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A  N A G Y B O L D O G A S S Z O N Y  É S  A  S Z E N T  G Y Ö R G Y  

R Ó M A I  K A T O L I K U S  Á L T A L Á N O S  I S K O L Á K  L A P J A  
 
VIII. (XIII.) évfolyam 2009. Ballagás 
   
 
Ballagás, egy régi szép szokás… 
 

Kedv e s  b a l l a g ó  n y o l c a d i k o s ok !K ed v e s  b a l l a g ó  n y o l c a d i k o s ok !K ed v e s  b a l l a g ó  n y o l c a d i k o s ok !K ed v e s  b a l l a g ó  n y o l c a d i k o s ok !     
 

Fontos és jelentıs esemény egy diák életében a ballagás. Véget ért egy szakasz, és kezdıdik egy újabb. 
Búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, az iskolától. 
Tudjuk, hogy nem könnyő ma útnak indulni, riaszt az ismeretlen. Bízunk benne, hogy mindannyian megtöltöttétek 

tarisznyáitokat olyan értékekkel, emlékekkel, amelyek majd megsegítik a következı lépéseiteket. Az ebben a korban 
megszerzett tudás, az örömök és bánatok, a nagy barátságok majd meghatározzák felnıttkorotokat. 

A mai nehéz idıszakban nem könnyő jó tanáccsal szolgálni, mert nincsenek kiszámítható, jól kitaposott utak, amelyek 
mindenki számára elérhetıek és járhatóak. 

A fiatalságotok, naiv lázadásotok, tettre készségetek lehetnek a legfıbb útravalók a tarisznyátokba. Mi pedagógusok, 
szülık tudjuk, milyen nehéz elengedni valakinek a kezét, s csak reménykedünk abban, hogy nem veszítitek el a helyes irányt 
ebben a mai, veszélyekkel és csábításokkal teli világban. Fontos, hogy az életben vegyétek észre a jót és tudjátok 
megkülönböztetni a rossztól. El kell szakadni a gondtalanságtól és sok feladatot többnyire egyedül kell megoldanotok. „De jó 
lesz majd” – gondoljátok, és nem is tudjátok, milyen gyanútlanul léptek át az olykor igen nehéz nagybetős felnıtt világba. 
Eddig tanáraitok, szüleitek jó vezetı módjára veletek voltak általános iskolai tanulmányaitok során. Ez az út azonban 
korántsem ért véget. Hiszen valamennyien továbbtanultok. Majd néhány év múlva, amikor emlékeitek között kutatva rátaláltok 
ballagó tarisznyáitokra, a tablóra, a ballagási meghívóra, akkor döbbentek rá, hogy az idı önmagában semmit sem ér, csak 
akkor válik jelentıssé és értékessé, amikor tartalommal töltjük meg. Jusson eszetekbe, hogy a tartalommal megtöltött idıvel, 
utatokon tovább vándorolva mindig többek és többek lesztek. 
 

„Az életcél boldogság, 
de elébb, 
Fáradni kell, 
hogy ezt a célt elérd. 
Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el, 
Ahhoz nagyon sok  
mindenféle kell…” 
(Petıfi Sándor: Egy könyvárus emlékkönyvébe) 

 
A nagy út elıtt még egyszer pillantsatok hátra, mondjatok köszönetet tanáraitoknak, szüleiteknek, a támogatásért és biztatásért. 
 
Kedves búcsúzó nyolcadikosok! 
 
Engedjétek meg, hogy iskolánk nevelıi nevében kívánjak nektek céljaitok eléréséhez erıt, egészséget, sok sikert. 
Higgyetek ezután is a szeretetben, legyetek jó katolikusok, legyetek hívek hitetekhez, legyetek igazak és tiszták. 
Isten áldása kísérjen benneteket utatokon. 
 

Igazgató néni 
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Kr o n o l ó g i a  K r o n o l ó g i a  K r o n o l ó g i a  K r o n o l ó g i a  ––––  r ö v i d e n r ö v i d e n r ö v i d e n r ö v i d e n     
Ez történt a 2008/2009-es tanévben 

Szeptember 
Szeptember 1.: kezdetét veszi a 2008/2009-es tanév 
Szeptember 8.: összevont szülıi értekezlet 
 
Október 
Október 11.: lelki nap a tanárok számára 
Badacsonytomajon 
Október 16.: Dr. Vecseráné Szabó Márta elıadása a 
gyermekek magatartásáról 
Október 18.: ıszi kirándulás Balatongyörökre és Salföldre 
Október 22 – november3.: ıszi szünet 
 
November 
November 10., 11., 12.: szülıi értekezletek 
November 14.: alsós egészségnap 
November 19.: Szent Erzsébet napja kapcsán mise és a 
színjátszósok mősora 
 
