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Újra itt a tavasz, a 
legfrissebb NYÚZ-ban 
megannyi érdekes cikket, 
élménybeszámolót és 
interjút olvashattok. 
 
Most is várjuk azoknak a 
lelkes diákoknak a 
jelentkezését, akik kedvet 
kaptak az újságíráshoz, és 
szívesen részt vennének a 
szerkesztőség 
munkájában! 
                              (szerk.) 
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Néhány szerencsés diák és tanár november 29-én ellátogathatott Bécsbe és 

vásárolhatott a híres bécsi adventi vásárban. Hajnalban indultunk a Pelikán-szálló 
parkolójából. Az utat szinte mindenki átaludta.  
    Első úticélunk a Schönbrunn kastély volt. Itt sok érdekeset megtudhattunk Sisi királynő 
életéről az audio guide segítségével. A kastélyparkban volt az első karácsonyi vásár (és csak 
itt lehetett kapni finom puncsot), ahol mindenki szét tudott nézni. 
 

 
 

        A következő program egy félórás városnézés volt (Virágné tanárnő idegenvezetésével 
☺), ami közben megnézhettük a buszból a leghíresebb épületeket. 
 

 
 
      Ezután néhány órás városnéző séta következett. Megnéztük a Mária-Terézia teret, ahol 
egy újabb kisebb karácsonyi vásár volt, majd folytattuk túránkat és megcsodáltuk a 
Parlamentet, az Operaházat, a Szépművészeti Múzeumot, majd közösen bementünk a 
Stefansdom-ba, utána kaptunk egy kis szabadidőt, amit természetesen vásárlással töltöttünk. 
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     Közben besötétedett és végül elérkeztünk az igazi bécsi adventi vásár helyszínére. Itt 
megkóstolhattuk a sült gesztenyét és a város hatalmas forralt bor kínálatát is. Itt 2 órát 
töltöttünk. 

 

 
    Miután mindenki bevásárolt és kellőképpen elfáradt, hazafelé vettük az irányt. Körülbelül 
este 11 órakor értünk haza, tele élményekkel. Biztos vagyok benne, hogy közülünk 
rengetegen fognak jövőre is elmenni.  

Somogyi Rebeka 9.ny  

 
 

 

3. 



Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium                            2013. dec.-2014. febr. 

 
 

„Az XIX. század a forradalmak százada. 1848 februárjában Párizsban kitör a forradalom. 
A hír egész Európában nyugtalanságot okoz.” 

„A francia forradalom híre március elejére Pozsonyba érkezik, felkavarja a rendet, Kossuth 
Lajos megfogalmazza a magyarok fő követeléseit.” 

„A bécsi forradalom hírére Petőfivel, Vasvárival, Táncsiccsal, Percellel, Madarász 
Lászlóval az élen március 15-én a márciusi ifjak megmutatják, hogy nem tűrik tovább az 
alkudozást, megfogalmazzák, és kinyomtatják a 12 pontot.” 

„Délután három órakor gyűlést hirdetnek a múzeum terére, Petőfi Sándor elszavalja a 
Nemzeti dalt. A hatalmas tömeg kórusban mondja a vers refrénjét.” 

„A tömeg lelkesedése egyre nő, elindulnak kiszabadítani Táncsics Mihályt a börtönből.” 
„Március 17-én az uralkodó kénytelen hozzájárulni a parlamentnek felelős magyar 
kormány felállításához, gróf Batthyány Lajos lesz a miniszterelnök.” 

„1848. szeptember 11-én Jellasics főerői átlépik a Drávát, elkezdődik a magyar 
szabadságharc. Kossuth Lajos elindul alföldi toborzó körútjára.” 
 
A 2013-2014-es tanévben a március 15-i műsort a 9.NY, a 3.A és a 3.B osztály adta elő. Az 
alsó évfolyamok egy-egy tánccal, csatajelenettel színesítették az előadást. Néhányan közülük 
verset is mondtak.  A 9. évfolyamból a legtöbb diák a kórusban szerepelt, mások prózát, 
verset adtak elő.  
A NYÚZ ebből az alkalomból képgalériával készült az olvasóinak: 
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2013. november 16-án került sor iskolánk szalagavató ünnepségére. A lázas előkészületek 
már szeptemberben elkezdődtek, iskolánk végzős tanulói heti 2 táncpróbán vehettek részt. A 
foglalkozások hangulatára ezúttal sem lehetett panasz, a legtöbb diák nagy lelkesedéssel 
sajátította el a tánclépéseket. 

