információval gazdagodtak. 

Gratulálunk az Egyszarvú 4-es, a Szuper 4-es és az 
Észkombányok csapatoknak, az 1-2-3 
helyezetteknek.  

Becsülettel helytálltak a Keménytojások, a 
Hercegnők, a Gyöngytyúkok és az Unikornisok is. 

A természettudományi vetélkedő az Észbontók 
mintájára zajlott. Könnyebb vagy nehezebb 
fogalmakat kellett kitalálni, szerencsétől és 
tudástól függően. 

 

Komplex vetélkedő 

 

 

 

 

Születtek érdekes megfejtések, ezekből 
következik egy pár. 

Tompaszög: semmilyen, ha tompa, akkor nem 
szög, mert az csúcsos. Szög, csak nem zárodnak 
az oldalai. 

Megalopolisz: város, sok magas épület és 
felhőkarcoló van ott, van benne „Spar”, 
buszmegálló, sok dolgozó ember. Nagymenő 
emberek. Város, kicsi az alapterülete és felfelé 
tudnak építkezni. 

Mikrológia: Pici dolgokkal foglalkozó tudomány. 
Mikrohullámú sütőben az energia. 

GDP (Gross Domestic Product): fejlett 
technológiával foglalkozó tudomány. Lakosok 
száma. Robot. Az emberek számát nézik és így 
osztják fel a hadsereget.   

Hőingás: Hőmérséklet változás. Lefelé nő, felfelé 
csökken. Pl.: ha a vizet nézzük, alulról felfelé nő, 
felülről lefelé csökken, a víz, vagy a 
hőmérséklet. A vízben a hőingás gyenge. A 
vízben a hő lefelé csökken. A víz sugarai nem 
tudnak elég mélyre jutni. Globális felmelegedés. 

A számelmélet alaptétele: a számokat 
csoportokba soroljuk. Vannak számok. Az 
alapműveletek. 

És ahol már a kérdés felvetését sem lehetett 
megállni röhögés nélkül: 

Meddőhányó: Meddő, akinek nem lehet gyereke. 
Hány, azért mert nem lehet gyereke. Vulkán, 
ami nem tör ki. Nem működő vulkán. Olyan 
vulkán, amibe nincs láva. Örökbe fogad valakit. 
Kémiai reakció: szódabikarbóna és ecet.  Láva 
van, de rajta víz van, amit kilövell. Meddő nőt 
lehányó gyerek. 



Misi bácsi előadása. Minden, amit a víz útjáról tudni lehet. 
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Profi vízszerelők munkában. 

Technika óra keretében a két nyolcadik 
osztály meglátogathatta a Nyáregyházi 
víztelepet. Köszönjük Krizsán Mihály 
úrnak (Misi bácsinak), hogy körbevitt és 
mindent bemutatott, elmagyarázott. 
Következik két élménybeszámoló a 
nyolcadikos diákoktól. 

Pénteken matematika óra alatt 11 óra 
körül indultunk két autóval, Zoli bácsi és 
Misi bácsi autójával, a többiek biciklivel. 
Szentimretelep szélén a vízműhöz érve 
eleinte csak egy dombot láttunk, majd egy 
kis házat és még egy két ismeretlen dolgot. 
Az elmondottak alapján többet tudtunk 
meg az itt látottakról. Erről a helyről 
vezetik Szentimretelepre, Nyáregyházára, 
Felsőnyáregyházára s Károlyi telepre is a 
vizet. A kis épületben volt egy sok gombbal 
teli szoba, és bármekkora késztetést is 
éreztünk, nem volt szabad megnyomni a 
gombokat. Megtudtuk, miért van, ha néha 
homokos a víz, hogy ellenőrzik a víz 
minőségét, milyen hosszú a 
vezetékrendszer. Lemehettünk az aknába, 
ahol láthattuk a két nagyteljesítményű 
szivattyút, amelyek 130 illetve majdnem 
200 méter mélyről termelik ki az ivóvizet. 
Jó volt az út, érdekes volt a kirándulás és a 
pénteki dupla matek is nagyon érdekes 
lesz, ami azért van, mert mi matematika 
órán voltunk kirándulni.  

Bencsik Angélika 8a. 

 

Kirándulás a víztelepre 

Hol is kezdjem…? Nagyon izgatottan vártam, hogy végre 
elmenjünk a vízmű telepre. Két technika órán is beszélgettünk, 
tervezgettük, hogy év elején lesz alkalmunk elmenni oda. És 
végre el is jött a várva- várt nap. Végre vége lett a tanórának- 
gondoltam magamban gyorsan bedobom a szekrénybe az 
iskolatáskámat a szekrénybe és rohantam le a lépcsőn. A többiek 
már sorba álltak, indulásra készen.  Odaérve, Misi bácsi kinyitotta 
a kaput és mindenki szétnézhetett. Kint az udvaron 
meghallgattuk Misi bácsi előadását. Elmondta, hogy hogyan 
működik az egész rendszer a kitermelés, a tisztítás, a víz 
minőségének az ellenőrzése és a víz szállítása. Megtudtuk, hogy 
ha barna a víz, vagyis vasas, akkor hogyan tisztítják. Megismertük 
a víz útját, hogy hol termelik ki, és hogyan juttatják el a 

felhasználókig. Rengeteg víz van 
egy víztározóban. Lemehettünk a 
víznyerő aknákba egy létrán. A 
vízmű kis épületét is 
megnézhettük belülről.   

