
  2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az 
esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-
emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász László, az MTA 
elnöke lett. Az emlékév 2017. március 2-án kezdődik Nagyszalontán. 

Iskolánk rendhagyó irodalomórán dolgozta fel Arany János életművét. 

A Községi Könyvtárunk ajtaja megnyílt az iskolán belül is diákjaink számára. 
Szünetben, órákon, délután folyamán látogathatják a gyermekek a könyvek 
birodalmát. 
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Arany János életrajza nem olyan látványos, mint a kortárs Petőfié. Az irodalomban betöltött szerepe 
azonban hozzá hasonlóan nagy és pótolhatatlan. Íme néhány érdekes információ a legnagyobb ballada 
írónkról. 
 
1. Idős szülei tanították otthon írni és olvasni. 
A régi magyar nyelvet, amit apja tanított neki, annyira megszerette, hogy a későbbiekben ellenezte a 
nyelvújítást. 
 
2. A saját félretett pénzéből iratkozott be a Debreceni Református Kollégiumba. Állandó munkája volt. 
Németül és franciául tanult. Mindezt 16 évesen! 
 
 3. Arany sokáig nem írt, még csak nem is gondolkodott írói pályán. 
„Hírlap is alig fordult meg kezemben” - írja Arany jegyzősége első éveiről. Egy volt diáktársa biztatja 
Shakespeare és Szophoklész fordítására. 
 
4. „Elveszett alkotmány” című komikus eposzát úgy írta meg, hogy előtte soha semmi hasonlót nem írt. 
Mégis megnyerte a Kisfaludy Társaság egyik irodalmi pályázatát! 
 
5. Arany János és Petőfi Sándor barátsága a leghíresebb és legerősebb barátságok közé tartozik a 
világirodalomban. De valójában csak 2 és fél évig ismerték egymást! 
 
 6. Lánya halála annyira megrendítette, hogy nagyon rövid idő alatt teljesen megőszült! 
Nem csak haján látszódott meg ez a csapás, költészetén is. Majdnem egy évtizedig nem írt semmit. 
Amikor verset kezdett írni lánya emlékére, a negyedik sor után megakadt, s ezt írta füzetébe a 
folytatás helyett: „Nagyon fáj! Nem megy!” 
 
7. Arany János sok idejét a Margitszigeten töltötte. Történt egyszer, hogy József főherceg meglátta a 
költőt az egyik padon, amint éppen ír valamit. 
Megállt a háta mögött és ránézett a papirosra. Arany éppen verset írt, a következő címmel: “A tölgyek 
alatt”. József főherceg tréfásan megszólította: 
„– Úgy látom, kedves Arany, ön nem jó botanikus. Ezek itt hársak. Menjen tíz lépéssel arrább, és üljön 
le ott! A tölgyek ugyanis ott vannak.” 

 
http://kozepsuli.hu/7-dolog-amit-nem-tudtal-arany-janosrol/ 
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Esztergomi Geoda interaktív ásvány- és őslénykiállítás az iskolánkban tartott rövid bemutatót március 6-7-

én, rendhagyó természetismeret óra keretében. 

Programjaink képekben 
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Ásványbemutató.

 

 

Ásványok 

  

 

 

 
  

Pénz7! 

Bankoljunk okosan! Korszerű pénzkezelés elnevezésű 
projekt a 6. osztályban 

Vöröskereszt szakkör és 
véradás 

 

Játékos vetélkedő 
 
 Kresz-kvíz kérdések Mészáros Pál körzeti megbízott 
rendőrünkkel 

 

Március 15-i műsor és megemlékezés 
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Nyáry Pál emlékséta 
Immár hagyománnyá vált Nyáry Pál Emléksétára kivonult iskolánk apraja-nagyja. Iskolánk névadójának 
212. születésnapi évfordulójára emlékezünk. 

 

Programjaink képekben 

 

 

2017. február 22-én a Nyáregyházi Tetz képzőművészeti iskola diákjaival meglátogattuk a Ceglédi 
Galériát. Itt az Artes Grafikas Panamericanas (AGPA) című kiállítást tekintettük meg. A képanyag 
válogatás dél-amerikai grafikusművészek munkáiból, Fábry József gyűjtéséből, az 1970-1990-es évekből. 
Élmény volt egy ilyen különleges, változatos, távoli tájakat és egyéni technológiát felvonultató 
gyűjteményt látni.  
Köszönjük Nyáregyháza önkormányzatának és Kemenár Lászlónak (Laci bácsinak) a szállításban nyújtott 
segítséget. Reméljük máskor is adódik lehetőségünk ilyen tartalmas kiállítás megtekintésére. 
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Alsó tagozatos matematika verseny 

 

Gratulálunk a Zrínyi Ilona matematikaverseny 
minden résztvevőjének: 

Benkő Csanád Botond, Komjáthy Kálmán Sebő, 
Kemenczei Balázs, Tóth Gábor, Hering Gábor, 
Solymosi Martin,Szitó Bálint, Komjáthy Lili Anna, 
Mohella Tamás, Miczkó Patrícia, Benkő Áron Levente, 
Dancsó Nadin, Pálfi Vivien Cecília, Solymosi Mátyás, 
Czira Mihály, Bodó Barbara, Ocztos Virág, Szuda 
Tibor Szilveszter. 

Komjáthy Lili Anna 4. a osztályos tanulónk a Zrínyi 
Ilona Matematika verseny Dél-Pest megyei fordulóján 
a közel 300 versenyző közül 19. helyezést ért el. 
Ezzel a szép eredménnyel részt vehettünk az 
ünnepélyes díjkiosztón, ahol az első 20 helyezettet 
oklevéllel és könyvvel díjazták. A Nyáregyházi Nyáry 
Pál Iskola neve, olyan nagyobb városok mellett 
hangzott el, mint Ecser, Maglód, Érd, Cegléd....stb. 