December 
December 4.: Bibliatörténeti elıadás 
December 5.: Mikulás ünnepségek 
December 11.: adventi hangverseny a templomban 
December 18.: karácsonyi mősor a templomban 
December 20 – január 5.: téli szünet 
 
Január 
Január 6., 13., 20.: egészségnevelési órák Labovszky 
Tamaráék részvételével 
Január 15.: Molnár V. József elıadása Gyermekrajzok 
üzenete címmel 
Január 23.: félévi értesítık kiosztása 
 
Február 
Február 3.: Balázs - áldás 
Február 9., 10., 11.: szülıi értekezletek 

 
Február 12.: Novák Mária elıadása Gyermeklélek a 
grafológia tükrében címmel 
Február 13., 20.: farsangi mulatság 
 
Március 
Március 13.: Ünnepi megemlékezés az 1848. március 15-i 
események kapcsán 
Március 16.:helyesíró verseny a Mária – napok keretében 
Március 17.: 3—4-es komplex tanulmányi verseny, illetve 
felsıs matematika verseny 
Március 19.: Apák napja 
Március 23.: sportversenyek 
Március 24.: ének- és szavalóverseny 
Március 25.: Mária – nap 
 
Április 
Április 9 – 14.: tavaszi szünet 
Beiratkozás 
Húsvéti készülıdés 
 
Május 
Május 6.: anyák napja 
Május 19., 20.: nyílt nap 
Május 21.: Kihívás napja 
Május 27.: országos kompetencia mérés 
Május 29.: gyermeknap Káptalantótiban 
 
Június 
Június 2.: kulturális bemutató 
Június 5.: osztálykirándulások 
Június 12.: utolsó tanítási nap 
Június 13.: ballagás és szentmise 
Június 15.: tanévzáró ünnepség 

 
İszi túra az iskolában 

 

Iskolánk diákjai ebben a tanévben is ıszi túrán vettek részt. 
A felsı tagozatosok Salföldre kirándultak, a pálos kolostor volt az úti cél. Alsós diákjaink Balatongyörökre 

vonatoztak, s onnan a Szent Mihály kápolnához gyalogoltak. 
Mindkét csapat felejthetetlen, vidám napot töltött a szép, ıszi természetben. 
Reméljük, jövıre újra találkozunk! 

Ildikó néni 
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Versenyeredmények – a teljesség igénye nélkül 

 
 
A Biblia éve alkalmából rendezett 
rajzpályázaton Keller Lúcia 4. 
osztályos tanuló elsı, Ménes Maja 
szintén 4. osztályos tanuló a 
harmadik helyezést ért el Pápán a 
Szent István Római Katolikus 
Általános iskola pályázatán. 
 
 
A Tapolca Városi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. rajzpályázatán 
Varjas Veronika a 8. osztályból 
elsı, Hegedős Marcell második 
helyezett lett. 
 
 
Pécsett a Szent Mór Iskolaközpont 
8 ország részére meghirdetett a 
„Világörökség kincsei” címő 
pályázat kiállítási anyagába bekerült 
Kovács Gábor Betlehemi történet 
címő munkája (2408 
pályamunkából 159-et állítottak ki). 
 
 
Fiatalok az épített és természeti 
környezet védelméért 
2009. április25-én került sor 
Budapesten a Történeti Múzeumban 
a Város- és Faluvédık Szövetsége 
„Fiatalok az épített és természeti 
környezet védelméért” címő, négy 
kategóriában meghirdetett pályázat 
eredményeinek kihirdetésére. A 
díjakat Ráday Mihály, a szövetség 
elnöke adta át.  
Iskolánk díjazottjai: 
Rajzzal, festménnyel: Srámli Anita 
I. díj /8. oszt /, Sötét Kristóf I. díj 
/8. oszt /, Bán Ramóna III. díj /4. 
oszt /, Keller Lúcia III. díj /4. oszt / 
 
 

 
 
Írásbeli pályamunkával: Papp 
Dorina III. díj /6. oszt / 
 
 
A pécsi Szent Mór Iskolaközpont 
„A világörökség kincsei” címő 
Nemzetközi Világörökségi Képzı, 
és Iparmővészeti Pályázatának 
kiállítási anyagába /a beadott 
alkotások 7%-a/ bejutott Kovács 
Gábor 6. osztályos tanuló munkája. 
A kiállítás május 9-én nyílik 
Pécsett, a Dómmúzeumban. 
 
 
Iskolánk 10 éves jubileumi 
rendezvényeire kiírt rajzpályázaton 
díjazott lett: Bán Ramóna, Keller 
Lúcia, Ménes Maja 4. osztályos; 
Bakos Barna, Kovács Gábor 6. 
osztályos; Varjas Veronika 8. 
osztályos tanuló. 
 
 
Kovács Gábor a 38. Japán 
Nemzetközi 
Gyermekképzımővészeti 
Kiállításon ezüst fokozatú 
elismerésben részesült. 
 
