
  

Farsang 
 

Tél végét jelzi a Farsang. Kicsik és nagyok is nagyon 
várják, a hosszú borongós téli napokat felváltja a 
vidámság, a színes jelmezek forgataga.  

Rendhagyó módon idén egy Szülök-Nevelők bál előzte meg 
az iskolai Farsangot. Sokan vettek részt ezen a közös 
bálon, szülők, nevelők, volt diákok, falubeliek. Jókedv, jó 

zene, finom menüsor és sok nyeremény várta a 
résztvevőket. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a bálon és azoknak 

is, akik pártolói jeggyel támogatták iskolánk diákjait. A 
befolyt összegből egy digitális faliújságot terveztünk és 
valósítottunk meg.  

Diákjainknak viszont a Farsang volt az igazi mulatság! 
Idén is ötletesebbnél ötletesebb jelmezek, műsorok és tánc 
jellemezte a farsangunkat. 

A Farsang képekben a 2. oldalon 
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Támogatná iskolánk tanulóit? 

 
Iskolánk alapítványának 
adószáma: 
 
18682575-1-13 
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Víztakarékos intézmény 

 

Sok kicsi sokra megy… 

 
Egy átlagos háztartás esetében évi 46 ezer forint is megtakarítható, intézmények 
esetében nagyságrendekkel nagyobb összegekről lehet szó. A víztakarékossággal 

nemcsak a víz- és a csatornaszámla, hanem mivel a fel nem használt víz jelentős része 
meleg víz, a vízmelegítésre fordított energiafelhasználás, ezáltal a gáz- vagy áramszámla 

is csökken. Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a hőenergia megspórolásával 
egyidejűleg csökken a környezetre káros CO2-kibocsátás is. Egyre több intézmény 
felelősségteljes vezetője látja már át, hogy ebben az apróságnak tűnő, ám annál 

jelentősebb kérdésben meghozott helyes döntés akár milliós nagyságrendű 
költségmegtakarítást is jelenthet évente. 

 

Köszönjük az Epres Trans Kft. támogatását. 



  

 

Valentin nap 

 
Az idei Valentin napon is, mint tavaly, a gyerekek kedves, szép üzenetet küldhettek 
egymásnak egy dobozba dobva, melyek később a faliújságra kerültek.  

 
Ezen kívül még kézműves foglalkozáson is elkészíthették azokat a műveket, amik a 

legkedvesebbek voltak a számukra.  
 
Köszönjük a szervezést a romantikus tanárnőknek: Kata néni és Babett néni! 
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Valentin nap 

 

https://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/a2a3f972d142015236d39765e4a9f8148d6b843a/fcc309bd9caa3ed870c1086d3b9d296d6c51531c.jpg
https://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/a2a3f972d142015236d39765e4a9f8148d6b843a/fcc309bd9caa3ed870c1086d3b9d296d6c51531c.jpg


  

 

  

 

Mi változott? 
 
Teszteld a helyismereted. 

Sokunk régi vágyai 
teljesültek, köztük a 
diákparlament egy-két 

visszatérő kérése.  
 

Nézz rá a képekre és találd 
ki, mi változott az iskolai 
környezetedben. 

 
A helyes válaszok az utolsó 

oldalon találhatók. 

Iskolaújság Változott valami? 5/8 oldal Iskolaújság 



  

Iskolaújság                     Versenyek     6/8 oldal 
 

 
Alsó tagozatos matematika verseny 
 
1. osztály:  

I. helyezett: Marosvári Áron 
II. helyezett: Nagy Hunor 
III. helyezett: Szűcs Vivien 

2. osztály: 

I. helyezett: Hetei Judit 
II. helyezett: Homoki Dominika Virág 

III. helyezett: Volenszki Regina 

3. osztály: 

I. helyezett: Benkő Csanád Botond 
II. helyezett: Komjáthy Kálmán Sebő 

III. helyezett: Fischli Hanna 

4. osztály: 

I. helyezett: Hering Gábor Márton 
II. helyezett: Tóth Gábor 

III. helyezett: Lekk Renátó 

 

Diákjaink nagyon szépen szerepeltek az 
énekversenyen, melyen számos népdalt 

hallgathattunk meg! 

Természettudományos komplex vetélkedő 
 

Az idei győztes csapatok: 
1. helyezett: Unikornisok – Kaszala Viktória, Benkő Áron, Pálinkás Lívia, Páli Roland 

2. helyezett: Tollforgatok – Pálfi Vivien, Meszjár Mónika, Váraljai Henrik 
3. helyezett: Csillámpónik – Papp Bence, Bolgár Szabolcs, Hegedűs Balázs, Malik Rajmond. 

