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X. (XV.) évfolyam 2011. Ballagás 
    
 

Kedves ballagó diákok! 
 
Nehéz belegondolni abba, hogy az a 8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Minden teremhez, 

tanárokhoz, diáktársakhoz egy-egy emlék főzıdik. Az itt töltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt a nyolc év 
alatt: jó felidézni az elsı napokat, amikor elsısként megilletıdötten ültetek a tanévnyitón, ismerkedtetek az abc betőivel, a 
számolás, írás rejtelmeivel, majd a további évek során sok-sok újabb ismeretet kaptatok a felsı tagozaton. Az eltöltött évek 
alatt sok minden változott. Mi nem változott? Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövıtök iránt érzünk. Ezeket az éveket 
nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben. Bennünk is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni Benneteket. 
Együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Bízunk bennetek, hogy 
választott iskolátokban helyt álltok, és sok jót hallunk még felıletek. 

 
Kedves Ballagó diákok! 
 
Gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, aki segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. 

Szüleitekre, családotokra-tanáraitokra gondolok. Köszönettel tartozunk nekik! Azt gondolom, hogy szebb ajándék nem lehet, 
mint látni, ahogy a szemünk elıtt felnıttetek, látni azt, hogy eljutottatok valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, 
szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, megérte. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit mondhatnék nektek útravaló gyanánt. 
Ekkor kezembe került Kalkuttai Teréz anya gondolata. Fogadjátok el tılem útravalóként: 

 
 

„Az élet egyetlen esély – vedd komolyan, 
Az élet szépség – csodáld meg, 
Az élet boldogság – ízleld meg, 
Az élet álom – tedd valósággá, 
az élet kihívás – fogadd el, 
az élet kötelesség – teljesítsd, 
az élet játék – játszd, 
az élet érték – vigyázz rá, 
az élet vagyon – használd fel, 
az élet szeretet – add át magad, 
az élet titok – fejtsd meg, 
az élet szomorúság – gyızd le, 
az élet dal – énekeld, 
az élet küzdelem – harcold meg, 
az élet kaland – vállald, 
az élet jutalom – érdemeld ki, 
az élet élet – éljed!” 

 
 
Kedves ballagó fiatalok! Isten áldjon és ırizzen meg 

titeket hitben és tevékeny szeretetben!  
 

István atya, lelki igazgató 
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Galéria – egy-két kép a tanévrıl a teljesség igénye nélkül 
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Krónika – Mi történt a 2010/2011. tanévben? 
 
Szeptember 1-jén VENI SANCTE, ünnepélyes tanévnyitó 
Szeptember 18.: Devecserben szerepeltek iskolánk tanulói 
 
Október 6.: Az aradi vértanúk ünnepe 
Október 15.: Élı rózsafüzér a katolikus óvodásokkal 
Október 22.: Ünnepi megemlékezés nemzeti ünnepünkön 
 
November 11.: Fogászati vetélkedı 
November 12.: Márton napi libaságok 
November 13.: Fıegyházmegyei szavalóverseny 
Veszprémben 
November 18.: „Doboz” nap 
November 26.: Egészségnap az alsó tagozaton 
November 29.: Adventi készülıdés – közös gyertyagyújtás 
 
December 2.: Mikulás mősor a Szivárvány óvodában 
December 5.: Karitász Mikulás 
December 6.: A 2. adventi gyertya meggyújtása. 
Megérkezett a Mikulás, akit az 1-2. osztályosok 
köszöntöttek 
December 13.: Luca napi hagyományok. A 3. adventi 
gyertya gyújtása 
December 16.: Adventi hangverseny a templomban 
December 20.: A 4. adventi gyertya gyújtása. Betlehemes 
mősor a Szivárvány óvodában 
December 21.: Karácsonyi mősor a templomban a 3-4. 
osztály elıadásában 
 
Január 14.: A 2010/2011. tanév I. félévének vége 
Január 21.: A félévi tanulmányi eredményekrıl szóló 
értesítések kiosztása 
 

Február 9.: Nyílt nap a leendı elsı osztályosoknak 
Február 24.:Farsang az alsó tagozaton 
Február 25.: Farsang a felsı tagozaton 
 
Március 4.: Egészségnap a felsı tagozaton 
Március 11.: Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es 
forradalomról és szabadságharcról 
Március 18.: Apák napja 
Március 23-24.: Beiratkozás 
Március 22-23-24.: MÁRIA-NAPOK 
Március 22.: A Víz világnapja 
Március 25.: A Mária-napi rendezvények zárása 
Március 30.: „Tehetségnap” 
 
Április 15 .: Keresztút a templomban 
Április 18 .: Húsvétra készülünk 
 
Május 2-3-4.: Anyák napi ünnepélyek 
Május 13.: Kirándulás a Jeli arborétumba 
Május 16.: Nyílt nap a felsı tagozaton 
Május 17.: Nyílt nap az 1-2. osztályban 
Május 18.: Nyílt nap a 3-4. osztályban 
Május 25.: Kompetenciamérés 
Május 26.: Bemutatkoztak a néptáncosok 
Május 27.: Gyermeknap 
 