 
A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum „Tavaszi tarisznya” címő 
versillusztrációs rajzpályázatán 
Rádi Stella elsı, Bicsérdi Bálint 
harmadik helyezett lett. 
 
 
Sölét Máté szerepelt a Teleki Pál 
országos földrajz – földtan verseny 
Veszprém megyei fordulóján. 
 
 

 
 
A Tapolca városi Föld Napja 
vetélkedın a Kovács Gábor, Major 
Dávid, Orbán Viktor 6. osztályos 
tanulókból álló csapat 3. helyezést, 
a Tóth László, Bakos Barna, Gáli 
Dávid szintén hatodikosokból álló 
társulás a 4. helyezést érte el. 
 
 
Az immáron hagyományosnak 
mondható SZISZI Tudáskupán az 
idén is képviseltette magát 
háromfıs csapatunk. Sölét Máté 
matematikából, Sötét Kristóf 
fizikából, Hegedős Marcell 
informatikából adhatott számot 
tudásáról. Az összesített 
pontszámok alapján a csapat az igen 
elıkelı harmadik helyet szerezte 
meg. 
 
 
„Szülıföldünk, a bakony—balatoni 
táj” 
A Veszprémi Érsekség—a költészet 
és a szép magyar beszéd nemes 
hagyományainak ápolására és az 
elızı évi versenyek 
folytatásaként—az idén is a 
költészet közös ünnepére hívta az 
egyházmegye diákjait. 
Iskolánkat a 3—4. osztályos 
kategóriából Srámli Ivett és Nagy 
Sándor Tamás, az  5—6. osztályos 
kategóriából Papp Dorina, a 7—8. 
osztályos kategóriából pedig Srámli 
Anita képviselte. 
Nagy Sándor Tamás versmondását 
a zsőri különdíjjal jutalmazta, a 
többiek Emléklapot kaptak. 
 
 

               
       Kolompár Mirjam                     Bencze Fanni                          Orbán Balázs                         Neszler Dárius 
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Így (Így (Így (Így (isisisis) ünnepeltük március 15) ünnepeltük március 15) ünnepeltük március 15) ünnepeltük március 15----étététét    

 

Mindnyájan jól tudjuk, hogy az idén van a 160. évfordulója az újkori magyar történelem legszebb és 

legtanulságosabb történelmi eseménysorozatának, amely nem más, mint az 1848-49. évi forradalom és 

szabadságharc. A kerek évfordulót szép iskolai ünnepi megemlékezéssel tisztelte meg iskolánk diáksága, amiért 

köszönet és dicséret illet valamennyi résztvevıt s felkészítıiket. Ezt a történelmi évfordulót kézzelfogható 

közelségbıl és emlékezetes formában élhette át az a maroknyi hatodikos és hetedikes diák, akik ezen ünnepnapon 

történelmi múltidézı túrára indultak, többek között választ keresve s találva arra a kérdésre, hogy miként érintette 

környékünk hajdani népét a szabadságharc hadieseményeinek sora. A Káptalantóti és Nemesgulács közötti 

gyalogtúra elsı állomásaként saját portáján köszöntötték a diákok Igazgató nénit. Útjuk innen a falu temetıjébe 

vezetett ahol felkeresték Ádám József egykori 1848-as honvéd sírját. İ annak idején 19 ifjú, fıiskolai 

jogászhallgató volt, amikor kirobbant a szabadságharc. A haza és a kivívott szabadság védelmében rögvest 

jelentkezett katonának a honvédseregbe, majd hamarosan súlyos csaták kellıs közepében találta magát. Fiatal kora 

ellenére bátor szívvel helytállt, aminek elismeréseként elıször tizedesi, majd ırmesteri végül pedig tiszti 

elıléptetést kapott. A szabadságharc bukásakor, mint honvéd hadnagy szolgált. Idıvel hazajutott szülıfalujába, itt 

élt és munkálkodott. Pályafutása csúcsán a Tapolcai járás fıszolgabírói tisztségét viselte. İrá, és a többi falubeli 

meg környékbeli volt honvédre emlékezve kötöttek emlékszalagot iskolánk túrázói a vitéz katona sírkövére. 

Közben csak a nyugvóhely jelenkori gondozatlansága árnyékolta be kissé diákcsapatunk emlékidézı hangulatát. A 

temetıbıl kijıve aztán immár harsány és vidám túrahangulatban hegymászás, tőzgyújtás, szalonnasütés és sok 

nevetés következett, bizonyára felejthetetlen élményeként valamennyi résztvevınek. 

