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Alsó tagozatos diákok-
nak  
A két kép között kilenc kü-
lönbség van! Melyik az a ki-
lenc?  
 

Kvíz kérdések:  
1. Mire emlékezünk nagy-

csütörtökön?  
2. Mikor ’mennek’ a haran-

gok Rómába?  
3. Ki volt az a tanítvány, aki 

a feltámadt Jézus sebeit 
megérintette?  

Rejtvény felső tagozatosoknak  
Helyezd el az alábbi szavakat a rejtvényábrában!  
Ha jól dolgoztál, a színnel jelölt mezőkben  
Szolnok egyik testvérvárosának nevét kapod. 
KÉTBETŰS SZAVAK: AG, AP, AS, ÉZ, JO, MS, 
ŐS, SF, TA, YW. 
HÁROMBETŰS SZAVAK: ALT, 
APA, DAL, DIN, ETE, KAP, LAG, 
LIK, RAK, RÁK, SZŐ, ZSÉ.  
NÉGYBETŰS SZAVAK: ALUL, AU-
LA, AZAZ, CSAU, IVÁN, IVAR, 
NYES, ÓNOS, OSON, TRÓN, 
VÁGY, VIZA. 
ÖTBETŰS SZAVAK: ELŐRE, ETI-
KA, LATOL, NETÁN, SAJTÓ, 
SZŐLŐ. HATBETŰS SZAVAK: 
FÉLIDŐ, FELŐLE, FONODA, 
GŐZEKE, KALÁKA, KALIKÓ, 
NÉPDAL, SAJDUL, TÁLALÓ, YEL-
LOW. HÉTBETŰS SZAVAK: 
ALÁLESŐ, ALTALAJ, AMILYEN, 
ÉDESAPA, ODAVISZ,  ŐSTULOK, 
PAZAROL, SZABLYA, ZIVATAR. 
NYOLCBETŰS SZAVAK: TÉLIK-
ERT, UTÓLAGOS. 
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A REJTVÉNYEK MEG-
FEJTÉSÉT A PORTÁ-
KON ELHELYEZETT 
DOBOZOKBA VÁRJUK!  

Beküldési határidő: 
Április 10. 
A helyes megfejtők 
között egy-egy 500 
forintos „büfé-kupont” 
sorsolunk ki. Jó mun-
kát!  

VÍZSZINTES:   
1.  Felfokozott  félelem. 11. Helyrag, a -rapárja. 13. Addig a 
pontig. 14. Ilyen állat a rák. 15. Szájat nagyra nyit. 16. Mitikus 
monda. 17. Szundítás. 18. Haj összefogója is lehet. 19. Ker-
ti talajt forgat. 20. Mértani idom. 22. Északnyugati 
határtavunk. 23. Finnségi nép tagja. 25. Viszályt kelt. 27. 
Fiatal medve. 28. Szolnok egyik nevezetessége. 33. 
Kenyeret vág. 34. Száz deka. 35. Hajó hátsó része. 37. 
Csodás elemeket tartalmazó. 40. Pépes étel. 42. Római 51-
es. 43. Számtani műveletet végez. 44. Meggy belsejéből 
kemény részt eltávolít. 46. József Attila költeménye. 48. 
Növényi főzet. 49. Kertész egyik igéje. 50. A kör átmé-
rőjének fele. 51. A múlt idő egyik jele. 52. Kiváltságos 
társadalmi osztály tagja. 
FÜGGŐLEGES: 1. Balázs Fecó együttese volt. 2. Cukroz. 3. 
Bő, öblös. 4. Iparkodik. 5. Mennybolt. 6. Áthidaló 
elem. 7. Princípium. 8. Kincset földbe rejt. 9. Túlfűszerezett. 
10. Valamint. 11. Hirtelen húz. 12. ... kezdve; 
mostantól. 15. Párosít, egymáshoz rendel. 17. Gyümölcsöt 
szárít. 18. Balszerencse. 21. Okos. 22. Nehezen megvála-
szolható (kérdés). 24. Az eredeti helyre. 26. Az egyik óra-
hang. 27. Szalmát tömbökbe présel. 29. Szerte. 30. Éles 
hangot hallat. 31. Horvátország déli részének lakosa. 32. 
Imitt-...; néhol. 36. A pápák viselte hármas korona. 38. 
Kázus. 39. A színházi siker jele. 41. Növényevő hal. 44. 
Egészen friss. 45. Légnemű anyag. 47. A koppányi ... testa-
mentuma; Fekete István regénye. 49. Krajcár, röv. 50. Szlovák 
autók jelzése. 
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DIÁKNAP 