Végül aztán elérkezett a nap, amit olyan sokan vártak 4 illetve 5 éve. Csinos hölgyek és 
elegáns úriemberek lepték el a Szolnoki Főiskola Campusát. Az ünnepség a szalagtűzéssel 
kezdődött, ahol Igazgató asszony egyenként adta át a szalagokat végzős diákjainknak. Az 
ünnepélyes szalagátadás és beszéd után, iskolánk hagyományai szerint a nyitótánc 
következett. 19 pár csodálatos bécsi keringőjét láthatta a közönség. Ezek után az 
osztálytáncok következtek. A 12. A osztály nevében a lányok Burlesque előadását láthattuk. 
A 12. B osztály „KERUROSTEP” elnevezésű produkciójában a keringő, rumba, rocky, disco 
és step up táncok egy-egy rövid bemutatóját láthattuk. A 13.C osztály az 1920-as évek 
legkedveltebb táncát, a Charleston-t mutatta be. Végezetül a zárókeringő következett. 
Az est zárásaként a végzős diákok felkérhették hozzátartozóikat egy közös táncra. 
 

Elmondhatjuk, hogy egy kiváló ünnepségen vehettünk részt, ami sokáig biztosan az 
emlékezetünkben marad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Várnagy Tamás 13. C  
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November 10-én rendezték meg a „Belépés nemcsak tornacipőben” nevezetű helyi 

iskolák között megrendezett csapat-sorversenyt. Az iskolánkból 1 fiú és lánycsapat állt 
rajthoz. A versenyen 6 különböző feladatot kellett teljesíteni. Mind a két csapatból egyaránt 
mindenki nagyon odatette magát és eredményesen zárult a verseny. A lánycsapat tagjai (Kása 
Viktória, Lázár Orsolya, Balla Rita, Ari Niki, Markóth Nikoletta, Magdus Valentina, Mohácsi 
Nikolett, Sipos Csilla, Hoffer Petronella és Somogyi Rebeka) egy izgalmas versenyzés után 
az első helyet nyerték meg. 

 

 
 
A fiúk csapata is jól szerepelt, a 4. helyet szerezték meg. A hangulat miatt is érdemes volt 
eljönni. Jövőre is megpróbáljuk ugyanezt a színvonalat hozni. 

Somogyi Rebeka 9. ny 
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Az idei tanévben december 17-én délután rendeztük meg a Cristmas 

Party-t. Ezen - a már hagyományossá vált rendezvényen - általános 

és gimnáziumi osztályok, nyelvi csoportok egy-egy produkcióval álltak elő, köszöntötték idegen 

nyelven a karácsonyt. 

 
A 7. óra után minden 

osztályból egy ötfős csapat 

vett részt egy kvíz 

kitöltésében, amelyben 

német, magyar és angol 

kérdések szerepeltek a 

karácsonyi szokásokkal 

kapcsolatban.   

A verseny két teremben zajlott.  

Ezt követően az énekek előadására került sor. Az általános iskolások indították el 

a karácsonyi dalok áradatát. 

 

 
 

 
 
Pár produkcióval később a gimnazista osztályok következtek... 
Néhány osztály több produkcióval is színpadra lépett. Mindenki színvonalas műsort adott elő. Voltak, 
akik hangszerrel kísérték a különböző énekeket. 
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Ezt követően a H1-es teremben egy hosszú asztal várt mindenkit tele finomabbnál finomabb 

süteményekkel. A süteményeket idén is a diákok hozták otthonról. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Szabó Balázs 9.ny 
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2014. március 9-én hétfőn 14 órától iskolánkban ismét megrendeztük a Neumann -napot. 

Az ünnepség előtt felköszöntöttük igazgatónőt születésnapja alkalmából.  

 

 
Először megnézhettünk egy nagyon érdekes előadást a “Matematika a képzőművészetben” címmel 

Barta Ilona tanárnő előadásában. 

 

 
 
Azután szívószál darabokból kellett 3d-s testeket kiraknunk. Közben képek voltak kivetítve és minden 

csapatnak be kellett számolni egy fizikai jelenségről a képek alapján.  