Június 2-3.: Tanulmányi kirándulások 
Június 18.: Ballagás és TE DEUM 
Június 20.: A tanév ünnepélyes zárása 
 
Táborok: július 11-16.: képzımővészeti tábor 
Badacsonytomajon 
Július 18-23.: nyelvi tábor Kıvágóırsön 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Város- és Faluvédık Szövetsége rajzpályázatán díjazott tanulók budapesti kiránduláson vehettek részt. 
Horváth Csenge 6., Bencze Loretta 6., Keller Lúcia 6., Keller Flórián 2. osztály. 
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„Moszatok” a környezettudatos 
magatartásért 
 

2010. októberében indult a Csalán 
Környezet- és Természetvédı Egyesület 
Ablak a Földre címő vetélkedı sorozata 
megyénk diákjai részére. Erre 150 csapat 
jelentkezett, köztük iskolánk „Moszatok” 
(Bencze Loretta 6. o., Böröcz Nikolett 6. o., 
Ménes Maja 6. o.) nevő csapata is. 

Túljutva a három levelezıs 
fordulón, bekerültek azon 50 csapat közé, 
akik az utolsó erıpróbát a veszprémi 
állatkertben vívhatták meg. A hangulatos 
utolsó megmérettetésen 6. helyezettként 
jutottak a 8 díjazott csapat közé. Jutalmuk a 
tapasztalatokon, információkon és szép 
élményeken túl egy-egy távcsı volt. 

Szájer Béla 
 
 

 
Játszva, vidáman, hatékonyan! 

 
Néhány kíváncsi tekintet 

bekukkantott már a tantermembe! Jó 
néhányan beköszöntetek, s párszor 
elhangzott már az a kedves észrevétel is: 

-Szép a terme, Zsuzsa néni!- 
Valóban. Szép. Otthonos és vidám. 

De mit is csinálok én ebben a teremben heti 
11 órában? Mit takar ez a szó, hogy 
fejlesztés? Korrepetálás? Hiszen az az órák 
keretében történı tantárgyi gyakorlás 
azokkal a gyerekekkel, akik valamilyen 
tananyagból lemaradtak, vagy gyengébbek!  

Nem, nem! 
A fejlesztés más: egy kis játék, és 

egy kis tanulás!  
Azoknak a képességeknek a 

felzárkóztatására törekvı cselekedtetés, 
amik szükségesek ahhoz, hogy 
hatékonyabban tudj tanulni! El tudj 
különíteni irányokat, javuljon a figyelmed, 
koncentráló képességed, ez által a tanulási 
teljesítményed. Fejlıdjön az olvasási-írási-
helyesírási-számolási készséged. Megtanulj 
tanulni! Játszva, változékonyan! 
Tananyagtól függetlenül.  

Az elmúlt tanév áprilisától kezdtem meg az iskolában a fejlesztı tanítónénis tevékenységemet, s ehhez a munkához 
ebben a tanévben már sok taneszközt, játékot vásárolhattam.  

Jelenleg alsó-és felsı tagozatból 20 gyermekkel foglalkozom.  
Örömmel segítek, ha valami problémátok van. Ebben a munkámban az osztályfınökötökkel és a szüleitekkel való 

kapcsolattartásom is erısít.  
A szünidıre kívánok nektek sok-sok játékkal, vidám élménnyel teli nyaralást, s a jelszót ismeritek: Szeptemberben 

ugyanitt!  
Szeretettel: Farkas Zsuzsa néni.  
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MÁRIA-NAPOK A NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLT ALÁNOS ISKOLÁBAN 

 
Iskolánk 2008 márciusában ünnepelte újraalapításának 10 éves évfordulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódva 

tanulmányi versenyeket hirdettünk akkor, és ezt most az idei tanévben is megtettük. 
Számtalan megmérettetésre volt lehetıség. 
A képzımővészeti pályázatra érkezett sok szép alkotás nyitotta a sort. Folytatódott a városismereti vetélkedıvel, majd 

az angol és a német nyelvet tanuló diákok mérték össze tudásukat. „Daloltak az Úrnak” a templomban, de bizonyították 
tudásukat biológiából és informatikából a versenyre jelentkezık. Az utolsó napon szép magyar nyelvünk került elıtérbe a 
szépkiejtési verseny keretein belül a 3-4. osztályosok körében. Az ünnepélyes eredményhirdetés március 25-én, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján volt a templomban. Sok szép eredmény született. 
 