 Június 15 még mesz-
sze van, de mi már 
készülünk a diáknapra!  
 Az idei tanév témája 
a cserkészet lesz, melyet 
a diáktanács jóváha-
gyott és felajánlotta a 
segítségét a szervezés-
ben.  A sport, a 
természet– és hazasze-
retet, a hit ápolása és az 
embertársak szolgálata 
alkotja a cserkészmoz-
galom lényegét. Ezek 
az értékek számunkra is 
fontosak. Az  iskolánk 
cserkészeivel, a Belvá-
rosi Plébánián működő 
cserkészcsapatokkal 
együttműködve tervez-
zük a kalandokkal és 
vidámsággal átszőtt  
egynapos és fer-
geteges  dzsem-
borit!  

NY Ú Z 

 

2015. MÁRCIUS 

  

Kedves tiszapartis Diákok!  

 A diákelnök választáson több jelölt 
szorgalmazta az iskolaújság folytatását, újbóli 
megjelenését! Ez a vágy teljesült: a lelkes szer-
kesztőcsapat, a támogató tanárok és a sok-sok 
írni, fényképezni szerető fiatal jóvoltából. Ez a 
szám csak szárnypróbálgatás, egy közös gon-
dolkodás kezdete. Keressük a témákat, az ará-
nyokat, a formát, az írókat! Várjuk az ötleteite-
ket, az írásaitokat; mindent, ami előre viheti az 
újság sorsát és egy olyan szerethető, kézbe ve-
hető, minden hónapban várható  lapot teremt, 
amely színesíti a Tiszaparti diákéletét! 
 Fogadjátok és forgassátok szeretettel 

ezt a próbakiadványt és bombázzatok a kérdé-
seitekkel, gondolataitokkal! 
  Nemcsak az ünnepek, hanem a hét-
köznapok is összekötnek bennünket! Szeret-
nénk, ha nemcsak krónika lenne az újságunk, 
hanem egy lehetőség egymás mélyebb megis-
meréséhez, személyes kapcsolatok kialakításá-
hoz. Mi is alakítjuk ezt a közösséget, mi is tehe-
tünk érte, mi is gondolkodhatunk róla, mi is 
felelősséget vállalhatunk egymásért, az iskolán-
kért!  
 Legyetek bátrak kérdezni egymást, 
olvasni egymásról, „nyúzni” egymást!  
   Papp Andrea tanárnő 

Miért in-
dultál a 
választá-
son? Mi 
volt a moti-
váció?  
Mert szeret-
nék egy 

olyan iskolát, ahova szívesen 
jönnek be a diákok és szeretnek 
különféle iskolai programokat 
szervezni, ami szerintem fon-
tos. Az előző iskolámban is 
voltam már diákelnök és én 
igazából szerettem volna kipró-
bálni magam itt is. 
Milyen céljaid vannak, illet-
ve milyen terveket szeretnél 
megvalósítani idén?  Mint a 
pályázatomban is említettem 
szeretném bevezetni az iskola 
rádiót, ami heti 4 napot jelente-
ne, de ennek vannak bizonyos 
feltételei, úgyhogy ez még a 
jövő zenéje. Most jelenleg heti 
2x van és meglátjuk, hogy mi 
lesz. Az iskolaújságot is szeret-