 

 

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium                            2013. dec.-2014. febr. 

 

10. 



 
 
Utána egy kis logikai feladat következett, közben a csapatok prezentációit nézhettük meg. 
 
 

  
 

        
 
 Végül eredményhirdetés következett.: 

Az 1. helyezett a 12.c lett 71 ponttal. 
A  2. helyezett az 5.g lett 70  ponttal. 
A   3. helyezett a 10.b lett 55 ponttal. 

A többi osztály is szépen szerepelt. Nekem tetszett a verseny, biztos, hogy jövőre is menni fogok. 
Somogyi Rebeka 9.Ny 
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Mint minden évben, most is megkérdeztük a 9. osztályba érkező diákok véleményét az 
iskolánkról. Igen különböző vélemények születtek. Olvassátok figyelmesen a 9.NY 
osztály véleményét! 
 

“Eleinte nagyon féltem a katolikus vallástól, amikor ebbe az iskolába jelentkeztem, de őszintén szólva nagyot csalódtam pozitív 

irányban. Nagyon szeretem a hittan órákat, Dalma nővérrel, illetve a heti 1 mentálhigiéné órát Anka nővérrel. A tanárok nagyon 

segítőkészek. Nagyon jól esik, hogy támogatnak minket, és hogy a tanórákon kívül is jól bánnak velünk és számítanak a segítségünkre. Nem 

bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam, hiszen kevés iskoláról mondható el, hogy a tanár-diák kapcsolat ennyire jó lenne.”                                                                                                                            

Kinga 

 
“Jó az iskola, jók a tanárok és az osztály is jó, csak az ebéd rossz. Év elején arra számítottam, hogy nehéz lesz az 
iskola, de szerencsére nem. Már csak tanulni kéne! Az lepett meg a legjobban, hogy jófejek a barátok és értik a 
viccet.”                                                                                                 Patrik  
                                                                                                                                               
“Egész jó a suli, csak sok a tanítás.”                                                                                     Benedek                                 
 
“Nagyon jó a suli, csak kevés a tanóra. Több tanítási óra kellene és este 8-ig a suliban kellene maradni. Túl 
engedékeny a tanítás.”                                                                                                                Gábor 

 
“Kevés a kaja, lehetne több a süti, sok a tanóra. Túl szigorúak a tanárok. Kevés a sportrendezvény. 
Lehetne több szülő által igazolható óra.”                                                                                     Rajmund 
 
“Véleményem szerint ez egy nagyon jó iskola, jók a tanárok, és sok új embert ismerhettem meg, és 

barátomnak mondhatom őket. Nagyon jó a hangulat.”                                                                      Kamilla                        

 
“Az elején kicsit féltem attól, hogy katolikus iskolába jövök, de én nagyon jól érzem magam a 
Tiszapartiban. A hittan órák is ugyanolyan jól telnek, mint bármely más órák. Mindenki kedves 
mindenkihez, ami egy kicsit meglepett, mert arra számítottam, hogy az összes diák a földet 
bámulva barangol a suliban, de nem! Nagyon szeretek ide járni, és büszke vagyok, hogy a 
Tiszaparti Gimnáziumba járok!”                                                                                          Nóri 

 
“Szeretem az iskolám, szeretek ide járni. Viszont eléggé sokat kell tanulni. A tanárok és az itt 
dolgozók kedvesek mindenkivel. Tetszik maga az épület is, de az udvar lehetne nagyobb. Finom a kaja 
is a menzán, de kaphatnánk többször is süteményt.”                                                              Balázs    

 
“Sok embernek az a baja, amikor a TPG-be jelentkeznek, hogy katolikus iskola lett. Szerintem ez nem 
hátrány, sőt inkább előny. Heti 10 perc templom van, és nagyobb ünnepekkor mise. A köszönés kicsit 
nehéz, mert mire kimondom, elment mellettem a tanár.”                                                               Martin                                           
 
“Véleményem szerint a TPG egy szuper iskola. Anyukámmal közeli ismerősöktől hallottunk jó és 
rossz véleményeket is róla. A tantestületben dolgozó tanárok nagyon kedvesek, segítőkészek és 
türelmesek. Sokan megijednek annak a hallatán, hogy ez vallásos suli. Szerintem ettől nem kell 
tartani.”                                                                                                                                            Fruzsi     
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“Személy szerint én a TPG-ben kellemeset csalódtam, mert egyáltalán nem olyan szigorú iskola, mint 
ahogy néhányan állítják. Lehetőséget nyújt számos idegen nyelv elsajátítására, ami nekem, angol 
szakosnak fontos. Ezt az iskolát csak ajánlani tudom mindenkinek.”                                              Orsi   