Képzımővészeti pályázat: 
Alsó tagozat: 
II. Takács Fanni (Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Iskola) 
 
Felsı tagozat: 
III. Keller Lúcia (Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Iskola) 
 
Ki tud többet Tapolcáról? 
Városismereti vetélkedı 
II. History Girls csapat (Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. 
Iskola) 
 
Biológia verseny 
II. Kovács Gábor (Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. 
Iskola) 
 
Német nyelv 
I.  Bencze Loretta (Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. 
Iskola) 
 
Angol nyelv 5. osztály 
III.  Pál Krisztián Marcell (Nagyboldogasszony Rk. Ált. 
Iskola, Tapolca) 
 
 

Angol nyelv 6. osztály 
III . Karafiát Alexandra (Nagyboldogasszony Rk. Ált. Iskola, 
Tapolca) 
 
„ Daloljunk az Úrnak! „  
Különdíj:  Böröcz Nikolett (Nagyboldogasszony Rk. Ált. 
Iskola, Tapolca) 
 
7 – 8. osztályosok kategóriája 
II . Kovács Alexandra (Nagyboldogasszony Rk. Ált. Iskola, 
Tapolca) 
 
Szépkiejtési verseny 
3. osztály 
II . Hederics Tamás (Nagyboldogasszony Rk. Ált. Iskola, 
Tapolca) 
 
4. osztály 
I.  Zsikla Péter (Nagyboldogasszony Rk. Ált. Iskola, Tapolca) 
 
Informatika  
 
III.  Horváth Donát (Nagyboldogasszony Rk. Ált. Iskola, 
Tapolca) 
 

Harmatcsepp tanulmányi verseny 
 
Iskolánk ebben a tanévben is szép számmal részt 

vett a „Harmatcsepp” alsós tanulmányi versenyén, 
matematika, olvasás-szövegértés és nyelvtan tantárgyakból. 
A katolikus iskolák ezen országos versenyén kiemelkedıen 
teljesítettek a második osztályos tanulóink, Darabos Anna 
nyelvtan tantárgyból 10. helyezést ért el, illetve Csongrádi 
Anna olvasás-szövegértésbıl 7. helyezett lett. A 4. 
osztályosok közül Sötét Áron szintén 7. helyezést ért el 
nyelvtan tantárgyból. Ezúton is gratulálunk nekik. 

Hedericsné Rubóczki Szilvia 
 
 
Országos verseny Pécelen 
 
A Harmatcsepp levelezıs verseny döntıjébe, mely az ország katolikus iskolái között zajlott, iskolánkból három tanuló 

jutott tovább. A második osztályból Csongrádi Anna szövegértésbıl, Darabos Anna nyelvtan-helyesírásból, a negyedik 

osztályból Sötét Áron szintén szövegértésbıl adott számot  tudásáról. 

Május 28-án , szombaton Pécelre utaztunk, ahol sok továbbjutóval együtt megírtuk az utolsó feladatokat. Amíg a 

tanárok javítottak, addig mi kézmőves foglalkozáson és filmvetítésen vehettünk részt. 

Anna és Áron a VII. helyen, én a X. helyen végeztem. 

Elfáradva, de sok élménnyel tértünk haza. Örömmel képviseltük iskolánkat ezen a versenyen. 

Darabos Anna 2.osztály 
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APÁK NAPJA 

 

 
 

„Egy kis verset súgott nekem 

A szeretı szívecském, 

Megtanultam s el is mondom 

Édesapák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 

Este azzal végzem, 

Az én édes jó apámat 

Áldd meg s tartsd meg Isten.” 

Iskolánkban immár hagyomány, hogy nem csak az édesanyákat, hanem Szent József ünnepén köszöntjük az édesapákat és a 
nagypapákat is. 
Köszöntjük ıket és megköszönjük nekik, hogy nap mint nap fáradoznak családjukért, gyermekeikért, unokáikért. 
Így volt ez március 18-án is. 
A zsúfolásig megtelt és szépen feldíszített tornateremben versek, dalok, táncok sokasága köszöntötte a meghatódott 
ünnepelteket. 
A mősor végén a gyermekek és unokák a nap emlékére kedves kis ajándékot adtak át. 

Németh Imréné 
igazgató 

 
 

Civitas Fortissima - A Legbátrabb Város 
Egy film az igaz hazaszeretetrıl 

 
A Nemzeti összetartozás napjának közeledtével, a lelki felkészülés jegyében iskolánk felsı tagozatos tanulói közös 

filmvetítésen vettek részt. A Legbátrabb Város címő film a nógrádi megyeszékhely, Balassagyarmat 1918-1919. évi történetét 
mutatta be, amikor a történelmi Magyarország erıszakos feldarabolása idején e város korabeli lakói egy emberként azt 
mondták, hogy nem fognak idegen ország elnyomó hatalma alatt élni. A hódítókként érkezı cseh katonai egységek ellen 
harcba indultak a felfegyverkezett egyszerő hétköznapi polgárok, vasutasok, tisztviselık, tanárok és diákok. Csodálatraméltó 
példát szolgáltattak bátorságról, hazaszeretetrıl, magyarságról. Áldozatuk nem volt hiábavalóság. Balassagyarmat megmaradt 
Magyarország részeként s ezt az áldozatvállalást a Magyar Országgyőlés késıbb a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb Város 
kitüntetı cím adományozásával ismerte el. 

