
Nyáry Pál iskolaújság
2022 Január, Február V. évfolyam, 5 szám



Februári és márciusi programok

2022.02.08 Szülői értekezletek hete

2022.02.08 Matematika verseny, alsó tagozat

2022.02.11 Farsang

2022.02.22 Helyesírási verseny

2022.02.25 Nyáry Pál emlékséta

2022.03.01 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2022.03.03 Helyesírási verseny

2022.03.04 Angol nyelvi levelezőverseny



Februári és márciusi programok

2022.03.07 Zrínyi matematikaverseny 2. forduló

2022.03.08 Nemzetközi nőnap 

2022.03.10 Angol háziverseny

2022.03.11 Március 15-i megemlékezés

2022.03.11 Nyílt nap helyett: az iskola bemutatkozik

2022.03.22 TeSzedd Akció

2022.03.22 Happy-hét 

2022.03.25 Sport versenyek



Farsang



Magyar kultúra napja

Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22-én fejezte 
be a Himnusz 
szövegének megírását. 
Ennek emlékére 
1989 óta január 22-
én ünnepeljük a 
Magyar kultúra 
napját.



Magyar kultúra napja

Nagyon izgultak a 
szereplők, mert még 
sosem szerepeltek 
ekkora tömeg előtt 
együtt. A főpróbán 
még minden rosszul 
ment . A műsor 
viszont nagyszerűen 
sikerült. Nagyon jól 
esett a sok elismerő 
dicséret.  (és az 
osztályfőnöki dicséret 
meg az 5-ös:) K. R.



XVIII. Egri Csillagok Országos Rajzverseny 2022.
Kiss Virág különdíjas

Immár 18. alkalommal került megrendezésre az 

egri Eventus Üzleti, Művészeti 

Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, 

Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium falai között a sok éves múlttal 

rendelkező tehetségkutató verseny.

Különdíjban részesültek:

Kiss Virág



XVIII. Egri Csillagok Országos Rajzverseny 2022.
Díjátadó

Az eredményhirdetés szerény keretek és zárt kapuk között 
zajlott, de az eger tv, és az iskola tv stáb közvetítésekkel a szülők 
és az érdeklődők nyomon kísérhették az eseményeket (a 
felvételek és az alkotások fotói az iskola facebook oldalán 
továbbra is megtekinthetők

1. helyezett: Almási Kitti
(Miskolc) Miskolci Herman Ottó Á.I. és AMI

2. helyezett: Gerhát Polli
(Albertirsa ) Magyarok Nagyasszonya Római Kat. Á.I., Albertirsa

3. helyezett: Kuzsella Csenge
(Kazincbarcika) Irinyi J. Ref. Okt Központ Tompa M. Á. I. 
Kazincbarcika

Különdíjban részesültek:

Kiss Virág
Tóth Lili

A teljes cikk:

https://eventus.hu/xviii-egri-csillagok-orszagos-rajzverseny-
2022/?fbclid=IwAR0XSLYF9s0Z0s4LGAiwmMPhqeOXFJsHjF02m
wVJj4tvvEzTWf6wPYdsRE4

https://eventus.hu/xviii-egri-csillagok-orszagos-rajzverseny-2022/?fbclid=IwAR0XSLYF9s0Z0s4LGAiwmMPhqeOXFJsHjF02mwVJj4tvvEzTWf6wPYdsRE4


Időutazók /színház. Lázár Ervin program.

Az előadás nagy élmény volt, az 

időutazókat néztük meg. A történet 

a mostani generációban indult, 

majd az 1800-as évek elejére vitt 

minket.  Voltak benne vicces 

pillanatok, szerelmes jelenetek és 

egy két kisebb csúnya szó is 

megjelent benne. Az 5 a és az 5 b 

ment el erre az előadásra. Reméljük 

az iskola vagy az osztályfőnök elvisz 

még bennünket egy erre hasonló 

gyönyörű helyre. K.K.M



Zrínyi matematikaverseny

A verseny első 

(iskolai) 

fordulója 2022. 

február 7-én 

(hétfőn) 14 

órakor került 
megrendezésre.



Alsó tagozatos matematika verseny

Komoly 
megmérettetés volt 
az alsó tagozatos
matematikaverseny, 
sok lelkes 
résztvevővel.



Nyáry Pál születésének 216 évfordulóját ünnepeljük

Nyáry Pálra emlékeztünk, egy előadást néztük meg. 

Nagyon jó volt, mert kimentünk a Nyáry Pál pihenő-

parkba és itt emlékeztünk a 6-os ok műsorával. K.R.





Technika óra és a madárodú