                                                  
“A TPG-be azért szeretek járni, mert az osztályközösségek nagyon jók. A Tiszapartiban nem 
csak tanulhatunk, erkölcsileg fejlettebbek is lehetünk, és megismerkedhetünk az egyházzal. 
Ezen kívül rengeteg programon lehet részt venni.”                          
Ági             
 
“Véleményem szerint a Tiszaparti Gimi egy szuper iskola. Ugyan egy rokonom se járt ide, mégis 
közeli ismerősöktől érdeklődtünk a szüleimmel és kikértük a véleményüket. Mindenki csak jót 
mondott. A tantestületben dolgozó tanárok és tanárnők kedvesek, türelmesek és segítőkészek. Sokan 
megijednek, hogy ez egy vallásos suli. Szerintem ettől nem kell tartani, hiszen senkire nem erőltetnek 
rá semmilyen számára idegen vallást. A hittan óráink is igen jó hangulatban telnek. Szerencsére 
nagyon aranyos osztálytársaim vannak, mindannyian hamar beilleszkedtünk. Szerintem az osztályom 
nagy részének nevében írhatom, hogy szeretünk ide járni.”                                                  Enikő 

 
“Véleményem szerint a Tiszaparti Gimnázium egy nagyon erős és jó iskola. Azért választottam ezt az 
iskolát, mert az anyukám is ide járt, és sok ismerős is ajánlotta. Sokan megijednek, hogy ez egy 
vallásos iskola, de senkire nem erőltetnek rá semmit. A hittan óráink telnek a legeslegjobb 
hangulatban általában. A tantestület tagjai nagyon türelmesek, kedvesek, megértőek és segítőkészek. 
Az osztálytársaim nagyon jófejek, kedvesek, es szerintem mindenki be tudott illeszkedni ezalatt az idő 
alatt. A tavalyi nyílt napon nekem az nem tetszett, hogy szombaton volt és nem hétköznap, amikor 
beláthattunk volna az itteni életbe.”                                                                                                  Petra       
 

 
“Nekem nagyon tetszik a Tiszaparti, szerintem nagyon jó suli, szeretek ide járni.A tanárok nagyon 
aranyosak, segítőkészek. A közösség is nagyon jó, azt hiszem, jó kis 5 év lesz!“                         Fruzsi 
 
Én azt gondolom, hogy a TPG jó iskola, jó képzéssel. Lehetne több sportrendezvény. Az iskolaújság is 
jó ötlet. Szerintem 9. osztályban is lehetne engedni a több napos osztálykirándulást. A menzán lehetne 
egy kicsit változatosabb az ennivaló. Kár, hogy NYEK osztályban nem lehet megválasztani a 2. idegen 
nyelvet. A társaságban csalódtam a legnagyobbat, pozitív irányban. Az angol kurzus órákat szeretem a 
legjobban, mivel ezen az órán tanuljuk a legtöbb angolt. Jó lenne, ha indulhatnánk a 24 órás 
vetélkedőn, vagy mi is szervezhetnénk, ami még jobb lenne. Lehetett volna nyílt nap hétköznap, ahol 
jobban beleláttunk volna ebbe az egészbe. Minden 1. szünetben játszhatnának zenét! “                   

                                                                                                                                           Rebeka         
 

                                                                                                                               Somogyi Rebeka 

9.Ny     

 

 
Rózsa Bianka:        Kiút 

 
Egy sötét szobában ülve keresem a kiutat. 

Nem tudom hová, merre induljak, mi lenne a legjobb számomra. 
 

Az élet nem egyszerű, meggyötör s próbára tesz jópárszor. 
Nem adhatom fel, nem állhatok félre, mert az túl egyszerű lenne. 

 
Nem is tudom, hogy valaha győzhetek-e. 

Fontos, hogy kik állnak melletted. 
Támogatnak-e mindenben? 