A filmvetítés végén diákjaink is csillagos jelesre vizsgáztak nemzeti érzésbıl, amikor a zárójelenet közben 
önkéntelen, spontán és hirtelen kitörı tapssal fejezték ki tiszteletüket a bátor elıdök önfeláldozó hazaszeretete iránt. Hát 
bevallom, ekkor egy pillanatra bennem szorult a szó… Nagyon megdícsérlek Benneteket! 

Laci bácsi 
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Kutatótúra a Haraszton lezuhant világháborús repülıgéphez 
 
Azon a márciusi hétfın nagyon szép idıt fogtunk ki. Sütött a nap és jó meleg volt. Az iskola elıtt Laci bácsi csinált 

egy fényképet a csapatról és katonás léptekkel elindultunk a Harasztra. 

 

Amikor megérkeztünk senki sem hitte el, hogy itt zuhant le 1945-ben a repülıgép. Mindenki buzgón ásni kezdett. 

Laci bácsi mindenkinek megmutatta, hogy hol ásson, aztán sorra találtuk a dolgokat. Majd a Tanár bácsi azt mondta nekem, 

hogy menjek el tőzifát szedni. Jött velem Fodor Gergı, Gáli Dávid és még egy-kettı gyerek. Orbán Viktor buzgón tördelte az 

akácágakat. Visszamentünk a táborhelyünkhöz és raktunk egy kis tüzet. Majd megkezdıdött a szalonnasütés. Jókat ettünk, 

ittunk, majd lefeküdtünk egyet pihenni.  

  

Miközben pihentünk elmesélte Laci bácsi a repülıgép történetét.  

Ásás közben találtunk lemezdarabokat, fémolvadékokat, gépfegyverhevedereket. A pilóta emlékére egy keresztet 

állítottunk fel és kıbıl egy kupacot raktunk köré. Mert azért ennyit megérdemelt ez a pilóta. Majd még egy picit beszélgettünk 

és elindultunk hazafelé. Végigmentünk azokon a helyeken ahol a háború itteni eseményei lezajlottak. 

Hazaérve a Múzeumban még beszélgettünk egy kicsit. Nagyon tetszett mindenkinek a kirándulás. 

Utólag is: Köszönjük Laci bácsi ezt a jó kutatótúrát! 

Tóth László 8. osztály 
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1848-as Honvédtisztek-emléktúra 2011 
 
Egy szép márciusi szombat reggelen Laci bácsival elindultunk, hogy felkeressük az 1848-as honvédtisztek sírjait a 

szomszédos falvakban. Útvonalunk: Tapolca, Diszel, Káptalantóti, Gyulakeszi, Tapolca volt. Kevesen győltünk össze, de több 

szülı is volt velünk.  

A temetı közelében a kerékpárúton megálltunk, ahol Laci bácsi érdekes elıadását hallgattuk a régi falvakról és a még 

korábbi idıkrıl. Évmilliókkal ezelıtt Gyulakeszi környékén földrengések moraja, vulkánok robaja töltötte be a levegıt. 

Alakult, formálódott a felszín, amelyet késıbb a külsı erık, fıképpen a hatalmas záporok, a patakvizek és a szél a mai szép 

panorámás tájjá szelídítettek. Ebben a Csobánctól, a Szent György-hegytıl és a kissé távolabbi Haláptól határolt horpadásban, 

ahol az ısi Egervíz terelgette hordalékát, s tette járhatatlan mocsárrá a terület nagy részét, telepedett le a dombhajlatokban, a 

vulkáni kúpok mellé az ıskor embere. Oda, ahol a víz és a napsütés, a szárazabb térfelszín, a hal-és vadbıség, az illatozó 

vadgyümölcsök biztosították számukra a megélhetést – mint Illés Mária írta a Gyulakeszi és Csobánc címő könyvében. 

Tüskésmajornak véve az irányt, a patakhoz érve megálltunk reggelizni. A nık beszélgettek, Laci bácsi pipázott a 

pihenı alatt. A Dani és a Bence játszottak a vízparton és a Daninak majdnem sikerült belecsúsznia a vízbe. Tíz perc múlva 

indultunk tovább árkon-bokron keresztül. Diszel határában egy szántásra értünk, ahol római kori agyagedény darabkákat 

kerestünk. Lelkesen hordta mindenki a Tanár úrhoz, amit talált, de mindegyik lelet újkori cserépdarab volt. A Tanár úr is nagy 

lelkesedéssel keresett, de ı sem talált semmit.  

Ezután érkeztünk elsı célpontunkhoz a diszeli temetıhöz. Itt Kırösi Bán Sándor kapitány, századparancsnok, Szabó 

Dénes százados és Ács Ferenc hadnagy sírjait tekintettük meg és Laci bácsit hallgattuk. A Szandi néni hozott mécseseket és 

meggyújtottuk ıket a sírokon.  

