
  
Nyáry Pál 213. születési évfordulójának megemlékezése 

Nyáry Pál, iskolánk alapítója, az 1848–49-es szabadságharc 
egyik meghatározó alakja volt. Nyáregyházán született, 1805-
ben. Idén emlékezünk meg 213. születésnapjára.  

Tisztviselőként lépkedett előre a hivatalnoki ranglétrán. Részt 
vett a Nemzeti Színház megalapításában, melynek igazgatója is 
volt. 

Március 15-én ott volt Petőfiékkel a Pilvax kávéházban. Kossuth 
Lajos távollétében ő irányította a honvédelmi bizottmány 
munkáját. Nyáry Pálnak gyermeke nem született, de oldalági 
rokonai élnek. Köztük dr. Nyáry István idegsebész-professzor, 
aki az idősebb rokonok elbeszéléseiből ismerte meg alakját, 
jellemét.  

„– Nyáry Pállal kapcsolatban mindenekelőtt rendkívül egyenes, 
becsületes jelleméről kell megemlékezni – fogalmazott Nyáry 
István. – Elveiből jottányit sem engedett, talán ezért nem került 
olyan pozícióba, amire tehetsége révén hivatott lett volna. Igaz, 
így is magas tisztségeket töltött be, például a honvédelmi 
bizottmány (OHB) alelnökeként Kossuth helyettese volt. 
Elvhűsége iránytűként igazította el az élet dolgaiban.” 
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Nyáry Pál Általános Iskola iskolaújság 

Támogatói ár:  
100 Ft. 

 

 Nyáry Pál 213. születési évfordulója 

 

 

Áprilisban: 

Magyar Költészet Napja  

Mesélő dallamok 

Helyesíró Verseny 

Medve Matek 

Egészséges életmód 

Body kiállítás 

Április 27: Országos 

elsősegélynyújtó verseny 
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Áprilisi események 

 

...hajrá csecsemőgondozók, idén Dabas körzetében a Nyáry Pál Általános Iskolában 

mérhetitek össze tudásotokat a területi fordulón. Vajon kikkel találkozunk a megyei 
fordulón, május 19-én, Üllőn? :) 

 
 

 

...ahol Dabas és 
körzetének legjobb 

elsősegélynyújtói 

mérik össze 
tudásukat. Vajon 

kikkel találkozunk a 

megyei versenyen? :) 

 

 

Neveztünk a Medve Matekra! 

 

A Medve Szabadtéri Matekverseny egy rendhagyó szabadtéri rendezvénysorozat, mely 
2018-ban 7 helyszínen közösségi élménnyé varázsolja a matematika és a logika világát. A 

versenysorozat a fesztiválok hangulatát kombinálja a tanulmányi versenyekével. 



  

 

„A Pénz7, vagyis a pénzügyi és vállalkozói témahét középpontjában a „Hitelekről okosan!”, 
valamint az „Üzleti ötlet és együttműködés” témák álltak 2018-ban. 

A programra évről évre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik országszerte. Ezúton 

köszönjük a részvételét és közreműködését a több mint 1200 iskola vezetőinek és 
pedagógusainak, akik több mint 200 ezer diákkal mintegy 15 ezer rendhagyó tanóra 

keretében támogatták a program célját, hogy már fiatal korban megalapozzák a pénzügyi 

és gazdasági tudatosságot, és ezzel is támogassák a lakosság pénzügyi tudatosságának 
fejlesztését.” 

 

Iskolánk is csatlakozott a programhoz. Tavaly még csak egy osztály, idén majdnem a teljes 

felső tagozat. Interaktívan, csoportmunkában ismerhettük meg a pénzügyi gazdálkodás 
alapjait. 
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Pénz7 

 

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


  

 

 

Kvíz 
 

Találd ki kit ábrázol és hol 

található (szülővárosa) ez az 
emléktábla! 

 

Megfejtésedet küld el a  

nyarypaliskolaujsag@gmail.com 
e-mail címre. 

 

Az első 5 helyes megfejtő 
jutalomban részesül.  

(Nem matematika 5-ös, inkább 

valami csoki) 
 

Csak iskolánk diákjai 

nevezhetnek! 

Iskolaújság Kvíz, Programok 5/8 oldal Iskolaújság 

Angol háziversenyen is indulhattak diákjaink. Sokan vettek részt ezen a jó hangulatú, 

érdekes feladatokban bővelkedő vetélkedőn. Eredmények az áprilisi újságban. 

  

Ásványkiállítás az iskolánkban 
 

Lassan már hagyomány, hogy 

meglátogat minket a Geoda Interaktív 
ásvány és őslénykiállítás.  

Rendhagyó természetismeret óra 

keretében ismerkedhettünk meg a 

Föld történetének emlékeivel. 
 

Csiga vagy kagyló? Hány foga van egy 

őscápának élete során? Szerelem és 
rózsakvarc? Bolondok aranya? 

Mi már tudjuk a választ ezekre a 

kérdésekre. 