tem volna beindítani, ami sike-
rült is. Ennek nagyon örülök, 
mert szerintem nagyon sok 
információt meg lehet tudni 
programokról, versenyeredmé-
nyekről stb. A DÖK napra 
fektettem a legnagyobb hang-
súlyt illetve az iskolai sportolási 
lehetőségekre. Edzéseket is 
szeretnék az iskolán belül, ami-
ket ki fogunk plakátozni a test-
nevelés szertár elé. 
Milyen sportolási lehetősé-
gek vannak az iskolában?  
 Röplabda, kosár, táncos-zenés 
programok, kajak, tollaslabda, 
illetve fiúknak reggeli erősítés, 
amiről sokan nem is tudnak és 
szerintem ezért nem is járnak 
sokan edzésre, mert nem is 
tudják, hogy vannak. Ezért is 
szeretném kiplakátozni őket. 
Milyen ötleteid vannak a 
TPG-s diákok iskolai életé-
nek színesítéséhez?  Szeret-
tem volna egy iskolai mozit az 
aulában, de sajnos sokan nem 

maradnának bent és ennek így 
nem igazán van értelme. A házi 
bajnokságok továbbra is meg-
maradnak. Illetve sokan jelez-
ték, hogy beöltözős bulikat is 
kellene tartani.  
Hogyan terjesztetted a hír-
nevedet a kampány idején? 
Leginkább szerintem a rajzos-
írásos lepedőm tetszett sok 
diáknak, amit az osztálytársaim-
mal csináltunk. A másik, ami 
még nagyon sikeres volt, azok a 
sajátkészítésű pólóim.  
Milyen feliratot raktál a pó-
lókra? Az elején az volt ráírva 
hogy „Szavazz Bogira” a hátul-
ján pedig a saját név. 
Mióta veszel részt aktívan az 
iskolai életben?  Már tavaly 
óta, amikor osztályképviselő 
voltam. A DÖK napon a röp-
labdameccseken segítettem 
levezetni a meccseket és én is 
részt vettem benne.   
 Ökrös Hajni 9.ny 

     Interjú az új DÖK elnökkel, Márkus Bogival 

Húsvét közeleg, miserend 
Virágvasárnap: március 29. 9 óra, 11 
óra 
Nagycsütörtök: április 2. 18 óra 
Nagypéntek: április 3. 18 óra 
Nagyszombat: április 4. 20 óra 

Húsvét vasárnapja: április 5. 9 óra 
Húsvét hétfő: április 6. 9 óra 
Minden csütörtökön egész napos szentségimá-

dást tartanak a Belvárosi plébánia fűtött szentségi 
kápolnájában.  
Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt keresztúti 
ájtatosságot tartanak 17.30 órától a Belvárosi 
Templomban, amelyet különböző közösségek 
vezetnek. (Nagyböjtben az értünk szenvedő Jézusra 
emlékezünk, és lélekben végigkísérjük Őt keresztútjának 
állomásain, amelyhez segítséget nyújtanak a templomban 
levő stációs képek.)  



Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
Oldal  2 

ANIMA RERUM-A DOLGOK LELKE 
„ Az ember Auschwitz utáni életében, bármi-
lyen hosszú is, minden pillanatában, zsigereiben 
és lelke minden rejtett zugában, ha el akarja 
nyomni, ha beszél róla, ott van a háttérben: 
Auschwitz.”  (Fahidi Éva) 
A történelem során milliók estek áldoza-
tául a genocídiumnak, vagyis a szervezett 
népirtásnak. Mindkét világháború során 
jelen volt, a „Nagy háború” során a török 
vezetés 6-800 ezer örményt öletett meg. 

De a második világégés a kijelölt emberek száma ezt jóval meg-
haladta. Hitler a Mein Kampf-ban megfogalmazott fajelmélete 
mintegy 11 millió embert érintett Európában. A tényleges áldo-
zatok száma 6 millióra tehető. A történelem holokausztnak ne-
vezi eme gyalázatos eseményt. A elnevezés görög eredetű szó-
ból származik, melynek jelentése „teljesen elégő áldozat”, a zsi-
dók saját katasztrófájukat Soa- nak nevezik a szó jelentése teljes 
pusztulás.  