A Csobánc mögött folytattuk utunkat. Napsütéses szép idıben, vidáman haladtunk tovább Káptalantótiba. A temetıbe 

érkezve Ádám József honvéd hadnagy és Kankó Péter nemzetır sírjánál tartottunk megemlékezést. Az Igazgató néni háza 

mellett nem tudtunk köszönés nélkül elmenni, így becsengettünk, de csak Vera néni volt otthon. İ nagyon meglepıdött. 

Kérleltük, hogy tartson velünk, de sajnos nem ért rá. A templom elıtt megpihentünk. Ekkor megjelent a Hoóz Janika és a 

testvére Kitti. Egy kicsit szórakoztunk velük. 

Majd eztán az irányt Gyulakeszi felé vettük. A Csobánc lábánál a Kımagas felé gyalogoltunk. Ott már várt minket a 

Nyírı Ádám apukája. A Kımagas szikláin mászva sok gyíkot és siklót találtunk. Laci bácsi ismét az érdekességeket kiemelve 

mutatta be nekünk a Kımagast.  

Pihenés után a Csobáncon át Gyulakeszibe értünk. A mamám házánál egy üdítıre megálltunk. 

Nagyon érdekes, tanulságos és kicsit hosszú túrán vettem részt. Jól éreztem magamat, annyira nem is fáradtam el. A 

következı túrán is szeretnék részt venni! A Tanár úrnak köszönöm a túra megszervezését és az elıadásait! 

Buzás Miklós Benjámin 6. osztály 
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Történelemóra a zsidó temetıben 
 
A holokauszt emléknapján Laci bácsival elmentünk a tapolcai zsidó temetıbe. Ez a szomorú történelmi emléknap 

arról szól, hogy a második világháború idején a Magyarországot megszálló németek az alacsonyabb rendőnek tekintett 

zsidókat koncentrációs és haláltáborokba hurcolták. Szétválogatták azokat az embereket, akik még tudtak dolgozni, ık mentek 

a munkatáborokba. Az öregeket, betegeket és gyerekeket egybıl gázkamrába zárták és kivégezték ıket.  

Az 

elhurcoltak között 

tapolcai zsidók is 

voltak. İk nagyon jól 

értettek a 

szılészethez és a 

borászathoz, sokat 

tettek a város 

fejlıdéséért. Közülük 

csak egy-kettı 

menekült meg és tért 

haza a háború után. 

Ezekre az ártatlan emberekre gondolunk a holokauszt emléknapján. Remélem mások is megemlékeztek errıl a napról. 

Ha kimentek a zsidó temetıbe, nézzétek meg, hogy milyen szép síremlékek vannak ott. Az is lehet, hogy az elhurcoltak között 

volt a Te rokonod is. 

Tóth László 8. osztály 
 
 
A Nyulászó-dombon 
 
Február 26.-án voltunk túrázni a Nyulászó-dombon, amit tavaly az iskola túrázói háromszoros „Ez a hely a miénk!” 

felkiáltással „sulibirtokká” nyilvánítottak.  

A suli elıtt 9 órakor gyülekezett a társaság. Innen mentünk az elsı megállónk felé, az egykori második világháborús 

T1-es repülıtérre. Itt Laci bácsi beszélt a T1, T2 és T3 repülıterek történetérıl. A „T” elnevezés Tapolca nevébıl eredt. 

Utunkon többen is találtak régi lıszerhüvelyeket. 

Amikor odaértünk a Nyulászó-dombra, elıször tőzifát kerestünk, majd ebédeztünk és következett a kihagyhatatlan 

számháború. A számháború végképp izgalmas volt, mert a felnıttek is játszottak és még visszavágó is volt. 

Ezután szedtük a sátorfánkat és indultunk haza. Jövıre gyertek Ti is! 

Háromi Bence 5. osztály 
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A pálos szerzetesrend emlékei nyomában 
 
A BakancsCsapat Túraszakkör áprilisi célpontja a bakonyszentjakabi pálos kolostorrom volt a Sáska feletti 

hegyekben. Busszal indultunk Sáskára, hogy erınket tartalékoljuk. A faluba érve megcsodáltuk Sáska 800 éves templomát. Azt 

is megtudtuk, hogy ezt a templomot kívül és belül is freskók díszítették. Ez arra szolgált, hogy a szegény jobbágyok, akik nem 

tudtak írni és olvasni megértsék a Bibliát. A felújítás során a kutatók találtak egy középkori freskótöredéket, amit szemügyre 

vettünk. Ezt követıen megnéztük a Falumúzeumot, hol a korabeli falusi élet használati eszközeit tekintettük meg. 

Ezután túránk irányát a kolostorrom felé vettük. Csodálatos völgyön át haladtunk az Ember-kı nevő szikla tövében. 