Laci bácsi 
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Az erdı örült. Ott voltunk! 
A Balatonfelvidéki Erdei Iskola április 24-én kitárta felénk a kapuit. 
A délelıtti szállásfoglalás nem ment zökkenımentesen, hiszen hosszú idı után meghoztuk az esıt. De csak egy jó 
kis zápor volt! 
Így aztán ebéd után vígan menetelt a csapat Farkas Zsuzsa nénivel (aki ott az iskola vezetıje) és Imre bácsival az 
erdei tanösvényen. Megismertük az erdı szintjeit és tájékozódtunk a magunkkal vitt tájolóval. 
A vacsora bográcsban fıtt paprikáskrumpli volt, s a szabad élet bizony meghozta az étvágyunkat. De bıven volt 
repeta! 

 
Aztán jött Béla bácsi és indultunk az erdei vadlesre! Távcsıvel felszerelkezve vágtunk neki az izgalmas kalandnak. 
A csendes várakozásnak meg is lett az eredménye: láttunk ızet, szarvast, rókát! Az éj folyamán még egy süni is az 
utunkba került! Zsuzsa néni a tábortüzet tartotta ébren, hiszen visszatértünk után még szalonnát is sütöttünk. 

 
Az eseményekben gazdag nap után hamar álomba szenderültünk, bár néhányunknak hiányzott az otthoni 
jóéjszakát-puszi! 
Reggel ragyogó napsütés és madárcsicsergés fogadott bennünket. Az Imre bácsival vívott focimérkızés után 
kézmőves foglalkozáson a felrakásos technikával ismerkedtünk meg: agyagtálakat készítettünk, amit kiégetés és 
mázazás után emlékbe hazavittünk.Ebéd után hamar elrepült az idı. Pakolás és irány haza! 
Hogy jól éreztük-e magunkat? Döntsétek el ti! Tanúskodnak a képek! 

 
Imre bácsi, Zsuzsa néni, és a 3. osztály tanulói.  
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Ötödikes honfoglalókÖtödikes honfoglalókÖtödikes honfoglalókÖtödikes honfoglalók    
 
A felsıbb évesek tudják már, hogy történelmi tanulmányaik sorában 

az ötödikesek így évvége táján érkeznek el a magyar honfoglalás 

korának történetéhez. Hát, ha egyesek nehezen is, de mostani 

ötödikeseink is megbirkóztak e korszak tudnivalóival. Megtudhatták 

hogyan éltek, vándoroltak, gondolkodtak és harcoltak távoli elıdeink. 

Bezzeg felcsillant a fiúk szeme, amikor ilyen kifejezéseket tanultak, 

mint magyar hadicsel, szablya, fokos és reflexíj! Pláne amikor nem kis 

meglepetésükre ezek közül töri órán kezükbe is vehettek egy-egy 

nyílvesszıt, a fokéles szablyát és a visszacsapóíjat. Mivel évvégére 

kiérdemelte az osztály, így a szomszédos múzeumudvarban egy 

gyakorlati történelemóra erejéig visszagondoltuk magunkat 

honfoglaló ısatyáink korába és kipróbáltuk az íjászatot. Tíz lépésrıl 

célbalövés harci nyílvesszıvel! Igazából már az elején 

abbahagyhattuk volna, mert Kovács Kriszti laza könnyedséggel olyan 

telitalálatot lıtt, hogy mindnyájan csak ámultunk, és amit aztán 

megismételni egyikınk se tudott, bár Albrecht Ricsi egyre jobbakat 

kezdett lıni, s ha még lett volna idı hamarosan ı is telitalálatot ér el. 

A lényeg azonban, hogy mindenki kezében érezhette a íj, az ideg és a 

nyílvesszı feszülı állapotának különös hatását, s a törikönyvben 

lapozgatva, ott a honfoglaláskori magyar harcosok képére pillantva 

valamivel pontosabb elképzelése lesz arról, hogy miben rejlett e távoli 

kor hadikultúrájának lényege. 

 
 

Rendhagyó nyolcadikos törióra 
 
A Keszthelyi úti Régi temetı fıbejárata elıtt kialakított Katonai emlékpark egyedülálló különlegesség hazánkban. A korabeli 

hadijelekkel ellátott négy bazaltoszlop a második világháború idején elesett tapolcai katonák, illetve a Tapolcán és környékén 

vívott harcok során meghalt német, orosz és amerikai katonák emlékére készült. A történelemórák rendjében elérkezve e 

korszakhoz, a nyolcadikosok ezen a helyen kaptak ízelítıt arról, hogy a második világháború tanítási órákon megismert 

történései milyen pontokon és hogyan kapcsolódtak szőkebb pátriánk, Tapolca és környéke történeti eseményeihez. A 

rendhagyó töriórán megelevenedtek az 1944. nyári légiháború összecsapásai, amikor Tapolca egén nagyerejő amerikai 

bombázókötelékek ellen magyar és német vadászgépek vették fel a harcot, és fiatal pilóták egész sora fejezte be életét 

városunk légterében. Közülük a névszerint ismerteket közösen böngésztük az emlékoszlopok névsorain. Tapolcán 1945. 

március 27-én söpört végig a maga kíméletlenségével a háború. E napon veszteségteljes csata bontakozott ki a Haraszt 

területén a hátráló német katonák és a támadó oroszok között. E napon is számos katona vesztette életét mindkét oldalon. A 

csata és az elesettek emlékét felelevenítve minden nyolcadikos képet alkothatott magában arról, hogy milyen és mennyi 

nehézségen mentek át a háborút végigküzdött katonák, s mennyi szenvedés volt osztályrésze a diákok nagyszüleinek, akik épp 

hozzájuk hasonló életkorban jártak azokban a háborús idıkben. 