Szeresd, s ne engedd el őket sohasem. 
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A magyar kultúra napja 

1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját. 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a 
napon fejezte be a Himnusz írását Szatmárcsekén.  
Ez a nap alkalmat ad arra, hogy kicsit jobban odafigyeljünk hagyományainkra, értékeinkre. 
Iskolánkban is megemlékeztünk az eseményről. Népdalokat, verseket és egy magyar 
népmesét láthattunk és hallhattunk az ötödikesek előadásában, akik nagyon jó munkát 
végeztek. 
Egész nap magyar dalok, népdalok szóltak, valamint az aulában népmeséket vetítettek. 
Nem nemzeti ünnep ugyan ez a nap, de fontos lehet a magyarság számára gyökereink 
megőrzése szempontjából. Ez sokak számára a mindennapokban nem számít, de legalább 
ezen a napon közösen emlékezhetünk elődeinkre, vigyázhatunk kultúránkra. Kultúra annyi, 
mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. 
(Kodály Zoltán)                                                                                          Törőcsik Szabina 9.A 

ÍRÓ-Nyaggatás és díjátadó Budapesten 
 

A Móra Könyvkiadó pályázatot hirdetett kisiskolásoknak abból az alkalomból, hogy 
Nógrádi Gábornak  Janikovszky-díjat adnak át.  Mivel az író nemrégen járt az iskolánkban és 
szeretem a műveit, úgy gondoltam, pályázok. Könnyen sikerült 20 kérdést összeállítanom.  
Hamarosan értesítettek, hogy meghívnak „ író-nyaggatónak” a budapesti díjátadó 
rendezvényre, ahová a könyvtáros tanárnő kísért el. 

A műsor keretében, melyen többek között Koltai Róbert színész, Czakó Ferenc 
illusztrátor, Janikovszky János , a Móra Kiadó igazgatója is részt vett, az ország 5 iskolájából 
érkezett diákok is feltehettek egy-egy kérdést. Az én kérdésem így szólt: „Melyik művét 
választaná, ha angol nyelvű fordításra kellene ajánlani? Mást választana-e, ha brazil vagy 
francia területen adnák ki?” Az író erre azt válaszolta, hogy minden esetben a Gyerünk haza! 
c. könyvét ajánlja, mert ez bemutatja az országot és a magyar jellegzetességeket. 

A műsor az író méltatásával és egy róla szóló kisfilm vetítésével folytatódott, majd 
átadták a díjat.Végül mindenki kapott egy Nógrádi- könyvet, melyet az író dedikált, és ekkor 
még néhány kérdést feltehettünk neki. A jó hangulatú esemény állófogadással zárult. 
Nagy élmény volt ez számomra, nagyon örülök, hogy részt vehettem rajta! 

      Vislóczki Roland 6. o. 
 

Rózsa BiankaRózsa BiankaRózsa BiankaRózsa Bianka:    Lélek 

 

Emlékezz, mit éreztél mellette. 

Emlékezz, mit éreztél, mikor elment. 

Emlékezz minden pillanatra, melyet vele éltél át. 

Emlékezz arra a pillanatra, mikor úgy fájt. 

 

Engedd el a múltat, hadd forogjon a saját kerekén. 

Hadd menjen messze-messze innét. 

Keresd a jövőt, nyiss az új dolgok felé. 

Ne hagyd, hogy a jelen semmivé váljék. 

 

Menj a magad útján, keresd szíved párját. 

Aki nem érdemli, azzal szóba se állj.  

Ha megtaláltad, emlékezz, mit éreztél mellette s ne engedd el sohase. 
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     2013. December 20. Operaház. A Diótörőt néztük. Ez az 
előadás más, mint a többi. A szereplők nem beszélnek, a tánc 
segítségével fejezik ki érzéseiket. Federica Bosco: Szerelmem egy 
Angyal című könyve elolvasása óta érdekel a balett. Csodálatos 
művészet. A szereplők mind kecsesen mozognak és tehetségesek. 
Látszik, hogy szívből táncolnak, érezni, hogy szeretik, amit 
csinálnak.  
      A történet érdekes volt, még sosem láttam ilyen darabot, 
mégis mindent értettem belőle. A koreográfia klasszul felépített, a 
jelmezek szépek, az emberek egyszerre mozdulnak a közös 
táncjelenetek alkalmával. Az előadás nagyon hosszú volt, 
szerencsére 2-3 alkalommal szünetet tartottak. A színészeknek és 
a közönségnek is kellett a "pihenés". Tudom, hogy végig ültünk, 