Fölérve az utunkat keresztezı patak forrásához, hős vizével oltottuk szomjunkat. A jó levegın mindenki megéhezett és 

elköltötte uzsonnáját. A romnál meghallgattuk Laci bácsi érdekfeszítı múltidézését és ezután kezdetét vette a számháború, hol 

a véres csata hevében hullt mindkét fél, de végül is a támadók gyıztek. 

Az izgalmas túráról élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Ménes Maja 6. osztály 
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Szép labdarúgó eredmény a katolikus iskolában 
 
2011. április 27-én 13.00-kor, Szigligeten, 

kistérségi labdarúgó torna volt, amire elsı alkalommal 
nevezett iskolánk II. korcsoportú csapata. 

A gyerekek nagy izgalommal vágtak neki a 
megmérettetésnek. A sorsolás szerint Tapolca és 
Nyirád csapataival kerültünk egy csoportba. Az elsı 
mérkızésen hiábavaló volt a nagy lelkesedés és a sok 
futás, Tapolca csapata verhetetlen volt. 

Ezt követıen azonban a csapat 
megállíthatatlanná vált. Öt góllal kerültek a nyirádi 
csapat fölé, majd négy góllal a lesencetomajiakat is a 
hátuk mögé utasították. Ezt követıen a negyedik-
hatodik helyért folyt a küzdelem a monostorapáti iskola 
tanulóival. Az egy gólos vezetés megszerzése után igen 
szorossá vált a küzdelem, de végül 2-1 arányban 
jobbnak bizonyult a templomdombi sereg. 

Így a kilenc csapatból a megérdemelt negyedik helyezéssel a zsebünkben tértek haza diákjaink, hogy fogadják az 
elismerı szavakat társaiktól. A csapat gólkirálya Orbán Balázs 3. osztályos tanuló lett. A csapat további játékosai: Buzás 
Bertalan, Hegedős Kristóf, Németh Ábel, Sötét Áron, Lırincz Trisztán, Hegedős Olivér, Hederics Tamás. 

 
 
Floorball-házibajnokság 
 
Az idei évben elıször került megrendezésre ez a versenysorozat, melyben csak a felsı tagozatos diákok vettek részt. 4 

csapat részvételével zajlottak a mérkızéssorozatok, melybıl végül a 4. helyezést érte el a Dark Star csapat (Csapattagok: 
Kovács Péter, Kalló Zoltán, Csomor Dávid, Nagy Gyula), 3. helyezést érte el a Barca FC (Csapattagok: Gál Richárd, Simon 
Kevin, Nyírı Ádám, Hoóz János). A dobogó második fokára a Csontdarálók csapata állhatott fel. ( Csapattagok: Bakos Barna, 
Konkoly Zoltán, Major Dávid, Tóth László) A versenysorozat gyıztese nagy küzdelemben a Gólvágók csapata lett 
(Csapattagok: Horváth Tibor, Lendvai Tibor, Albrecht Richárd, Csekı Balázs). 

 
 
Felsıs egészségnap 
 
Március 4-én pénteken programokban gazdag nap várt tanulóinkra. A délelıtt folyamán 4 állomáson 

forgószínpadszerően nyerhettek betekintést az egészséges életmódba, a betegségek megelızésébe. Nagy Judit elıadásában 
tanulhattak a helyes közlekedésrıl és annak fontosságáról, valamint a közúti és vasúti alágazatokról. 

Ezt követıen Molnár András vette át a gyerekeket, és számos hasznos információt mondott el a káros 
szenvedélyekrıl, azok hatásairól és a különbözı drogok veszélyességérıl. 

Az egészség megırzésnek szerves része a helyes táplálkozás, melyre Piszker Judit hívta fel a figyelmet, majd közös 
turmix- és szendvicskészítéssel mutatott néhány példát egészséges és tápláló ételekre, melyeket természetesen közösen el is 
fogyasztottak a diákok. 

Egészségünket legjobban mozgással ırizhetjük meg, így a programból ez sem hiányozhatott. Bertók Katalin 
vezetésével mindenki szórakoztató testmozgásban vehetett részt, ezért tanulóink tudással a fejükben, és kellemesen elfáradva 
térhettek haza, hogy a továbbiakban a tanultaknak megfelelıen igyekezzenek élni. 

 
 

A katolikus iskola a váltó futóversenyen 
 
2011. április 28-án, Tapolca-Sümeg 

váltóverseny volt, amire a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is neveztünk. Az általános iskolák közül 8 
csapat mérte össze kitartását az elıttük álló 16, 4 
kilométeren. A távot lefutó 16 tanuló között volt 
ötödikestıl nyolcadik osztályosig egyaránt. Diákjaink 
minden erejüket beleadva a hatodik helyen futottak 
be a célba és vették át frissítıjüket és energiát adó 
csokoládéjukat.  