Joseph Hell újságíró így emlékezett vissza Hitlerrel való 
beszélgetésére: 
„Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint 
meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani – például a 
müncheni Marienplatzon –, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek 
a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg bűzleni nem 
kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik.” 

Már a második világháború előtt sárga csillagot kellett 
viselniük a zsidóknak, gettókba zárták őket, koncentrációs tábo-
rokba vitték őket, ahol az embertelen körülmények miatt töme-
gesen haltak meg. Az 1942 januárjában megtartott vansee-i kon-
ferencián megfogalmazták az „Endlösung”-ot, vagyis a „végső 
megoldást, a megszállt területekről haláltáborokban deportálták 
az embereket. Megkezdődött az ipari méretű népirtás. A töme-
ges kivégzések mentálisan tönkretették a katonákat, a náci veze-
tés szerint nem voltak elég „hatékonyak”, ezért egy új módszert 
vezettek be, az elgázosítást. A szörnyű kínok között meghalt 
emberek aranyfogait kiszedték, szemüvegeiket, művégtagjaikat 
is felhasználták. A megmaradt testeket krematóriumokban el-
égették. 

Az áldozatok között nem csak zsidók voltak, hanem homo-
szexuálisok, fogyatékosok, bárki aki ellenszegült a rendszernek. 
A holokauszt során becslések szerint kétszázezer roma halt 
meg. A deportáltak között voltak katolikus papok is, például 
Szent Maximilian Kolbe atya. Magyarországról 1944. május 15 
és július 9 közt, mindössze 56 nap alatt 147 vonattal 4374023 
embert szállítottak el. A deportálások következtében halt meg 
többek közt Radnóti Miklós, Szerb Antal és Rejtő Jenő. 

A háború során voltak, akik menteni próbálták a zsidókat, a 
katolikus egyház hamis keresztleveleket állított ki, legnagyobb 
embermentőként Raul Wallenberg svéd diplomatát nevezik, aki 
több mint tízezer embert mentett meg.  

Idén emlékezünk a holokauszt 70. évfordulójára. Több mű-
vészeti alkotás emlékeztet a történelem e szennyfoltjára, Irodal-
mi alkotások között szerepel Nobel-díjas írónk Kertész Imre 
Sorstalanság című regénye, illetve Fahidi Éva A Dolgok Lelke 
című memoárja.  

A Dolgok Lelke egy fantasztikus könyv mely élethűen mu-
tatja be a hetven évvel ezelőtt történteket. Egyszerre mutatja be 
az „Auschwitz előtti” és „Auschwitz utáni” életét. Megdöbben-
tő pontossággal és részletességgel mutatja be az eseményeket, 
ugyanakkor még mindig érezhető az írónő szeretete, és életsze-
retete. 
„A transzportok nap nap után, olyan gyorsan követték egymást, hogy a 
krematóriumok nem győzték kapacitással az égetést, árkokat kellett ásni, 
amelyekben nyílt lángon égették a hullákat.” 

Hihetetlen lelki erőre utal, hogy megjárta a poklok poklát, 
de képes volt túlélni az azt következő időszakot, hiszen tudjuk, 
hogy megannyi túlélő öngyilkos lett. Bár már kilencven éves, 
mégis iskolákban tart előadásokat, sőt Németországban is tart 
szemináriumokat, valamint a német történelem tankönyvek is 
tartalmaznak részletet könyvéből.  

Mindezen alkotások lényege, hogy emlékeztessen és figyel-
meztessen mindenkit, hogy nem engedhetjük meg, hogy még 
egyszer ilyen borzalom történjen, bár a mai történések mellett 
csak az igazolódik be, hogy soha nem tanulunk saját hibáinkból. 
„Egy mondat: ha van egyetlen érték a Földön, akkor az az emberi élet. 
Mert megismételhetetlen és visszahozhatatlan.” 
    Karsa Patrik (13.c) 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  NAP 
2015.március 24.(kedd) 

„Hitek és sorsok a két világháborúban” 

 
Első  és második világháborús  

emlékek gyűjtése 
Kedves Diákok!  