 

Laci bácsi 
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TurkálÓra 
 
Általában így szokott lenni, s most is így történt: nyolcadikban a történelemórákon, amikor a második világháború 

hadieseményeinek idıszaka tanulmányozásához érkezünk, észrevehetıen koncentrálódik – fıleg a fiúk esetében – a 

figyelem. Akik korábban csak eltrehánykodták a történelemórákat, nos azok is valamelyest érezhetıbb módon 

hegyezik a fülüket. Még érezhetıbb ez a figyelemösszpontosulás amikor személyes dimenziókba csap át a 

nemritkán száraznak tőnı tananyag, és saját nagyapjukról mint világháborús katonáról, vagy városuk, falujuk 

hadihistóriájáról kapnak egy korképet a tanulók. Ezúttal is hasonló eset történt, ami igazából nem lepett meg. A 

Tapolca második világháborús történetét taglaló helytörténeti töriórán említést tettem egy 1945. tavaszi légiharcról, 

amelynek során egy orosz vadászrepülıgép találatokat kapott és pilótájával együtt földbe csapódott a Haraszt 

területén. Diákkoromban gimnáziumi rajztanárom Barcza Tibor megmutatta nekem a lezuhanás pontos helyét. 

Késıbb, immár saját tanítványaimat is minden tanévben kivittem erre a helyre, ahol meséltem nekik ezekrıl az 

idıkrıl, majd kisebb kutatásokat folytattunk a helyszínen. Mindig találtunk apró repülıroncs-darabkákat, ami 

megkapó élményt jelentett mindannyiunknak. Szép tavasz van már mindig így tanévvége felé, mikor nyolcadikban 

ehhez a történelmi korhoz érkezünk. Így megismerték e történetet jelenlegi végzıseink is. 

 

Egybıl belelkesült mindenki, hogy: Menjünk ki mi is Laci bácsi! Hát így is történt. Turkáló-furkáló 

kéziszerszámokkal felszerelkezve kiballagtunk a lelıhelyre. Még egyszer röviden összefoglalva a harceseményt 

serény kutakodásba kezdtünk. Rövidesen rábukkantunk az elsı leletekre: lemezdarabkák, mőszerfal- alkatrész, 

páncélüvegtöredék, géppuskaheveder s egyéb apróságok jıdögéltek elı, amibıl mindenkinek jutott egy-egy darab 

emlékbe e különös helyszínő és rendhagyó helytörténeti óráról. Aztán jött a bökkenı, amire ugyan számítottam, de 

reméltem, hogy nem kerül rá sor. Mivel az ismeretlen orosz pilóta a lezuhanó repülıgépével együtt robbant szét 

apró darabokra, a kutatási évek és helyszíni történelemórák során idınként egy-egy pici csontdarab is felszínre 

bukkant a katona csekély földi maradványából is. E csontocskákat mindig vísszatemettük a lelıhely közelében a 

földbe. Hát most is találtunk egy kis csonttöredéket. Az osztálybeli fiúk ötletébıl elhoztuk és másnap a 

múzeumkert virágágyásában elhantoltuk. Sötét Kristóf még egy kisebb sírjelet is barkácsolt, ami immár ezen a 

helyen emlékeztet erre a néhai pilótára. Ez szép volt Fiaim! Én biztos, s tán ti sem feleditek mostanában e napot. 
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Akikre büszkék lehetünk 
3. osztály, 2008/2009. 

 
Most, hogy közeledik a tanév vége, jó visszatekinteni az 

elmúlt idıszakra! Dolgos évet tudhatunk magunk mögött. 

Dolgos és termékeny esztendıt! 

Öregbítettük iskolánk jóhírét már szeptemberben, amikor a 

Padányi Bíró Márton Katolikus Iskola szavalóversenyén 

Nagy Sándor Tamás a zsőri különdíját hozta el. 

A Hétmérföldes csizma mesevetélkedı több fordulóján is 

dobogós helyezést ért el csapatunk, s végül a Veszprémi 

Gyermekkönyvtárban rendezett megyei vetélkedıig 

jutottak el. Rádi Stella, Pál K. Marcell, Bicsérdi Bálint és 

Háromi Bence szorgalmas, szép munkát végzett! Igényes 

meseillusztrációjukat a Gyermekkönyvtárban állították ki. 