de a magas 
emberek számára 
egy idő után 

kényelmetlenek 
voltak az alacsony 
székek. Persze, ez legyen a legnagyobb probléma, ha az 
Operaházban vagy. Rengeteg gyerekszínész volt, ez az 
elején meglepetést okozott. A tánc szeretete nem 
életkortól vagy magasságtól függ. Megmutatták, hogy 
helyük van a "nagyok" között.  
       Összességében nagyon tetszett a Diótörő. Örülök, 
hogy lehetőségem nyílt elmenni. (Pozitívan csalódtam.) 

 

                         

     

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RózsaBianka 

                                                                                                                                           9.c 
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T ä|Äöz Äxz}x|‹T ä|Äöz Äxz}x|‹T ä|Äöz Äxz}x|‹T ä|Äöz Äxz}x|‹    
A világ legfélelmetesebb hullámvasútja: 
Gravity Max: 

A Gravity Max elnevezésű hullámvasutat tartják a világ egyik legfélelmetesebb 
játékszerének. Van olyan része, ahol 90 fokos szögben megy lefelé a pálya. 

 
 
 

 
 

A világ legfélelmetesebb turista 
látványossága: 

Egyik oldalon egy meredek sziklafal, a 
másik oldalon pedig egy mély szakadék 
fogadja azokat a túrázókat, akik Kínában, a 
vadregényes hegyoldalak között 
szeretnének sétálgatni.  

 

Hála az új, nyáron elkészült útnak, ezt 
minden akadály nélkül meg is teheti bárki, amennyiben nincs tériszonya és elég bevállalós. Nem 
egy kedves kis hegyi ösvényt kell ugyanis elképzelni, hanem egy teljesen átlátszó, üvegből 
készült utat, ami 1432 méter magasan húzódik, és minden pillanatban arra emlékeztet, hogy 
egyetlen rossz lépés hova is vezetne.  

A Tianmen hegységben kialakított turistaút természetesen teljesen biztonságos. Ennek ellenére 
az ide látogatók többsége csak óvatos pillantásokat mer a mély szakadékra vetni, és inkább a 
sziklafalhoz simulva, lassan közlekedik. 

 

 

  

Insano, a világ legmagasabb csúszdája, Brazília: 

41 méter, azaz 14 emelet magasról lehet lecsúszni a brazíliai Fortalezában épített Insano csúszdán, 

amelyet aGuinness Rekordok Könyve hivatalosan a világ legmagasabb vízicsúszdájának könyvelt el. 

Az Insano nemcsak a világ legmagasabb csúszdája, de a legfélelmetesebb is, hiszen dőlésszöge 

rendkívül meredek. A bátor jelentkezők 4-5 másodperc alatt csobbannak a végén lévő medencébe, 

közben pedig elérhetik a 105 km/órás sebességet. 
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Royal Gorge híd, Colorado: 

Az Arkansas folyó felett átívelő Royal Gorge híd az extrém sportolók mekkája, hiszen az 
ejtőernyős ugrást leszámítva az egész világon innen ugorhatsz le a legmagasabbról úgy, hogy 
túl is éled. Az Egyesült Államok legmagasabb függőhídján 321 méteres magasságban 
rugaszkodhatsz neki gumikötéllel a lábadon, és ha a szíved nem hagy cserben zuhanás 
közben, akkor egy örök életre szóló élménnyel leszel gazdagabb. Bár a hidat 1929-ben adták 
át, a széllökésektől védő stabilizáló kábeleket csak az 1982-es nagy renováció során szerelték 
fel a hídra. 

 
 

                                                                                              fÉÅÉzç| exux~t    LAÇç      
 

Forrás: http://www.femcafe.hu és https://offline.hu/kikapcs/2013/07/a-vilag-legfelelmetesebb-
hullamvasutja  
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☺Nyelvi  Keresztrejtvény☺ 
 

 

 
 18. 



Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium                          2013. dec.-2014. febr. 