Iskolánkban hagyomány a március végi társada-
lomtudományi nap, amelybe szeretnénk minél 
több diákot bevonni! Kiállítást rendezünk az  

I. és II. világháború emlékére. 
Ehhez a kiállításhoz kérjük a segítségeteket! 

Gyűjtsetek! 
fényképeket, írásos emlékeket, képeslapokat, 

könyveket, tárgyakat…  
Leadási határidő: március 17-ig a történelem 

szertárban 

Fotópályázat 
FÉNYkép címmel 

 
Határidő: márc.16. 

Leicher Olivér tanár úrnál 
Pályázati anyag:  

Max 3 db fénykép A/4  
Fotópapírra nyomtatva 

 

Iskolai vers-és prózamondó  
Verseny 

Az iskolai vers-és prózamondó verseny 
napja 2015. március 23 hétfő. (13.30. 

felső tagozat, 14.30 gimnázium) A téma: 

„Hitek és sorsok”,  
a társadalomtudományi nap jegyében. 

Vers-és prózaíró  
verseny 

Kötődéseink emberekhez, 
helyekhez címmel 
Leadási határidő:  

márc.27 
Sárkövi Gabriella  

tanárnőnél 

5-7. osztályosoknak!  
Rajzpályázat: Radnóti versillusztráció 

Versíró pályázat: háború és béke 
Határidő: március 19  
(Történelemszertár) 

Radnóti Miklós versei 60 percben 
Kedves Diákok, Tanárok!  

A társadalomtudományi napon a könyv-

tárban 14.30-15.30-ig versolvasási 

maratonra hívunk benneteket!  

2015. MÁRCIUS 
 

Klement Emesének hívnak. Szeretném 
mindenkinek megköszönni, akik rám sza-
vaztak, köszönöm a bizalmat. A 6.g, Szent 
Anna osztályba járok. Kedvenc órám a 
latin örökségünk és minden humán tan-
tárgy. Biztonságos, meleg családi légkör-
ben élek, egy 16 éves nővérem van. Szere-
tek olvasni, sportolni, zenélni.  
Előre is szeretném megköszönni a társel-
nökeimnek, Fenyves Fanninak(5.a) és Ri-

móczi Heninek (6.a) a segítségét. Hozzájuk is bizalommal for-

dulhat mindenki.  
Sok tervem és álmom van. A Bolhapiac lenne az egyik. 

Az aulában asztalokat állítanánk fel az egyik délután és minden-
ki behozhatná a megunt, de jó állapotban lévő könyveit, játékait, 
apróságait, plüsseit…és lehet cserélgetni egymással. Jó lenne 
megvalósítani az Ötösök hetét, amely arról szólna, hogy a tanára-
ink sok-sok szorgalmi feladatot adhatnának, és az osztályok 
versenyezhetnének, hogy ki nyeri el a legszorgalmasabb osztály 
díját.  

Várom az ötleteket, lelkes társakat, segítőket és rám is 
számíthattok mindenben!  