Az iskolánkban megrendezésre kerülı Mária-napok 

keretében Háromi Bence a komplex (matematika – 

környezetismeret - szövegértés) vetélkedı 1. helyezését 

érte el. 

Végül a Tapolcai Vass Albert Városi Könyvtár 

meghirdetésében rajzpályázaton vettünk részt. Kányádi 

Sándor verséhez készített illusztrációjával Rádi Stella 1. 

helyezést, Bicsérdi Bálint a 3. helyezést kapta meg. 

İk a dobogós helyezetteink! De mindezek mellett még ott 

voltunk ének vetélkedın a Bárdos Iskolában, nyelvtan és 

matematika versenyen a Kazinczy Iskolában, küzdöttünk a 

városi futóversenyen. 

Szerepeltünk karácsonykor, március 15-én, köszöntöttük 

az édesapákat, édesanyákat. 

Azt mondják, hogy az iskola egyik fontos feladata, hogy 

felkészítsen az élet adta nehézségek leküzdésére. Hát, mi 

küzdeni és gyızni is tanultunk ebben az esztendıben! 

Farkas Attiláné 

Zsuzsa néni 
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Mária Napok iskolánk évfordulói 
tiszteletére 

 
Kettıs évfordulót ünnepelt a tapolcai 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 

Iskola diáksága és tanári kara. A templom-dombi 

iskolaépületben tíz évvel ezelıtt kezdte meg 

mőködését az egyházi oktatási intézmény, s 

százhuszonöt éve nyitotta meg kapuit ugyanitt a 

jogelıd tanintézet, a Tapolczai Római Katholikus 

Elemi Fiúiskola. 

 

Az iskolai évfordulóra készülıdés jegyében a 

tantárgyi-és sportversenyek már napokkal korábban 

elkezdıdtek, amelyeken a Tapolcai Általános Iskola 

tagintézményeinek illetve Keszthely, továbbá a többi, 

megyénkben mőködı katolikus általános iskola – 

Veszprém, Pápa, Várpalota - diákjai mérhették össze 

tudásukat, ügyességüket a Nagyboldogasszony iskola 

tanulóival. Az ünnepi rendezvénysorozat március 24-

én egyházi ének-és szavalóversennyel folytatódott. 

„Daloljunk az Úrnak” címmel a plébániatemplom 

adott helyet az alsó-és felsı tagozatosok számára 

hirdetett énekversenynek. Az iskolában ezalatt 

„Mária a Bibliában” témakörbıl szavalóversenyen 

mutatták be versmondó tudományukat az egyes 

iskolák legtehetségesebb szavalói. Egyidejőleg két 

kiállítás is nyílt, melyek közül az egyik az elızetesen 

meghirdetett „Legkedvesebb történetem a Bibliában”, 

továbbá a „Mária alakja a Bibliában” címő 

rajzversenyre érkezett varázslatos 

gyermekalkotásokat tárta a közönség elé. A másik 

iskolai tárlaton pedig egy kisebb tárgyi-és 

fotódokumentációs kamara-kiállítás mutatta be az 

intézmény 125 éves történetének legkorábbi muzeális 

emlékanyagát. 

 

 

 

 

 

Az ünnepnap a tantárgyi versenyeredmények 

kihirdetésével és közös imádsággal zárult. 

 

Az évfordulós megemlékezések csúcspontja 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, március 25-e 

volt. A plébániatemplomban a meghívott vendégek, 

az iskola diákjai és pedagógusai közös imával, 

énekléssel hangolódtak az ünnepi érseki szentmisére. 

A megjelenteket Németh Imréné iskolaigazgató 

köszöntötte, ezután az iskola tanító-és tanárnıinek 

kórusa egyházi énekeket adott elı. Hangszeren kísért 

Horváth Nikoletta és Hoffmanné Vass Virág. „A mi 

Máriánk” címmel az iskola tanulói dramatikus játékot 

mutattak be, majd a dr.Márfi Gyula érsek pontifikálta 

szentmise következett. Koncelebráltak: dr. Bécsi 

László kerületi esperes, lesencetomaji plébános, 

Csere Sándor tb. kanonok, tapolcai plébános, Földi 

István helyettes esperes, badacsonytomaji plébános 

és Nagy Károly tb. kanonok, várpalotai és Veszprém-

székesegyházi plébános. A szentmise keretében 

érseki áldást és szentelést nyert az iskola újonnan 

elkészült intézményzászlaja majd az ünnepi 

évfordulóra adományozott, II. János Pál pápát 

ábrázoló kerámiaszobor, melynek alkotója Horváth 

Róbert szobrász. Az alkotás e naptól az iskola 

lépcsıházában az erre a célra készített szoborfülkébıl 

tekint betérıre és kimenıre.  