Iskolánkban röplabdameccsek kezdődtek, viszont nem biztos, hogy 
mindenki tudja pontosan a szabályokat, ezért itt egy kis segítség, hogy könnyebb legyen 

megérteni a játékot! :                           Röpi szabályok:Röpi szabályok:Röpi szabályok:Röpi szabályok: 

A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól egy magas hálóval elválasztott csapat játszik 
egy labdával, amit főleg kézzel és karral (ritkábban más testrészekkel) érintve tartanak 
mozgásban a pálya légterében. Mindkét csapat háromszor érintheti meg a labdát (ebből a 
szempontból a sáncérintés nem számít), mielőtt továbbítja azt a másik térfélre. Pontot a 
következő helyzetek érnek: ha a labda földet ér az ellenfél térfelén, ha valamelyik csapat a 
vonalon kívülre üti a labdát, ha az ellenfél hibázik (büntetésben részesül), vagy ha a labda 
fennakad a hálón. A röplabda igen aktív sport, különösen alkalmas rugalmas, gyors feladatok 
gyakorlására. Fejleszti a szem-kéz-koordinációt és az önuralmat is (ami ahhoz szükséges, 
hogy ne térjünk ki a felénk közeledő tárgyak (ez esetben a labda) útjából. 
Ha egy csapat elnyerte a szerválás jogát, akkor forgás következik. A csapat tagjai az 
óramutató járása szerinti irányban forognak. Érmefeldobással választják ki, hogy melyik 
csapat kezd. Az adogató csapat játékosa a levegőbe dobja a labdát, és megpróbálja úgy 
megütni, hogy az ellenfél területén landoljon. A labdamenet ily módon a következő 
mozzanatok sorozatából áll: fogadás, feladás, ütés. A visszaütést az ellenfél felugró játékosai 
sáncolással (tenyérrel, karral) igyekeznek megakadályozni. A labda birtokában levő csapat a 
támadó fél. Így folytatódik a játék, amíg a labda le nem esik, el nem akad a hálóban, valaki 
nem hibázik vagy szabálytalankodik. A mérkőzés három nyert játszmáig tart. Egy játszma 
megnyeréséhez – legalább két pont különbséggel – 25 pontot kell szerezni. Ha a két pont 
különbség eddig nem alakul ki, akkor maximálisan 30 pontig folytatják, és ekkor már 
egyetlen pont különbség is elég.      (Forrás:wikipédia)                           Somogyi Rebeka 9.Ny 

 

 
“Számomra (...) az igazi barátság ott kezdődik, amikor nemcsak pozitív dolgokban 
lubickolok, hanem egy adott konfliktushelyzetben annak ellenére elmondom a véleményemet, 
hogy tudom, ez a másiknak fájhat.” “Az élet olyan, mint a föld: gazdagabb egy tavasznál, és 
nem csak egy aratás szunnyad benne. Ha a felső réteg már kiteremte a maga tavaszát és 
nyarát: mélyebb talajokra kell ásni, ahol még nagy adakozások várakoznak.” 
 
“Ami az emberek között történik, sohasem véletlen. Az sem véletlen, ami a te életedben 
történik, ahogyan az sem, hogy milyen kapcsolataid voltak, és ezek hogyan alakultak. 
Mindenkiben rejlik egy erő, benned is. Ez az erő felel mindazért, ami veled történik, és 
minden olyan eseményért, ami meghatározza az életedet.” 
 
“A barát olyan, mint az esőkabát az előszobában. Amikor nincs szükség rá, "csendesen" 
meglapul a polcon, de amikor esik, a sötétben is megtalálom, hiszen ott van!”  
 
“ Tükör: A legjobb barát szava, mely karcol, mégis jobbá válni hajt.” 
 
“A beszélgetés hozzátartozik a barátsághoz. A beszélgetésben megérintjük a másik titkát. Így 
kerülünk egymáshoz közelebb. Mérlegelés nélkül mondhatunk el mindent. Ám a barátsághoz 
a hallgatás is hozzátartozik.” 
 
“A nehéz pillanatokban születnek meg az életre szóló barátságok. Ilyenkor lehullanak a 
maszkok, és valóban közel kerülünk egymáshoz.” 
(Forrás: Internet.)                                                           Somogyi Rebeka és segítsége☺: a 9.ny 
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- Pistike, addig nem állhatsz fel 
az asztaltól, amíg meg nem eszed 
a vacsorát! - mondja haragosan az 
anyuka. 
- Jaj, de jó, akkor holnap nem 
mehetek iskolába! 