Bemutatkozik Klement Emese, a felső tagozatosok DÖK elnöke 

Két jóbarát páros interjúja 

Bóka Tamás és Jakab Zsófi kisgyermekkoruktól kezdve jóbarátok. Egy 
óvodába jártak, egy iskolába és most egy gimnáziumba. Egymástól kér-
deztek.  
Tomi Zsófitól 
Mit változtatnál az életeden?  
Nem nagyon változtatnék rajta, az utóbbi 
időben nagyrészt meg vagyok elégedve.  
Mit változtatnál a fiatalok életén?  
Több személyes kapcsolatot kellene kialakí-
tani, nem kellene annyit tévézni, netezni, 
mert lassan nem hiszik el, hogy lehet számí-
tógép nélkül élni. Azon kívül kevesebb „csábító” dolog kellene 
az életükbe. 
Mi a hobbid, mit szeretsz csinálni?  
A sport nem az én asztalom, bármennyire is 
szeretnék jobb lenni benne, ezt meghagyom az igazán tehetsé-
geseknek. Szeretek olvasni, mozizni és a barátaimmal beszélget-
ni. 
Mennyire szereted az iskolát?  
Nagyon jó iskolának tartom a Tiszapartit, látszik, hogy itt min-
denkinek fontos a másik, és a csapatszellem is minden osztály-

ban megvan. 
Zsófi Tomitól 
Milyen embernek tartod magad?  
Szerintem sportos vagyok, mert rend-
szeresen járok tollaslabda edzésre, ko-
sarazom, fallabdázom és délutánonként 
focizok is. Most készülök a február 22-
én megrendezésre kerülő területi diákolimpiára. Szeretetem a 
zenét és fontos számomra Isten, az Ő parancsolatai szerint 
próbálok élni. Megbecsülöm szüleimet és szeretem őket.  
Hogyan képzeled el a jövődet?  
Nem tudom, hogy nagykoromban mivel fogok foglalkozni, 
melyik pálya mellett döntök. A közeljövőben maradok a spor-
toknál és megpróbálok jól tanulni. (eddig jól ment) 
Melyik országba mennél el legszívesebben és miért?  
Angliába mennék el, mert ott normális az időjárás és sok az 
érdekesség. Valamiért az angolok és az angol nyelv nagyon 
szimpi nekem.  
Van példaképed? Ha igen, akkor ki és miért?  
Nincs példaképem. Nem szeretném senkihez hasonlítani ma-
gam. Én én vagyok és jó ez így.  

Ádámok és Évák ünnepe 
 Az idei évad a színházban 
Arany János balladáival színese-
dett. A szolnoki középiskolák 
megküzdöttek ezzel a nehéz té-
mával. A mi balladánk a Zách 
Klára volt, amelyet kettős szerep-
osztásban adtunk elő.  
 Nemcsak az előadás volt nagy 
élmény, hanem az odáig megtett 
út is! Szeretettel várjuk az új szín-
körös tagokat április 13-án, 15.30
-kor a H1-es teremnél!  

Farsang kicsiknek és na-
gyoknak 
 A farsangot a 6.g osztály 
tanulói rendezték meg. A produk-
ciók nagyon hangulatosak voltak, 
az osztályok szépen felkészültek. A 
jelmezversenynek több kategóriá-
ban több győztese lett, minden 
osztály vihetett el díjat. Minden 
jelmez nagyon ötletes és értékes 
volt. Reméljük mindenki jól érezte 
magát és jól szórakozott!  Földi Lili 

Interjú Netelu Liával 
Mi a legnagyobb álmod?  
Az, hogy népszerű író legyek és kalandos történetei-
met úgy tudjam átadni az olvasóimnak, ahogy én 
elképzeltem. Nagy álmom még a régészkedés.  
Milyennek látod a jövőt?  
Író, régész szeretnék lenni, de a sport is nagyon 
fontos számomra. 
Ki az az ember, aki nagy hatással van rád?  
Apukám, mert ő is írói lélek. Szeret a képzelet vilá-
gában kalandozni, úgy mint én.  
Mi segít a mindennapi boldogulásban?  
A színkör és a zongorázás nagyon!  
Mit üzensz a diákoknak?  
Merjenek álmodni! Képzelődjenek!  
 
Ki lehet Netelu Lia? Megtudod, ha rákattintasz 
erre a linkre:  
http://www.hnp.hu/hu/szervezet i -egyseg/
kornyezeti-neveles/152/megszuletett-a-nyertes-a-
meseiro-es-kepregenyiro-palyazaton 
A nyertes mesét olvasd el! :-)    