A rendezvények záróakkordjaként az iskola alsó 

udvarán a tíz esztendı emlékére tíz fácska ültetése 

következett, melyben az Érsek atyától az iskola 

legkisebb nebulójáig számosan, közösen és vidáman 

szorgoskodtak a még egyszer felsorakozott, 

emelkedett lelki hangulatban levı diáksereg 

figyelmétıl kísérve. 

Laci bácsi   
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Mária – napok 2009 képekben 

                         
 

                 
 

                 
 

 



OSKOLA  2009. BALLAGÁS 

 11 
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Hittanverseny 
 
Minden évben megrendezésre kerül a fıegyházmegyei hittanverseny, melynek elsı fordulója a veszprémi Padányi 
Bíró Márton Katolikus Iskolában, a második forduló, pedig a veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolában zajlott. 
 
Az idei elsı forduló résztvevıi: 
 
6. osztály: 
Tóth László 
Bencze Kristóf 
Major Dávid 
Bakos Barnabás 
 
7-8. osztály: 
Hegedős Marcell 
Sölét Máté 
Varga Patrik 
Hoffmann Máté 
 
Gratulálunk a versenyzıknek, mert a hosszú, és nem túl könnyő feladatsort eredményesen oldották meg:  
A 6. osztály megyei szinten, egyházi iskolák között 3. helyezést 
a 8. osztály pedig 1. helyezést értek el. 

Köszönöm a kitartó munkátokat: Nikol néni 
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Balatoncsicsó, Erdei iskola 
 

2009. áprilisában 
Csicsón már ismerıs volt a táj. Amikor megérkeztünk nagyon örültünk, mert tudtuk, sok mindent csinálunk. Három 
napra mentünk, és mielıtt kipakoltunk volna, futottunk egyet Foltival, a házırzıvel. Valóban sok mindent 
csináltunk: vadlesen voltunk, kenyeret és péksüteményt dagasztottunk, légpuskával lıttünk, stb. Szerintem hamar 
eltelt az a három nap és hiányozni fog az erdı minden 4. osztályos tanulónak. 

Ménes Maja 4. osztály 
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Már csak látogatóba!  
 

„ A pedagógus az az ember, aki saját egyéniségébıl 
építi fel a mások személyiségét.” 

 
Remélem, jól pallérkodtam. S az építıkövek, amit magamból próbáltam beépíteni a gyermeki lelkekbe az évek 
során, jó építıkövek voltak! Tartósak és nemesek. Életvidámak és helyes irányt mutatóak. 
Találkozások és búcsúzkodások sorozata az életünk. Veletek négy tanévvel ezelıtt találkoztam, amikor ebbe az 
iskolába kerültem. Nem számítottam rá, hogy ilyen rövid lesz az ittlétem, de hát, az ember azért ember, mert 
esendı! S egy magasabb rendő cél most elvezényel innen! 
İrizzetek meg a jó emléketek között, mert én ott fogom tartani az itt eltöltött idı emlékeit! 
És most búcsúzom. Köszönöm, hogy köztetek lehettem! 
 

Farkas Attiláné 
Zsuzsa néni  

 
Ifjú Költ ık Társasága 

 
A keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola idén ünnepelte fennállásának 5 éves évfordulóját. E 
szép ünnep kapcsán versíró pályázatot is hirdettek Iskolánkból is akadtak lelkes tollforgatók, akik megadott szavak 
segítségével önálló verset „fabrikáltak”: Buzás Bertalan, Hegedős Kristóf, Perger Eszter 2. osztályos, Ménes Maja 
4. osztályos tanulók. Reméljük, hogy a rímfaragás továbbra is kedves idıtöltés marad számukra. Gratulálunk az 
ügyes munkákhoz! 

Ildikó néni 

       
 
A természet ébredése 
 
A száraz fagynak már nyoma sincs 
A napsütötte vidéken harmatcsepp 
csillog 
A rügyek szirmaikat bontogatják 
Sárga fény virul főszálon, virágon. 
 
 
 
 
 
 

 
A ligetben tarka madárka száll 
Közben éles hangon csivitel 
A sziklaszirten álló fára csüccsen 
És nézi magát a csermely türkíz 
tükrében 
 
 
 
 
 

 
 
A habok között egy nagy gyökér 
látszik 
Majd csillogó virágszirmok 
villannak fel 
A földrıl a szellı most felkapott 
egy levelet 
Ami süvítve indul az égbolt felé. 
 

