
Jelentős eseményen vehettek részt mindazok, akik január 26-án 
ellátogattak könyvtárunkba, ugyanis a neves Kossuth-díjas írót, költőt, 
műfordítót, Baranyi Ferencet köszönthettük abból az alkalomból, hogy 
január 24-én töltötte be 80. életévét. A 15 órai kezdettel megrendezett 
eseményen több generáció is képviseltette magát. Óriási élmény volt 
megtapasztalni a művész úr személyes varázsát, ahogy történeteivel 
lebilincselte közönségét az egészen kis gyermekektől kezdve az idősebb 
korosztályig egyaránt.  
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A gyerekek szivacsként itták magukba szavait, a felnőttek pedig jókat 
nevetve, vagy épp’ könnyes szemmel, meghatódva ismertek magunkra 
vagy rokonaikra egy-egy anekdota kapcsán. Mert Nyáregyházához fűződő 
története van elég… Itt nőtt fel, amire mi elmondhatatlanul büszkék 
vagyunk, és azt kívánjuk, hogy még nagyon sokszor tiszteleje meg 
közösségünket! Rajongó szeretettel várjuk vissza!  
 

V. Babett 

2017. Január,  

Február 4. szám  
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Idén a szokásos decemberi rohanás helyett korábban hozzákezdtünk - tanárok és diákok egyaránt - az ünnepi 
előkészületekhez.  A karácsony várása nagyon jó hangulatban telt. Sokféle adventi dísz készült. Ilyen 
közülük például: fenyőfa, hóember.  

Sok diák vett részt az adventi gyertyaöntésben, gyertyakészítésben. Itt minden résztvevő saját maga 
készíthetett ajándék gyertyát. 

Ahogy teltek a hetek, úgy gyújtottunk meg eggyel több gyertyát. Nem maradhatott el a közös éneklés sem. 

Adventi készülődés 
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Dancsó József tanár úr és a gyertyaöntő „inasok”.

 

 

 
Tarcsi Szilveszter előadása 

Diákjaink saját készítésű gyertyái 

 

Monori Rita tanárnő és a kézművesek

 

Közös éneklés, meghitt hangulat.

 

 

 
Színház 
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Magyar Kultúra Napja: 
A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplejük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc (1790-1838) 
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. E jeles esemény emlékéről iskolánk tanulói egy 
áttekinthető, kézzelfogható, egyszerű és egyben nagyszerű előadást hallhattak, amit Kardos 
Boglárka – iskolánk volt tanítója – tartott a Kovács István Művelődési Házban. A gyerekek nagy 
érdeklődést mutattak és végig izgatottan, kíváncsian ültek a helyükön. Az előadás végén angolul, 
németül, franciául és hollandul szólalt meg a Himnusz első versszaka. A legtöbb tanuló ekkor 
gondolkozott el igazán azon, mit jelent magyarnak lenni. 
 

Magyar Kultúra Napja 

 

 

Fagyos napok 

Teaosztást szerveztünk január 9-től 13-ig a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskolában. A hideg 
utcáról meleg tea fogadta az iskolába bejövő diákjainkat. Szerettük volna felhívni a gyerekek 
figyelmét arra, hogy a segítő szándék nincsen időhöz kötve. A kedves szavak és némi kis apróság 
minden időben összeköti az embereket. A fizetség egy kedves mosoly volt, és a következő sorok:  
 
A tea! 
 
A hidegből beérkezve az iskolába nagyon jól esett a forró tea. Gyümölcsös zamatos íze ízlett 
minden gyereknek. A teának köszönhetően szívesebben mentünk iskolába. Testünket lelkünket 
átmelegítette a forró tea. Nagyon jó ötlet volt. Reméljük jövőre is lesz! 
 
4.A  

Pásztor Pálma 
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A látvány. 
 

