
  Iskolánk megnyerte a Let’s Colour pályázatot, 
mindenkinek köszönjük a szavazatait.  
 

Készülnek a látványtervek, folyamatban a szervezés.  
 
Amit nyertünk: 800m2 falfelület lefestéséhez szükséges 

mennyiségű beltéri színes előrekevert falfesték és mélyalapozó, 
grafikai tervek, a festékek eljuttatása (szállítása) a festés 
helyszínére, a festés teljes helyszíni koordinálása. 

 
Következő nagy feladat már a megvalósítás lesz. 

 

A színezésre kitűzött nap: 2017. július 28. A festést 
egy nap alatt nekünk kell elvégezni! Önkéntesek 
jelentkezését várjuk!  
 
Segíts te is! Szólj anyunak, apunak, barátoknak, ismerősöknek! 

Részletek, tudnivalók a 3. oldalon. 
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2017. Június 7. szám  

Nyáry Pál Általános Iskola iskolaújság 

Támogatói ár: 
tetszőleges 

 

Let’s Colour pályázat 

 

 

 

 

Tábor 

2017. június 26-30-ig a 

 Magyar Vöröskereszt 

Nyáregyházi Alapszervezete 

Napközis tábort szervez az 

általános iskolában. Az 

elfoglaltságok 8:00 órától 16:00 

óráig tartanak, a tábor 

ingyenes.  

 

 

 

 

 



  

A díjátadó

 
 

A DUE Médiahálózat 27. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatának 
ünnepélyes eredményhirdetését és díjátadása Május 19-én, pénteken történt a 24. 

Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. Ezen a rendezvényen vettünk részt az újság 
szerkesztésében aktívan résztvevő 8. osztályos diákokkal. 
 

Május 19-e, péntek egy felejthetetlen nap volt azok számára, akik eljöttek díjazottként, 
vendégként, fellépőként, előadóként vagy partnerként. Már a kapunyitás előtt hosszú 

sor állt a Várkert Bazár épülete előtt arra várva, hogy 9:15-kor megnyissa kapuit a 
Sajtófesztivál. 
Az egyik legnépszerűbb program pedig Szabyest koncertje volt. A fiatal közönség a 

népszerű vlogger – énekes előadásától teljesen le volt nyűgözve. 
A díjátadások sorát az Év diáklapja kategória nyerteseinek kihirdetése zárta. A díjátadó 

partner Berzai Zsolt alezredes, az ORFK kiemelt főreferense volt. Megtisztelő volt a 
nyertesnek, hogy kezet foghatott az alezredes úrral, aki személyesen gratulált az elért 
eredményhez. Természetesen a fotózások és tapsvihar közepette mindenki elismerését 

fejezte ki a nyerteseknek. 
 
Az év diáklapja kategória eredményei 

 
Általános iskola 

1. A zsűri nem adta ki. 
2. VisszHang (Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola) 
3. Kodályosok Magazinja – KO-MA (Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 

és Néptánc AMI) 
3. Tehetség Pont (Egri Balassi Bálint Általános Iskola) 
Dicséret: Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. iskolaújság 

Dicséret: Alabárdos (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola) 
 

Újságunk bekerült a hazai diáklapok adatbázisába, tehát hivatalosan létező diáklap 
lettünk. 
 

http://www.due.hu/hir/1686/24-orszagos-ifjusagi-sajtofesztival-beszamolo-az-esemenyrol 
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DUE oklevél 

 

 



A színezésre kitűzött nap: 2017. július 28. A festést egy nap alatt nekünk kell elvégezni! 

Önkéntesek jelentkezését várjuk. Minden segítség jól jön, azokat is szeretettel várjuk, akik 
a festésben nem, de egyebekben szívesen segítenek. (étel, ital, takarítás…) 
A falak alapozásához, hibák kijavításához 2017. július 21-én szintén szükségünk lesz 

segítségre. 
 
Önkéntesek: 

- kb. 25-30 fős csoportok, 2-3 órás turnusokban, hogy még ebéd után is jöjjenek friss 

önkéntesek 

- önkéntes lehet bárki, aki 16 éves elmúlt 

- festő-mázoló diákokat, végzett diákokat és mestereket NAGY SZERETETTEL várunk. 

- középiskolás diákoknak az 50 órás közösségi szolgálatba iskolánk beszámítja az 

önkéntes munkájukat (szerződést kötünk) 

 

Ha segíteni szeretnél, részvételi szándékodat minél hamarabb jelezd, hogy tudjunk előre 

tervezni.  

Jelentkezni iskolánk titkárságán lehet, személyesen vagy a 06 29 490 017-es 

telefonszámon. 

 

Let’s Colour részletek 

3/6 oldal Iskolaújság Let’s Colour, Díjátadó 

 

Díjátadó a Várkert Bazárban 

 

Az iskolaújságunk helyezést ért el egy országos pályázaton, ezért kaptunk öt darab 
tiszteletjegyet a DUE Médiahálozat rendezvényére, amit a Várkert Bazárban tartottak. 

Sok program várta a látogatókat, mint például: kisfilmek bemutatása, a Kutyákkal a 
Gyermekekért alapítvány előadása, médiaszakemberek közönségtalálkozói, Sabyest 
koncert, beszélgetés a Középsuli és az Éjjel Nappal Budapest című sorozat szereplőivel. 

Ezek mellett voltak még különféle játékok is, például biztonságos internethasználat, 
egészségmegőrzés, valamint gyógyszeripari témákban lehetett kitölteni teszteket, amiben 

nyerni lehetett felsőt, kulcstartót, pénztárcát és telefont is. A legnagyobb élvezet 
számomra a Szabyest koncert volt, amikor előttem guggolva énekelt. A koncert után Szabi 
leült a színpad szélére, mi pedig egy kört alkotva családiasan letelepedtünk mellé. 
Kérdezhettünk tőle, ő pedig szívesen mesélt nekünk sokféle dologról.  

 

Bencsik Angélika 8.A 

 

 

Ezek után következett a díjátadón a mi 

kategóriánk, amiben dicséretet 
kaptunk. A színpadról levonulva 
egyenesen a fotósarokhoz mentünk, 

ahol az oklevéllel a kezünkben 
lefotóztak minket. 

Nagyon jó volt ez a nap, de azért a 

fénypontja akkor is az volt, amikor a 
Szabyest azt mondta, hogy szeret, de 
persze az egész sajtófesztivál tetszett. 

Bencsik Angélika 8.A 
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Gyereknap képekben 
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Egy kis 
keveredés… 

Összekeveredtek 
az osztályok, a 
fotók és az évek is. 
Rendet tudsz 
tenni? Kit ismersz 
fel? 

A megoldásban 
nem segítünk. 

Készítette:  

Stier Doroti 
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Egyéb Ballagás Iskolaújság 
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