Bernula Viktória 8b. 
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Egészségnap 

 
Kötélhúzás 

Egy kis nasi… 

 

2016. november 29-én az 
iskolánkban egészségnapi 
rendezvény zajlott Lukács 
Lilla (Lilla néni) és 
Dancsóné Kerekes Dóra 
(Dóri néni) szervezésben. 
 
Ennek keretein belül 
diákjaink egész nap 
vitaminokban gazdag 
gyümölcs- és zöldségtálakból 
falatozhattak. Lehetőség volt 
figyelemfelkeltő plakátok 
olvasására testünk 
higiéniájáról, a sport 
jótékony hatásairól, s az 
egészséges életmódról. A 
szünetekben 
vérnyomásmérés, 
testzsírszázalék és BMI 
mérések folytak. 
 
“Az egészség a legnagyobb 
ajándék, az elégedettség a 
legnagyobb gazdagság, a 
hűség a legjobb kapcsolat.” 
(Buddha) 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Már a weben is elérhetők 
vagyunk. 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 

Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 6. osztály 
 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Dancsóné Kerekes Dóra 
Krizsán Mihályné 
Lukács Lilla 
Vajóczki Babett 
Bencsik Angélika 
Bernula Viktória 
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Kreatív sarok: Házak 

Hangulatos házikók, technika óra. Készítették az 5. osztályos diákok. 



Az ott lehet, hogy a Mikulás? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 5-én azt a hírt kaptuk, hogy a Mikulás 
megérkezett kicsiny falunkba. Népes csoport gyűlt 
össze, azzal a szándékkal, hogy megkeresi Mikulást. 
 
Jó nyomon haladtunk, de valahogy mindig 
lemaradtunk egy kicsit. A Postán járt a Mikulás, de 
mire odaértünk, már nem volt ott. Szerencsére egy jó 
válaszért cserébe megtudtuk, hogy a Polgármesteri 
hivatal felé tart. Itt sem találtuk azonban, de egy kis 
cukorka jutott mindenkinek, hogy ne csüggedjünk. 
Lehetséges, hogy a boltban találjuk? Ide is benéztünk, 
de újból lemaradtunk. A Hősök terén lesz, ez a 
legfrissebb információ.  
 
Mindenki lelkesen kutatott tovább. A Hősök terén a 
Mikulás segédje, Lilla néni várt minket. Talán egy 
ünnepi dal előcsalogatja, vagy visszahozza- hangzott 
el a jó tanács. 
 
Felhangzott a dal és akkor… 
 
Mi lehet ott, a kép jobb oldalán? 

 

 
Hol lehet a Mikulás? 
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Keresd a Mikulást! 
 

Mikulás túra,  

avagy keresd a Mikulást 
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Mikulás Expressz 
 

Iskolánk is részt vett idén 
Erzsi néni szervezésében az 
M2 Télapó Expressz 
rendezvényén.  
 
Kora reggel indultunk vonattal 
Pilisről. Nagy szervezést 
igényelt, hogy eljussunk az 
állomásra, de végül 
tökéletesen sikerült minden.  
 
Köszönjük szépen a szülőknek 
is a sok segítséget! Első úti 
célunk a Nyugati pályaudvar 
volt, ott csatlakozott közel 
110 fős csapatunk a Télapó 
Expresszhez, amely 
gyönyörűen kivilágított és 
feldíszített gőzmozdonnyal 
pöfögött át velünk a 
Vasúttörténeti Parkba. Ott az 
Eszter-lánc Mesezenekar 
alapozta meg a remek 
hangulatot, majd 
megérkezett a Télapó, aki 
minden gyereknek egy-egy 
mikuláscsomaggal 
kedveskedett. Találkozhattak 
a gyerekek Süsüvel a 
sárkánnyal, a TV Macival, 
közös fotót készíthettek a 
Télapóval, és ingyenes 
arcfestés is gazdagította a 
programot. 
 
Óriási élmény volt a 
gyerekeknek ez a nap!  
 
Egy szerencsés véletlennek 
köszönhetően nagy 
büszkeségünkre élő egyenes 
adásban énekelhettek 
diákjaink a Télapónak az M2 
műsorán! 

 

 

 

 

 

 

 