 

Január 28-án, szombaton a hatodik osztály 
tanulói és néhány tanárunk egy kellemes 
kiránduláson vett részt Ausztriában, a 
Semmering-hágón és a Hirschenkogel hegyen. A 
vonatról és a felvonó ablakán kitekintve 
gyönyörködhettünk a lenyűgöző panorámában. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes 
élmény volt az Alpok meseszép helyvonulatai 
közt utazni. Remekül éreztük magunkat! Íme, 
néhány kép ízelítőül: 
 
Élménybeszámoló: 
 
Egy hideg téli napon osztálykirándulásra mentünk 
Semmeringbe. Ezt az élményt szeretném 
elmesélni. 
Már nagyon korán gyülekeztünk az iskola előtt. A 
kelenföldi pályaudvarig autókkal mentünk. 
Minden eshetőségre felkészülve, egy órával előbb 
érkeztünk, így a váróterembe vártuk a vonat 
indulását. Amikor begördült a szerelvény, 
mindenki csodálkozott, mivel még ilyet senki 
nem látott.  Ezután 5 óra utazás várt ránk, de 
nagyon kényelmes helyünk volt. Ezen a vonaton 
még büfé kocsi is volt, de odajutni nem 
egyszerű, mivel a két kocsi között az átmenőnél 
lehetett látni a síneket, így félve mentem át.  Az 
utazás végén kaptunk egy totót, amit ki lehetett 
tölteni, és utazás volt a nyeremény. Amikor 
leszálltunk, akkora volt a hó, hogy ilyet én még 
nem láttam, a térdemig ért. Ezután jött a 
hegymenet, visszagondolva nem volt olyan nagy 
a távolság, ahhoz képest jól elfáradtunk. Amikor 
leértünk egy kis faluba minden fáradtságot 
elfelejtettünk, olyan szépek voltak a hegyek. A 
sípályánál szánkóztunk.  Azután felvonóval 
mentünk, ugyan féltem egy kicsit, de a táj 
látványa kárpótolt mindenért. Ha az idő nem lett 
volna ködös Bécsig is elláthattunk volna. 
Felmentünk egy kilátóba, ami 1150 méter 
magasan volt, innen még csodálatosabb volt a 
kilátás. Aztán játszottunk egy kicsit, és máris 
eljött az idő, hogy induljunk hazafelé. A vonaton 
sokat beszélgettünk, kártyáztunk, még a disco 
kocsit is megnéztük. 
Nagyon szórakoztató és tartalmas kiránduláson 
vettem részt, annak ellenére, hogy elfáradtam 
bármikor újra elmennék, mert annyi kellemes 
emlékkel tértem haza. 
Egy 6-os gyerek. 
 

6. osztály Semmeringi kirándulás 

A vonaton. 
 

 

Csoportkép. 
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Korcsolyázás 

 
Minden kezdet nehéz… 

Korcsolyázás 
 
Egy szép csütörtöki napon, januárban a 
nyolcadik osztály korcsolyázni ment 
Monorra. Az egyensúlyi érzékük 
fejlesztése mellett gyakorolhatták a 
közlekedés szabályait is. A tanulók gazdag 
élményekkel és jó kedvvel térhettek haza.  
 
A jégpálya 2015. január 10-én került 
átadásra. A korcsolya szerelmeseinek 
tökéletes kikapcsolódást biztosít. 
 
Élménybeszámoló: 
 
Egy nap a 8/A osztállyal korcsolyázni 
mentünk. 
Buszra ültünk és úgy utaztunk Monorra. A 
korcsolyapálya előtt volt egy befagyott 
tócsa, ahol mi azonnal elkezdtünk 
csúszkálni. Ezalatt az idő alatt az 
osztályfőnökünk megvette a jegyeket és 
mi már át is vehettük a korcsolyákat. 
Annak felvétele már nem volt olyan 
egyszerű, mint ahogy azt elképzeltük. 
Ahogy sikerült felhúznunk, már mentünk is 
a jégre.  
 