Büszkék vagyunk Rád, Lili! :-) 

 

Mozaik levelezőversenyen is indultak diákjaink. 
Büszkék vagyunk Kiss Daniellára és Varga Tündére 
akik földrajz tantárgyból a 94-ik országos helyezést 
érték el. Matematika tantárgyból Czira Mihály (248), 
Pálfi Vivien Cecília (284 matematika, 180 
természetismeret) és Solymosi Mátyás (118) 
képviselték iskolánkat szép eredménnyel. 

 

Nagyon ügyesek voltak és nagy érdeklődés kísérte az 
alsó-tagozatos házi matematika versenyt.  

Helyezések: 

1. osztály:  
I. Dragán Csongor Kristóf 
II. Visnyei Noémi 
III. Hetei Judit 

2. osztály:  
I. Benkő Csanád, Komjáthy Kálmán 
II. Fischli Hanna 
III. Dely Szabolcs Gábor 

3. osztály:  
I. Hering Gábor 
II. Lekk Renátó Rómeó 
III. Máté Noel 

4. osztály:  
I. Erős Tamás 
II. Koblencz Kristóf 
III. Melik Nóra, Miczkó Patrícia 

 

Zrínyi Ilona matematika verseny, egyéb versenyeredmények 

Zrínyi Ilona díjátadó 
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Maszel Pál matematika verseny 

 
Maszel Pál tanár úr 

Maszel Pál matematika verseny 
 
Május elején egy új matematikaverseny kerül megszervezésre iskolánkban. 
 
A verseny menete: 
 A verseny két-három fős csapatokban zajlik, két korosztályban, az 5-6 és 7-8 osztályos diákok 
részvételével. A csapatoknak a verseny helyszínén (az iskola és iskolaudvar területén) található 
állomásokon kell megoldani az ott kapott matematikai-logikai feladatot, majd a beadott válasz 
helyességétől függően tovább kell haladniuk egy következő állomásra. A feladatokra a helyes 
válasz egyetlen szám, betű, vagy szó (nem kell a válaszokat kifejteni, sem pedig bizonyítani). 
A csapatoknak az állomásokon tartózkodó szervezők nem árulják el, hogy az általuk kapott 
feladatra adott megoldás helyes-e vagy sem. Csak annyi információt kapnak, hogy melyik 
állomást kell felkeresniük a következő feladatért. Aki hibás választ ad, más állomásra kerül, 
mint a helyes megoldást benyújtók. 
A helyes eredményekkel a csapatok pontokat gyűjtenek, a hibás válaszok alacsonyabb 
pontértékű feladatok felé terelik a csapatokat. A cél a legtöbb pont megszerzése. 
A csapatok útvonalainak regisztrálására a náluk lévő ún. „Nyáry Lap” (regisztrációs lap) szolgál. 
Ezt a csapat a verseny előtt kapja meg, végig magánál tartja, majd a verseny végén leadja. Az 
eredménylistát ezek alapján lehet összeállítani, így aki elveszti a Nyáry Lapot, annak 
teljesítménye nem lesz értékelhető. 
 
Jelentkezzetek minél többen, alkossatok csapatokat és találjátok ki a csapatneveteket. 
 
De kiről is neveztük el ezt a matematikaversenyt? 
 
A Képviselő-testület posztumusz díszpolgári címet adományozott Maszel Pál tanár úr részére, 
aki 1962-ben, 50 éve kezdte meg pedagógiai tevékenységét a Nyáry Pál Általános Iskolában. 
Generációkon át kivételes képességgel közvetítette a tudást, mint hasznosítható értéket, amely 
nem korlátozódott csupán tantárgyi ismeretek átadására. Osztályfőnökként ügyelt a diákok 
hazafias nevelésére, nemzeti identitásuk erősítésére is. Áldásos tanári munkája mellett aktív 
közéleti személyiség volt, aki szeretett faluja, Nyáregyháza szépítéséért, gazdagításáért, 
felemelkedéséért is fáradhatatlanul tevékenykedett. Maszel Pál tanár úr felbecsülhetetlen 
munkásságának méltó elismerése e díszpolgári cím. 
(http://nyaregyhaza.asp.lgov.hu/?q=maszel-pal) 
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Iskolaújság Virág rajzok 

Nánási Lilla, Tulipán 3.osztály 

 

 
Kondor Yvett, Tulipán 8. osztály 

 
Dancsó Nadin, Virágzó ág 5. osztály 

Nagy Boglárka, Nárcisz 8. osztály 
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Dzsedik és farsangolok.  

Iskolaújság 
 

Iskola csipegető 
 

Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 6. osztály 
 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Dancsóné Nadin 
Gosztola Ferenc 
Nagy Boglárka 
Nánási Lilla 
Kondor Yvette 
6 osztály 
8 osztály 
 
Segíts te is! 
 
Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, cikkeidet. 
 

Már a weben is elérhetők 
vagyunk. 

www.iskola.nyaregyhaza.hu 

Március 21-22. 
 
Délutánonként a leendő 1. osztályos gyermekek a 
"csipegető" elnevezésű programsorozaton 
vehettek részt.  
Két nap állt a szülők rendelkezésére, hogy 
betekintést nyerjenek gyermekeik délelőtti 

tanórai tevékenységébe. 

 

 

 

Kérjük adója 1%-ával 
támogassa iskolánk 
tanulóit!  
Iskolánk alapítványának 
adószáma: 
18682575-1-13 

 
Dzsedik és farsangolók.  