Ménes Maja 4. osztály 
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Korai csobbanás 
 
Bizony még csak április 5-ét írt a naptár, azonban egy nagyhangú gyerekcsapat már a Balaton vizében 
fröcskölıdött Szigliget parti fövenyén. Naná, hogy iskolánk diákjai voltak! Vártúrára indult e napon a vállalkozó 
kedvő kompánia, soraikban ötödikestıl nyolcadikosig mindenféle korú gyerkıccel, sıt még egy belevaló ovis is 
menetelt a hıs csapatban. A hajdan hetyke végvár falai között falatozás, némi vártörténeti emlékezés, íjszaggató 
célbalövés majd erıltetett menet a strandig. Itt kezdetben csak a nadrágszárak tőrıdtek felfelé, labda loccsant 
nagyokat a szinte elviselhetı hımérséklető partmenti vízben, majd röpködni kezdtek a felesleges ruhadarabok a 
part felé s elszánt rikoltással vetették magukat a legbátrabbak a szép tiszta tavaszi vízbe. Különös élmény az áprilisi 
balatoni fürdızés! Körben matt kikeleti csend, semmi zsúfoltság, tavaszi fények és színek. Próbáld ki egyszer! Ha 
utána meglevesedik is az orrod, de megéri. 
 

Laci bácsi 

 
 

Gyermeknap 
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     Labdarúgó bajnokság      
 
A 2008-2009-es tanévben az elızı évek hagyományait követve megrendeztük a fiúk legnépszerőbb sportágában, a 
fociban a bajnokságot. 
Öt osztály csapatai körmérkızés keretében mérkıztek meg a vándorkupáért és az érmekért. 
Az erıviszonyok ismertében a gyızelemre a búcsúzó 8. osztály csapata volt a legesélyesebb. A dobogós 
helyezésekért óriási küzdelem volt az 5, 6 és a 7. osztály között. 
A végsı sorrendet a bajnokság utolsó mérkızésének eredménye döntötte el a csapatok gólkülönbsége alapján. 
A bajnokság végeredménye: 

1. 8. osztály csapata 
2. 7. osztály csapata 
3. 6. osztály csapata 
4. 5. osztály csapata 
5. 3-4. osztály csapata 
 

       
 
A bajnokság legjobb góllövıje: Balassa Péter 14 góllal. 
A bajnokcsapat névsora: kapusok: Kálmán Balázs, Karácsony Krisztián 
Mezınyjátékosok: Balassa Péter, Csík Zsolt, Hegedős Marcell, Németh Patrik, Mogyorósi Róbert, Sölét Máté, 
Sötét Kristóf 
 
 

Lendület FC vs FC Rutin 
 
Káptalantótiban a régi iskola udvarán és a sportpályán bonyolítottuk le a Gyermeknapi programokat. Az egyik nagy 
érdeklıdéssel várt esemény volt a 8. osztály bajnokcsapata és a tanárok csapatának foci mérkızése, a füves pályán. 
A nagy küzdelemben a második félidı hozott gólgazdag, jó mérkızést. A diákok csapata már 3-1-re vezetett nem 
sokkal a befejezés elıtt, de a tanárok csapata óriási lelkesedésnek és nagy rutinjának köszönhetıen kiegyenlített és 
így a végeredmény 3-3 lett. 
A tanárok csapata és góllövıi: Oláh Imre (1), Varga Zsolt, Varga Tibor (1), Szájer Béla, Hangodi László (1), 
Bánpataki Péter 
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Pillanatképek a kulturális bemutatóról 
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Akik ebben a tanévben veletek dolgoztak: 

 
Németh Imréné 
    igazgató, magyar szakos tanár 
Csere Sándor 
    kanonok, lelki igazgató 
Csák Enikı 
    igazgatóhelyettes, tanító,  
Ács Anita 
    gazdasági vezetı 
Bakosné Bogár Zsuzsanna 
    konyhai dolgozó 
Bánpataki Péter 
    testnevelés, biológia szakos tanár, 
    felsıs munkaközösség vezetı 
Bányai Barbara 
    német, ének tanár 
Farkas Attiláné 
    tanító, fejlesztı pedagógus 
Dér Istvánné 
    takarító 
Gacs Józsefné 
    takarító, konyhai kisegítı 
Hedericsné Rubóczki Szilvia 
    angol tanár 
Horváth Eszter 
    tanító, fejlesztı pedagógus, napközis nevelı 
Horváth Nikoletta 
    tanító, hitoktató 
Kormányos Ildikó 
    tanító, alsós munkaközösség vezetı 
Varga Tibor 
    matematika, fizika, kémia szakos tanár, 
Molnárné Albert Bernadett 
    tanító, napközis nevelı 
Németh Andrea 
    tanító 
Illés Attila 
    karbantartó 
Németh Veronika 
    magyar, könyvtár szakos tanár 
Oláh Imre 
    gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelıs 
Sztana Zoltánné 
    takarító 
Szájer Béla 
    rajz, földrajz szakos tanár 
Tóth Andrásné 
    iskolatitkár 
Varga-Gerencsér Viktória 
    tanító 
Varga Zsolt 
    tanító, oktatóinformatikus 
Vizeli Csilla 
    tanító 
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Egy kép a múltból az évforduló kapcsán - Keszler Zoltán és másodikasai - 1920-as évek 

 

 