 
Gratulálok minden résztvevınek és 

további sportsikereket kívánok: 
Bertók Katalin 
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Labdarúgó házibajnokság a katolikus iskolában 
 
A már hagyománnyá vált megmérettetés idén is népes gyereksereget vonzott a kicsiktıl a nagyokig egyaránt. Az 

évfolyamonkénti mérkızéssorozatokban heteken át folyt a küzdelem a dobogós helyezésekért. Látványosabbnál látványosabb 
és sportszerő mérkızéseknek lehetett szemtanúja a közönség, akik hangos szurkolásukkal biztatták kedvenceiket. A 
versenysorozat negyedik helyezettje a negyedik, harmadik helyezettje az ötödik osztály lett. A vártnál kevésbé szoros, de annál 
látványosabb mérkızésen dılt el az elsı helyezés sorsa. A dobogó második fokára a hetedik, elsı fokára pedig a nyolcadik 
osztályos tanulók csapata állhatott fel.  

 
A csapat névsora:  

- Gáli Dávid 

- Konkoly Zoltán 

- Major Dávid 

- Tóth László 

- Kovács Péter 

- Orbán Viktor  

 
A versenysorozat gólkirálya Tóth László lett a maga 14 

góljával. 
További sportsikereket kíván: 

Bertók Katalin 
 

 
Dekázó verseny a katolikus iskolában 
 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került ez a verseny. Az év végi fáradságnak köszönhetıen 11 bátor 

jelentkezı mutatta meg labdazsonglıri képességeit. Ezek között volt második osztályostól hetedik osztályosig egyaránt. A 
legkisebbek között volt Tátosi Dániel és Keller Flórián, akik 25 illetve 7 labdaérintést hajtottal végre. Az alsó tagozatosok 
közül a dobogó legfelsı fokán holtverseny alakult ki 25-25 labdaérintéssel Hegedős Kristóf és Tátosi Dániel között. Harmadik 
helyezett lett Horváth Dominik 18 érintéssel. A felsı tagozatosok között harmadik helyezést ért el Albrecht Richárd 75, míg 
Lendvai Tibor 85 érintéssel a dobogó második fokára állhatott fel. A verseny egyértelmő gyıztese Horvát Tibor lett a maga 
319 érintésével.  

További résztvevık: Horváth Richárd 52, Németh Márk 13, Németh Ábel 16, Csomor Dávid 9 érintéssel fejezte be a 
megmérettetést.  

 
Gratulálok minden résztvevınek és további jó gyakorlást kívánok. 

Bertók Katalin 

 
 
 
 



2011. BALLAGÁS OSKOLA 

 13 

 
OSKOLA A VÁR HELYÉN 

 
Egy-egy kép és mondat iskolánk régmúltjából 

 
- 4. rész - 

 

Az ötödik osztály ablakain kitekintve így képzelhetjük el a keleti várfal gyilokjárós belsı oldalát, ahol az 1500-as évek derekán 

a tapolcai végvári gyalogkatonák strázsáltak. 
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Gondolatok az elmúlt 8 évrıl… 

Búcsúzik a 8. osztály 
 

Szerettem ebbe az iskolába járni, habár voltak rossz emlékeim is. A kirándulásokra szívesen emlékszem vissza. A nyolc év 
alatt sok baráti kör alakult ki. Én igazából egyikbe se tartozom, vagy inkább mindegyikbe. A nyolc év alatt történtek velem jó 
és rossz dolgok. A legrosszabb dolog azonban mégis az volt, hogy iskolába kellett járni. Pontosabban nem is az, hogy iskolába 
kellett járni, hanem az, hogy be kellett járni az órákra.    

Bencze Kristóf 
 
Búcsúzom az  iskolától... 
Hamar eltelt ez a nyolc év. Szerettem ide járni, mert a tanárok sok jóra megtanítottak, s jó volt a közösség. Szívesen emlékszek 
vissza a vidám farsangi mulatozásokra, egyéb rendezvényekre, osztálykirándulásokra. És a népdaléneklési versenyekre, ahol 
annyi szép helyezést értem el.  Most, hogy elmegyek, boldog és szomorú is vagyok egyben.  
Dicsértessék  a  Jézus  Krisztus! 

Kovács Alexandra 
 
Nagyon szerettem ide járni, mert jó volt a közösség. Az osztállyal sokat nevettünk. Sok tantárgyat szerettem, de volt olyan is, 
amit nem. Sokat voltunk kirándulni: Tihany, Fonyód, Sárvár, Budapest, Velencei-tó… Nagyon jó osztályom volt. 

Gelencsér Attila 
 
Szerettem idejárni, mert sok jó barátot szereztem itt. Sokat nevettünk és szórakoztunk egymással. Jók voltak az 
osztálykirándulások és a többi túra is. A tanárok is rendesek voltak hozzánk. Ez a véleményem az elmúlt szép 8 évrıl. 