Először kézen fogva, aztán már egyedül is 
siklottunk a jégen. Nem mindenki jött 
bele ilyen gyorsan. Ezért nekik 
segítettünk. Ami gyakran nagy esésekkel 
végződött. Volt, aki inkább a falat 
választotta segítségül. Sajnos lett néhány 
lila folt a térdemen. Korcsolyázás után 

 
Egy segítő kéz. 

 
Profik a pályán. 

elmentünk egy közös ebédre a közeli pizzázóba. 
Ezen a helyen mi választhattuk ki külön a 
feltéteket és az alapot.  
Így minden pizza teljesen különböző lett. Amíg az 
ebédre vártunk, felfedeztünk egy csocsó asztalt, 

amire rögtön lecsaptunk. A 
pizza elfogyasztása után 
elindultunk a 
buszpályaudvarra. 
Míg vártuk a buszt jókat 
nevetgéltünk. Ezután 
buszra szálltunk és haza 
mentünk. 
  
Jól éreztem magam. Jó 
volt a program a pizza és 
a társaság. 
 
Nagy Boglárka 8/A 
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Benkő Áron Levente, Hóemberek 5. osztály 

 

 
 

 
Eisenhoffer Laura, Téli fények 8 osztály 

Nagy Boglárka, Tél 8. osztály 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immár negyedik alkalommal mutatták be a műveiket az Uránia Mozi aulájába a Tetz Alapfokú Művészeti 
Iskola ceglédi képzőművészeti tanszakának diákjai, február 3-án, köztük Máté Noel 3. osztályos diákunk. 
Az alkotások témája idén az űrszemét volt. A megnyitón megjelent Füle Győzőné a Kulturális, Oktatási és 
Népjóléti Bizottság elnöke. 
 
Az egybegyűlteket Pap Zsolt a Cegléd Városi Televízió ügyvezető-főszerkesztője köszöntötte. Majd dr. 
Mihálka Györgyné a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mondott köszönetet a kiállításra pályázatot 
küldő 102 gyereknek, az őket támogató szülőknek s a felkészítésben Cegléden, Nyársapáton, Nyáregyházán 
és Tápiószelén segítő pedagógusoknak. A művek csak néhány napig lesznek megtekinthetők Cegléden, 
ugyanis azokat felviszik Budapestre, a Magyar Asztronautikai Társaság diák pályázatára, amelynek címe: 
„Takarítás a világűrben”. 
A tárlatot Kozák Tibor a Galaktika magazin projektmenedzsere nyitotta meg. Örömmel üdvözölte a  

 
Kiállítás megnyitó 
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Tetz kiállítás Cegléden 
 

„Űrszemét” képzőművészeti kiállítás Cegléden  

 
Máté Noel 3. osztályos diákunk és alkotása 

nagyszerű kiállítást, 
mivel az 1972-ben 
alapított és 323. 
számnál tartó, 
eddig több mint 
320 ezer oldalnyi 
terjedelemben 
megjelenő 
folyóiratuk témája a 
tudomány és sci-fi. 
Céljuk a hit 
erősítése a most 
kinyíló új világban. 
Kérte a 
megjelenteket, hogy 
bátran kérdezzék a 
lapot a profiljukba 
tartozó 

kérdésekről, s ők 
minden 
megkeresésre választ 
fognak adni annál 
inkább, mert a 
jelszavuk: „Olvass a 
jövőbe”. Örömmel 
fogadják a lapjukat 
érintő ötleteket és 
javaslatokat is. Az 
előadó a magazin 
legfrissebb számából 
ajándékozott egy - 
egy példányt a 
megnyitón megjelent 
gyermekek számára. 
 
