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OKTÓBERI FŐBB PROGRAMOK

2022.10.04 Állatok világnapja – rajzverseny

2022.10.06 Október 6-i megemlékezés

2022.10.08 Szüreti felvonulás

2022.10.11 Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés

2022.10.14 Alsós tanulmányi kirándulás

2022.10.15 Munkanap

2022.10.17 Kerékpártúra

2022.10.21 DIFER mérés

2022.10.21 56-os megemlékezés – irodalmi műsor

2022.10.21 Nyílt nap



FELSŐTAGOZATOS 

KIRÁNDULÁS A 

MÁTRÁBA



VISONTAI 

HŐERŐMŰ

Szeptember 30-án iskolánk 42 diákja és 4 pedagógusa tanulmányi kiránduláson vettek részt a Mátrába. Kiemelt 

program volt a Visontai Hőerőmű meglátogatása. Pontosan érkeztünk. A szigorú beléptetés után egy nagy 

előadóteremben előadást hallgattunk az erőmű történelméről, az energia előállításáról és érdekes adatokat 

tudhattunk meg az erőműről. Az előadás végén egy Kahoot vetélkedőn mérhették össze tudásukat diákjaink.

A látogatás látványos része ezután következett. Mindenki munkavédelmi sisakot kapott, majd elektromos 

kisvonattal körbe utaztuk az erőmű területét. A hatalmas hűtőtornyokba is bemehettünk, a gyártási folyamat során 

létrejövő gipsz készítését, szállítását is láthattuk. 



SÁSTÓ KILÁTÓ • Az időjárás nem kedvezett a további programoknak, de Sástónál sétáltunk 

egyet, a bátrabbak kipróbálhatták a kilátót is. Itt csak a felhőket láthattuk, de 

élmény volt a felhőben állni, nézni, ahogyan hömpölyög alattunk. Kis időre 

megszakadt az összefüggő felhőzet, gyönyörű látványban volt részünk.



MÁTRA MÚZEUM

• A rossz idő miatt fedett program következett, 

meglátogattuk a gyöngyösi Mátra Múzeum állandó 

kiállítását. A múzeum helyi vezetője bemutatta a helyi és a 

tágabb környezet élővilágát, a múzeum tojásgyűjteményét, 

egyéb érdekességeket. Láthattunk ez rekonstruált mamut 

fossziliát, teljes életnagyságában. A tanulmányi 

programokat egy gyorséttermi pihenés, lazítás zárta.

• A rossz idő ellenére egy tartalmas, tanulságos kirándulás 

volt az idei tanév felsőtagozatos kirándulása is.



EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN



SZÜRETI 

FELVONULÁS

Október 8-a a szüreti felvonulás 

dátuma. Őszi ünneplőbe 

öltözött Nyáregyháza, báli 

ruhába a lakosság. (a bulizós

része). Kicsik és nagyok együtt 

táncolták végig községünket, 

lovasok, szekeresek és lisztfújó 

fenegyerekek kisérték őket.

Fotó: Prinz Fotó



OKTÓBER 6 MEGEMLÉKEZÉS



OKTÓBER 6, 

MEGEMLÉKEZÉS

Iskolánk 4. osztályos diákjai és énekkarunk 

emlékeztek meg az idei tanévben az aradi 

vértanúkról. Felejthetetlen, megható előadást 

láthattunk. Műsorukat előadták iskolánk 

diákjainak, majd délután községünk lakóinak, 

a meghívott vendégeknek, érdeklődőknek. A 

műsor után fáklyás (mécseses) menettel 

vonultunk az iskolától a Hősök téréhez. Itt 

emlékeztük meg a meggyújtott mécsesek 

fényénél az Október 6-i eseményekre, a 13 

vértanúra.



TETZ NYÁREGYHÁZA BUDAPESTI MÚZEUMOK KIRÁNDULÁS



NÉPRAJZI 

MÚZEUM

Október 13-án a Nyáregyháza Tetz

képzőművészeti iskola diákjaival reszt

vettünk egy budapesti tanulmányi

kiránduláson. A Tetz rajziskola többi

telephelyéről, Ceglédről, Monorról, 

Törtelről, Nyársapátról, Nagykörösről

összesen 103 diák vett részt velünk a 

múzeumtúrán.

A néprajzi múzeum volt az első

állomás, ahol több foglalkozáson is 

reszt vehettek diákjaink.



A MAGYAR 

ZENE HÁZA

Második helyszín a Magyar Zene háza 

volt. Itt is két foglakozásokon vehettek 

részt diákjaink: kottaírás- közös 

zenemű szerkesztése, illetve egy zenei 

témájú szabadulószoba.

Mindenki talált neki tetsző programot, 

legtöbben szívesen visszatérnének még 

egyszer, alaposabban végigjárni a 

helyszíneket.

Szuper csapattal, jó hangulatban telt a 

napunk!



ÁLLATOK VILÁGNAPJA RAJZVERSENY



ÁLLATOK VILÁGNAPJA RAJZVERSENY

Díjazott alkotások:

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály

1.Hely 

Garamvölgyi Mandula Kiss Dominik Péntek Luca Megléc Eszter

2. Hely

Tóth Tamara Petrovics Panna Dudás Dorina Bágyi Ákos Jácint

3. Hely 

Munkácsi Bella Gaál Mihály Kovács András Bercz Lilla Anna



ÁLLATOK VILÁGNAPJA - ALKOTÁSOK



ÁLLATOK VILÁGNAPJA RAJZVERSENY

Díjazott alkotások:

5-6. osztály

1.Hely Különdíj:

Orulluoglu Melissza Homoki Vivien Luca

2. Hely

Péntek Borbála

3. Hely 

Dancsó Norina



ÁLLATOK VILÁGNAPJA - ALKOTÁSOK



KERÉKPÁROS 

KIRÁNDULÁS 

CSÉVHARASZTRA

Ragyogó napsütéses délután, lelkes kerékpáros fiatalok. 

Polgárőri felvezetéssel kerékpároztunk el Csévharasztig. 

Itt egy órányi tollasozás, foci, szabad program előzte 

meg a Moha-völgyi körünket. A lemenő nap fényében, 

hűvösebb időben tekerhettünk haza.



ALSÓS 

TANULMÁNYI 

KIRÁNDULÁS