Major Dávid 
 
Nekem az elmúlt 8 évben a technika és az informatika volt a kedvencem. Amikor végeztünk a tananyaggal, szabadon 
gépezhettünk. A történelem órákon az volt a jó, hogy rajzolhattunk a tananyaghoz. A túrák is jók voltak. 

Kovács Péter 
 
Búcsúzom az iskolától! 
Köszönöm, hogy idejárhattam . Osztálytársaimmal volt sok veszekedés, de a végén mindig összetartottunk. Köszönöm, hogy a 
tanárok türelmesek és megértıek voltak velem! 
Örülök, hogy ilyen összetartó osztályba járhattam,és ez az osztályfınökünknek köszönhetı!! 
Sokan fognak hiányozni! 

Horváth Heni 
 
Nekem ez a 8 év azért tetszett, mert nagyon rendesek voltak velünk a tanárok és mindig a mi érdekeinket tartották szem elıtt. 
Sok jó óránk volt, de voltak kevésbé hangulatosak is. 

Gáli Dávid 
 
Igaz, hogy csak 5. osztálytól jártam ide, de jól éreztem magam ebben az iskolában. Sok jó dolgot tanultam, s az 
osztályfınökünk is nagyon kedves volt. Kár, hogy elballagunk… 

Orbán Viktor  
 
Szerettem ezt az iskolát, második otthonomnak tekintettem, mert sok barátom volt itt. Kedveltem a tanárokat, egy-kettı 
kivételével. Nem bántam meg azt, hogy ebbe az iskolában töltöttem az utóbbi 8 évet. Remélem, a következı generációk nem 
rontják el a jövıjüket azzal, hogy nem tanulnak, mert sok múlik rajta. Fogadjátok meg a tanácsomat: ne szüleitekért, 
iskolátokért és ne tanáraitokért, hanem csakis Magatokért tanuljatok! 

Tóth László 
 
HUMOR - Dolgozataitokban írtátok: 
 
„Ókori olimpiai versenyszámok voltak az autóverseny, a gerendahajítás és az ökörvívás.” 
 
„A szúzai mennyegzın minden makedón katonának el kellett venni egy perzsa katonát.” 
 
„A katakomba az egy bomba volt amivel lıttek.” 
 
„A Fekete sereg Mátyás serege volt. Neve onnan ered, hogy az egyik hő vitéznek az arcába puffant a lıpor és fekete lett.” 
 
„A németek 1940-ben szerették volna lerohanni Angliát. De ez nem volt könnyő, hiszen a Szuezi-csatorna a két ország között 
volt.” 

Lejegyezte: Laci bácsi 
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Interaktív táblák iskolánkban 
 
A Veszprémi Érsekség, mint fenntartó TIOP-1.1.1-07/1-2008-0606 azonosítójú pályázata alapján több, a hozzájuk 

tartozó intézményben 2011. márciusában jelentıs informatikai fejlesztést hajtott végre. 
Iskolánk 5 interaktív táblával, integrált projektorkonzollal, a hozzá tartozó hangfalakkal, 1 WiFi csomaggal, 5 

notebookkal gazdagodott. Az egyes informatikai eszközök telepítése már megtörtént a következı termekben: 
- természettudományi labor, 
- nyelvi labor, 
- könyvtár, 
- negyedik osztály terme, 
- hatodik osztály terme. 
Az alsó tagozatban a beszerelést követı héten már a negyedikes tanulók használhatták is a táblát bemutató óra 

keretében. Tanított Csák Enikı, a tantárgy magyar nyelvtan volt, mely jól példázza, hogy bármely tantárgy óráját színesebbé, 
tevékenyebbé teheti az interaktív táblák használata. 

 

A jelenlévık elismerıen szóltak a táblákról, illetve azok használhatóságáról, belátva, hogy a jövı a katolikus 
iskolában már elkezdıdött. 

Azóta a lelkes kollégák nap mint nap használják a táblákat a gyermekek nagy örömére. 
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tehát egyszerre 5 interaktív táblával gazdálkodhat. 

Pedagógusaink már táblahasználati tanfolyamokon is részt vettek, a gyermekek nyitottak az új eszközök használatára. Az 
iskola, fenntartójának köszönhetıen, nagy lépést tett a minıségi oktatás felé. 

-ga zso- 

 

Árnyat adó kisház 

Régi álom valósult meg a nagy nyári melegek elıtt. 

Iskolánk alsó udvarán már évek óta szerettünk volna 

egy, a nap sugarai elıl védelmet adó kisházat. 

Most az álom valósággá vált. 

Áll az árnyat adó kerti pavilon. 

Köszönjük Attila bácsi, Imre bácsi munkáját. 

Külön is szeretnénk köszönetet mondani Albrecht 

Norbertnek, aki minden ellenszolgáltatás nélkül 

irányította és szakmailag segítette az „építkezést”. 

Régi vágya teljesült most diáknak, nevelınek  

Köszönjük még egyszer áldozatos és önzetlen 

segítségét, odaadó munkáját mindannyiuknak! 
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