 



 

 
 
 

A Farsang képekben 
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Tudod-e? A farsang 
 

A farsang 
 
Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, így nem véletlen, hogy  
a tavaszváró karnevál őshazája Itália. 
 Az olasz, különösen a velencei karnevál a leghíresebb és leglátogatottabb 
népünnepek közé tartozik, nagy idegenforgalmi látványosság. Már István naptól 
(december 26.) szabad álarcot viselni egészen Húshagyókeddig. Januártól pedig 
jönnek a bálok és a nagyböjthöz közeledve egyre nő az izgalom és a mulatság. A 
farsangi időszak utolsó hetében pedig tetőfokára hág a karneváli hangulat. Velence 
városát belengi a zene, utcáit és vizeit ellepik ilyenkor a gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
maszkokat és jelmezeket viselő arisztokratikus, misztikus lények. Fel alá sétálnak és 
hajóznak, színjátékot játszanak, ahol a házak adják a díszletet, az emberek színészek 
és nézők is egyben. Ilyenkor felszabadul az élet, tombol a karnevál, az egész város a 
látványosságok bölcsőjévé válik. A Szent Márk tér is átváltozik; különleges 
megvilágítást kap, és tele lesz a világ minden részéről érkezett bohócokkal. Minden 
éjszaka tűzijáték színesíti az eget a Canale Grande vize felett. 
Az utolsó nap záró eseményeként végül elbúcsúznak a Karnevál Hercegétől, mindent 
elvesznek tőle, elkísérik utolsó útjára, majd megsiratva máglyán elégetik. Mindezt 
azért, hogy elűzzék a tél rossz szellemét, hogy mindenki megszabadulhasson a 
bűneitől. 
 
Manapság a másik leghíresebb a Riói karnevál, ami egy hatalmas, díszes felvonulás 
feldíszített kocsikkal, amiken a szambaiskolák táncosai ropják a táncot vidám, 
színes, leginkább ledér öltözetben. Itt szó sincs arisztokratikus emelkedettségről, 
riszálás van és fedetlen testtájak. Erről is eszembe jut egy kedvenc mesénk a Rió, 
ahol egy papagáj a gazdájával épp a karnevál idején érkezik a városba és kalandjaik 
során még szereplőivé is válnak a szambás felvonulásnak. 
 
Erdélyben 
 
Társadalmi keretük a dramatikus-játékos szokásokkal telítődött fonó. A 
leányfonókban a munkát a fonójátékok váltogatták. A legények játékai részben 
ügyességi és erőpróbák voltak, részben a fiatalabbak, be nem avatottak beugratására 
szolgáltak. Leányok és legények közös társasjátékai sokszor párválasztó jellegűek és 
gyakran zálogkiváltással, öleléssel, csókkal végződtek. A fonók gyakori vendégei 
voltak az alakoskodások utolsó és legfontosabb képviselői: a farsangosok vagy népi 
elnevezéssel maszkurák, maszkurások. Játékuk valamilyen tréfás jelenet (állatvásár, 
halottsiratás, temetés), nemritkán drasztikus jelenetekkel. Jelenetük egy része vagy 
befejezése szilaj, sokszor groteszk tánc; a kizárólag ilyenkor dívó farsangos vagy 
maszkurás táncdalt az egész fonó énekelte. 
Húshagyókedden történt, a sok farsangi lakodalom után, a pártában maradt leányok, 
agglegények kicsúfolása. Az ún. tuskóhúzás vagy tuskózás a legények tréfás 
lakodalmi menete volt végig a falun; a menet végén vénleányoknak öltözött legények 
kötélnél vagy láncnál fogva egy fatuskót húztak a pártában maradt leányok 
megbélyegzésére. A másik húshagyókeddi szokás a farsangtemetés: szintén tréfás 
felvonulás, amelynek végén a farsangot (vagy telet) jelképező és a faluban 
végighordott szalma- vagy rongybábut tréfás siratás közben elégették, esetleg a 
vízbe dobták. A farsangi húsos ételek után a böjtös ételek győzelmét jelképező Cibre 
(Cibere) vajda és Konc (Csont, Sódar) vitéz (király) párviadalát valaha szintén 
megszemélyesítették. 
 
8a diákjai 
 

Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 6. osztály 
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8a osztály 
 
Segíts te is! 
 
Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, cikkeidet. 
 

Már a weben is elérhetők 
vagyunk. 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 