Történelem vizsga: - Francia 
állampolgár volt, később 
generális, majd császár. Kiről van 
szó? - kérdezi a professzor. 
- Nem tudom - mondja 
megszeppenve a diák. 
- Bonaparte Napoleon! 
A diák feláll, és elindul az ajtó 
felé. 
- Hová megy? - kérdezi a 
professzor. 
- Ja, elnézést, azt hittem, hogy a 
következő diákot szólította! 

Az iskolában Pistikének óriási 
piros folt van az arcán. 
Megkérdezi a tanárnő: 
- Pistike, mitől olyan piros az 
arcod? 
- Megcsípett egy szúnyog. 
- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől 
nem lehet olyan piros! 
- Igen, de a bátyám az ásóval 
akarta lecsapni. 

Esztétikaórán mondja a tanár az 
osztálynak: 
- Gondolom, azt tudjátok, hogy a 
szépségideál korszakonként 
változik. Vegyük például az 
1937-es szépségkirálynőt. 153 
centiméter magas volt, emellett 
54 kiló. A méretei pedig: 76-64-
80. Mit gondoltok, milyen esélye 
lenne egy mai szépségversenyen? 
Jelentkezik az egyik diák: 
- Szerintem semmilyen. 
- Igen, ez így igaz. És miért? 
- Mert mostanra már nagyon öreg 
szegény. 

- Mama,  Géza már nem szeret 
engem! 
- Ezt meg honnan veszed? 
- Tegnap azt mondta, hogy 
kezdek rád hasonlítani... 
 
A Ferrari Forma-1 csapata 
lecserélte teljes műszaki gárdáját, 
miután magyar használtautó 
kereskedőkkel végzett teszteket. 
A magyar kereskedők csapata 4 
másodperc alatt lecserélte a 
kerekeket, sőt, ennyi idő alatt 
megbuherálta a váltót, 
visszapörgette a kilométerórát és 
az egész autót eladta a McLaren 
csapatnak. 
 
 
Értelmes banki ügyfelek: 
Ügyintéző: Véglegesített az Ön 
rokkantnyugdíja? 
Ügyfél: Igen, de egy év múlva 
vissza kell mennem 
felülvizsgálatra. 
 
Ügyintéző: Egyedül vagy 
adóstárssal igényelné? 
Ügyfél: Egyedül a férjemmel. 
 
Ügyfél: És milyen 
dokumentumokat kell elküldeni? 
Ügyintéző: A személyi 
igazolvány első négy oldalát. 
Ügyfél: Tépjem ki a 
személyimből az első négy 
oldalt? 

- Milyen ige a "ver"? Cselekvő 
vagy szenvedő? - kérdezi a tanár 
úr Pistikétől. 
- A tanár úrnak cselekvő, nekem 
pedig szenvedő... 

- Pistike, mondj egy ritka európai 
állatfajtát. 
- Tigris. 
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában 
élnek. 
- Éppen ezért olyan ritka 
Európában. 

A tanár megkérdezi a kislány 
anyjától: 
- Mondja, honnan örökölte a 
kislánya azt a hatalmas 
tudásszomját? 
- A tudást tőlem, a szomját az 
apjától! 

- Nos, a gyerekéről egyetlen 
pozitív dolgot tudok elmondani. 
- Mi az? 
- Hát... az osztályzatait elnézve 
biztos vagyok benne, hogy nem 
szokott puskázni... 

A kisfiú mondja a mamájának: 
- Mama, az iskolában azzal 
csúfolnak, hogy túl nagyok a 
fogaim. 
Erre a mama: 
- Jól van, csak ne beszélj annyit, 
mert elkoptatod a parkettát! 

A fizikatanár felelteti Pistikét:. 
- Na, Pistike, légy szíves mutasd 
be nekem az ampermérőt! 
Mire Pistike: 
- Tanár úr, bemutatom az 
ampermérőt, ampermérő-tanár 
úr... Kérem, ismerjék meg 
egymást. 

Tanár a diákhoz: 
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, 
akkor megkapod a kettest 
földrajzból. Hány csillag van az 
égen? 
- 2.316.524. - feleli a diák. 
- Hát ezt meg honnan vetted? 
- Ez már egy második kérdés, 
tanár úr. 

Forrás: 
http://www.viccesviccek.hu/Iskola Somogyi Rebeka 9.ny 20. 