 

mailto:nyarypaliskolaujsag@gmail.com
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Zrínyi matematika 

 

Sorsz. Név Évfolyam 1. felkészítő tanár pontszám helyezés  
1. Hetei Judit 2. osztály Bajári Brigitta 57 369/378  
2. Homoki Dominika Virág 2. osztály Bajári Brigitta 60 341/378  
3. Benkő Csanád Botond 3. osztály Báderné Bakó Irén 83 79/351  
4. Fischli Hanna 3. osztály Vajasné Kovács Éva 70 221/351  
5. Hering Gábor 4. osztály Hallgasné Szűcs Erika 82 194/356  
6. Komjáthy Lili Anna 5. osztály Dancsó József 60 280/339  
7. Bánóczki Máté 5. osztály Dancsó József 58 299/339  
8. Kiss Dorka 6. osztály Kemenár Lászlóné 60 233/301  
9. Benkő Áron Levente 6. osztály Kemenár Lászlóné 77 62/301  
10. Solymosi Mátyás 7. osztály Dancsó József 67 185/227  
11. Ocztos Virág 8. osztály Dancsó József 68 102/168  

       
 

Maszel Pál matematika verseny 

 

Az idei Maszel Pál matematika versenyt is nagy érdeklődés kisérte. Sok csapat, 
térképolvasás, rohangálás és persze matematika két órába sűrítve. Szoros verseny 

jellemezte az idei évet, az első helyezettek egyszerre érték el az utolsó állomást. 

 

Menetleveleiteken sok állomás betűjele szerepelt. Fő állomásokra jó válasszal lehetett 
eljutni. A fő állomásokból összeáll egy megfejtés. Vajon mi lehet az?  

Fő állomások sorrendben: 

 S Á D L O G E M Ó J. 

 
 

 

 



 
 
 
  

Versenyek, programok 

Március 15 
 

Emlékezetes műsorral készültek diákjaink Március 15-re. Mindenkit elvarázsolt az 

előadás, gratulálunk a fellépőknek és a felkészítő tanárnak, Bernula Istvánnénak, Rozika 

néninek. 
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Kinder Sport 

 
A Kinder+SPORT programot a Ferrero Magyarország a tömegsport támogatására, 

népszerűsítésére hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, az általános 

iskolás korosztályra. A legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a 
gyerekekkel, hogy az aktív sport későbbi életük során is a mindennapok része legyen. 

 

Bekerültünk a kiválasztott 64 iskola közé! Szurkoljatok nekünk! 

  



 
 
 

 

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 

P. K. Kata 
Iskolánk diákjai 
Iskolánk tanárai 

 
Címlap fotó: 

Gosztola Ferenc 
 

Segíts te is! 
 

Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, 

cikkeidet. 
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Támogatóink: 

 

Epres Trans Kft. 

Szülök-nevelők bálja 

DÖK 

SZMK 

Internetbiztonság 

 
A netezés az online világ 

rengeteg előnye mellett komoly 

problémák elé is állíthatja azt, 

aki nem kellő óvatossággal 
használja a világhálót. Nagyon 

fontos, hogy mindenki legalább 

említés szintjén találkozzon a 
veszélyekkel, hogy el tudja 

kerülni azokat. 
 

 

Támogatná iskolánk tanulóit? 

 
Iskolánk alapítványának 

adószáma: 
 

18682575-1-13  

Mik is ezek a veszélyek? 
- Átláthatatlanság, ellenőrizetlen tartalmak = ami a neten 

van, az nem feltétlenül igaz. Pl. bedőlhetünk tudományosnak 

tűnő, ugyanakkor teljesen megalapozatlan tartalmaknak, 
álhíreknek, így ezek befolyásolhatnak minket. 

- Virtuális valóság ≠ valóság: újabban egyre jobban 

elmosódik a határ. Álbarátságok, hamis kapcsolatok, kirakat élet, 
befolyásolás, torz minták, elcsúszott önbecsülés, gyengülő valós 

társas kapcsolatok jellemzik a netes társadalmat. Átbillen a 

mérleg a virtuális térbe, fontosabb lesz az online élet, mint a 

valós, több időt töltünk a hálón, mint a való életben 
- Függővé válhatunk, könnyen átveheti a netes profilunk az 

irányítást az életünk felett – kényszeredett lájkvadászat, annak 

tükrében ítéljük meg magunkat, hogy kik és hogyan reagálnak az 
online megmozdulásainkra. 

- Amit felrakunk, az ott marad, ha letöröljük, akkor is 

nyoma maradhat. Észre sem vesszük, ha egy képünket, 
videónkat, üzenetváltásunkat, posztunkat valaki lementi és 

megőrzi – majd később a tudtunk nélkül akár vissza is él vele. Ha 

közösségi oldalakról letörlünk valamit, az jó ideig még 
háttértárban marad anélkül, hogy tudnánk róla. 

- Bizonytalan hátterű, nem megfelelő tanúsítvánnyal 

rendelkező webhelyek és szoftverek kártékony hatásai. Vírusok 

(kémprogramok, trójai programok – háttérben futó titkos 
fájlcserék, adathalászat, programmódosítások), lánclevelek, 

álhírek (hoaxok) rabolják az időnket és teszik tönkre olykor az 

egész eszközt, amire letöltjük őket akaratlanul. 
- A gyenge jelszavak mögé egy kezdő hacker is könnyen 

betörhet, ezzel megszerezve személyes adatainkat és bizalmas 

információkat rólunk. (P. K. Kata) 

Folytatás a következő számokban. 

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/