Társadalomtudományi komplex vetélkedő 

 
Az idei győztes csapatok: 
1. helyezett: Vörös Farkasok – Magyar 

Orsolya, Dancsó Nadin, Czira Mihály, 
Megyeri Zsolt 
2. helyezett: Unikornisok – Kaszala Viktória, 

Benkő Áron, Pálinkás Lívia, Páli Roland 
3. helyezett: Magyar Lakók: Magyar Nikolett, 

Kiss Krisztina Dorka, Silman Laura, Rónai 
Róbert.  

 

  



 
 
 
  

Versenyek, programok 

A korcsolyázás 

 
Zoli bácsinak és a szülőknek köszönhetően az osztály nagyon jól érezte magát az üllői 
korcsolyapályán. Volt, aki ügyesebben tudott korcsolyázni, de voltak, akik nagyobbakat is 

estek, de szerencsére nagyobb baja senkinek sem lett. Sokat nevettünk és a végén még 
finom pizzával is megleptek minket. Mindenkinek tetszett. 

Köszönjük az osztály nevében! 
 

P. Pálma 5/a oszt. 
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Bozsik foci torna keretében a nyáregyházi 5-6. osztályos diákjaink a környékbeli 
csapatokkal mérkőztek meg. Dánszentmiklós és Újlengyel csapatával játszottak diákjaink. 
Szép játékkal, fölényes győzelemmel lettek bajnokok. Szép volt fiúk! 

 



 
 

Ballagás 

Már weben is elérhetők 
vagyunk. 

Az iskola: 

www.nyary-
nyhaza.sulinet.hu 

 

https://www.facebook.
com/iskola.nyaregyhaza.

hu/?fref=ts 
 

Az újság: 
 

https://www.facebook.com/  

groups/1208700835842371/ 
 

vagy keresd a Facebookon a 
 

Nyáry Pál Iskolaújság 

csoportot. 

 
Szerkesztőség: 

 
Tantestületi szoba-

ötletláda 
 

Ötletgazda: 7. osztály 
 

Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Pásztor Pálma 

Iskolánk diákjai 
Iskolánk tanárai 

 
Címlap fotó: 

Gosztola Ferenc 
 

Segíts te is! 
 

Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, 

cikkeidet. 
 

 
Tisztelt Szülők! 
 

Az alapítvány az iskola egyik kiemelt támogatója. Az alapítvány 
bevételét iskolai célokra fordítjuk. Az alapítványi kuratórium 

dönti el, hogy adott évben milyen feladatokat valósítunk meg a 
felajánlott összegekből. Az alapítvány fő bevételi forrása az adók 
1%-ból évente érkező felajánlások. 

A támogatásokból szeretnénk hozzájárulni a tehetségképzéshez, 
továbbá segíteni az iskolában hagyománnyá vált programok, 

ünnepségek lebonyolítását. 
Céljaink megvalósításához kérjük, ajánlják fel személyi 
jövedelemadójuk 1%-át iskolánk támogatására. 

A kedvezményezett neve: Nyáry Pál Általános Iskoláért 
Alapítvány 
Az alapítvány adószáma: 18682575-1-13 
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Egyéb Iskolaújság   Hírek, érdekességek                   8/8 oldal 
 
 

Támogatóink: 

 
Epres Trans Kft. 

Szülök-nevelők bálja 

DÖK 

SZMK 

5. oldal megoldások: 
 
1. kép: - az informatika terem számítógépei cserélve lettek. 

Teljesen új, modern Pc-k várják a diákokat. Véget ért az a 
korszak, amikor küzdeni kellett egy jó helyért, amikor 

különböző operációs rendszereket használtunk, különböző 
gépeken. 
2. kép: - digitális faliújság és iskola Tv. A szülök nevelők bál 

bevételéből egy okos tv lett vásárolva és elhelyezve az aulában. 
3. kép: - padok a felső tagozat folyosóin. Nyáregyháza 

Nagyközség Önkormányzatának segítségével új padok 
készültek. Köszönjük! 
4. kép: - az iskolai játszótér megújult, bővült! Sokszor 

elhangzott ez a kérés, most végre megvalósult. Vigyázzatok a 

játékokra, óvjátok őket! 

Január 22 

 
Iskolánkban is 
megünnepeltük a 

Magyar Kultúra 
Napját a negyedik 
évfolyam 

műsorával. 
 

 

 

http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/groups/1208700835842371/

