
   
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  
 
XI. (XVI.) évfolyam 2012. Ballagás 
    
 

Kedves gyerekek!  

Lassan ismét befejezünk egy tanévet! A sok tanulás és feladat után vágyunk mindannyian a 

megérdemelt pihenésre. Megköszönjük Istennek az iskolai éven át megtapasztalt jóságát: hogy nem 

kellett szőkölködnünk sem anyagiakban, sem szellemiekben. Megtartott bennünket egészségben. A 

tanévben egyre táguló horizontok nyílhattak meg elıttünk.  

A Szentírásban olvasunk az ég madarairól és a mezık liliomairól. Madarakról: Isten megcsodált 

röptő teremtményeirıl, - virágokról: Isten színekkel-formákkal beszédes hírnökeirıl. Jézus hallgatóival 

együtt rátekint erre a teremtett világra; fölismerteti benne Isten jóságát és szeretetét. Bennünket pedig 

rádöbbent arra, hogy mennyire fontosak vagyunk neki.  

A nyári szünet elıtt, minket, diákokat és tanítókat is biztatnak és fölemelnek Jézusnak ezek a 

szavai: „Keressétek az Isten országát!”  

Egy iskolai év sikerei és kudarcai most a maguk 

helyére kerültek.  

Az elkövetkezı nyárra kísérjen el mindannyiunkat a 

mezık liliomainak és az ég madarainak a képe. Nyissák 

még tágabbra a szemünket és a szívünket. Vegyük észre a 

körülöttünk lévı világ, a természet szépségeit. Lássuk meg, 

hogy Isten mindent nekünk teremtett, mert szeret minket! 

Vele találkozunk nyaralásunk idején és neki adunk hálát 

mindenért, amikor nyáron is elmegyünk vasárnap a 

Szentmisére! İ ránk mosolyog nap mint nap!  

Kívánom minden diáknak és tanítónak, hogy vegyük 

észre a nyári szünidıben is a ránk mosolygó Istent! 

 

Jó pihenést és szép nyári élményeket kívánok! 

 István atya, lelki igazgató 
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Krónika 

 

SZEPTEMBER 
1. → tanévnyitó, VENI 
SANCTE 
26. → Szent Gellért-nap, 
díjat kapott: Bányai 
Barbara, Gacs Józsefné 
 
OKTÓBER  
6. → aradi vértanúk ünnepe 
21. → ünnepi megemlékezés 
28. → Szőz Mária hónapja (zárónap) 
 
NOVEMBER  
11. → Márton-napi 
libaságok 
12. → „Kézfogás” 
Tihanyban, 
Fıegyházmegyei 
szavalóverseny 
28. → elsı adventi 
gyertya meggyújtása 
 
DECEMBER  
6. → Mikulás-nap 
13. → Luca-nap 
14. → Kistérségi 
karácsony 
16. → adventi 
hangverseny 
19. → betlehemes játék 
a templomban 
21. → lelki délelıtt István atyával 
 
 
JANUÁR 
20. → félévi bizonyítványok kiadása 
 
FEBRUÁR 
16-17. → farsang 
18. → OVI-SULI-
BULI a leendı 
elsısöknek 
21. → nyílt nap a 
leendı elsı 
osztályosoknak 
 
 
 
 

MÁRCIUS  
14. → nemzeti ünnepünk 
19. → apák napja 
19-22. → Mária-napok 
27-28. → húsvétra 
készülünk, keresztút, 
gyónás 
26. és 29. → nyílt nap az 
iskolában tanuló gyerekek 
szüleinek 
30. → passiójáték a templomban 
 
ÁPRILIS  
16-19. → Kazinczy-napok 
16-25. → vers- és 
mesemondó verseny a városi 
könyvtárban 
20. → a Föld napjának 
megünneplése (ifj. Vasuta 
Gábor természetfotós 
vetítéssel egybekötött elıadása a tornateremben) 
20-22. → erdei iskola a 3-4. osztálynak 
25. → kistérségi tanulmányi verseny iskolánkban, 
a Biblia világa címmel 
 
MÁJUS 
7., 9. és 10. → anyák napja 
18. → tantestületi kirándulás 
19. → Harmatcsepp országos tanulmányi verseny 
döntıje Pécelen 
22. → „Egy nap a biztonságért, egy nap az 
iskolában” 
30. → kompetenciamérés 
31. → gyermeknap (Révfülöp – alsó tagozat, Szent 
György-hegy – felsı tagozat)  
 
JÚNIUS 
2. → hittanos találkozó Keszthelyen 
5. → szülıi értekezlet a leendı elsı osztályosok 
szüleinek 
7. → néptáncos bemutató 
8. → osztálykirándulások 
16. → TE DEUM, ballagás 
18. → ünnepélyes tanévzáró 
25-30. → képzımővész tábor 
Badacsonytomajon  
 
július 11-15. → szabadidıs és kalandtábor 
Balatonakaliban 
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Szaléziánumi sikerek 

 

A Veszprémi Érsekségi Turisztikai Központ a 

Szalézi napok keretében rajzpályázatot hirdetett 

általános iskolás diákoknak. 

A pályázat célja, hogy a diákok megismerjék a 

jóságos Szalézi Szent Ferencet, az újságírók és az 

írók védıszentjét. 

A pályázaton a 7-8. osztályosok korcsoportjában a 

tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola tanulói remekül szerepeltek. 

 

Fıdíjat kapott : Keller Lúcia  

I. helyezett: Bencze Loretta 

II.  helyezett:  Ménes Maja 

III.  helyezett:  Horváth Klaudia 

 

Valamennyien 7. osztályos tanulók. 

 

 

Tündérjárta mesetájon - 2012. április 18. 

Harmadikas eredmények 

Ezen a „mesés” versenyen a harmadikos Csongrádi 

Anna az igen elıkelı harmadik helyet szerezte 

meg. 

Gratulálunk! 

 

Nagyboldogos sikerek a Gergely-napi fesztiválon 

 

Immár hetedik alkalommal rendezték meg 

Gyenesdiáson a Gergely-napi Mővészeti Fesztivált. 

A rangos versenyre négy megyébıl érkeztek 

általános és mővészeti iskolás diákok, hogy több 

kategóriában összemérjék felkészültségüket. 

Iskolánkból képzımővészet kategóriában Bencze 

Loretta (7. osztály) és Zsikla Péter (5. osztály) 

különdíjasok lettek, népdaléneklés kategóriában 

Orbán Virág (5. osztály) ezüst minısítést, Böröcz 

Nikolett (7. osztály) és Cseh Zoltán (5. osztály) 

arany minısítést kapott. 

Szívbıl gratulálunk nekik és felkészítı 

tanáraiknak! 
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Jeges délután a katolikus iskola diákjainak 

 

Február 14-én egy 32 fıs diákcsoport indult el Szigligetre, a Balaton jegére, hogy közösen egy vidám 

délutánt töltsenek el. Korcsolyázás, csúszkálás, hokizás, játékos vetélkedık keretében mutathatta meg 

mindenki, miként tud talpon maradni a csúszós felületen. Láthattunk sok piruettet, pörgés-forgást, de 

persze az esések sem maradtak el, így másnap is volt nyoma a délutánnak. Diákjaink tetıtıl talpig 

havasan, de nevetı arccal töltötték el a rendelkezésre álló idıt. Élményekkel tele, a következı jeges 

délutánra várva térhettek haza tanulóink. 

 

 
 
 
Igyunk gyógyteát! 
 

A tapolcai Tamási Áron Mővelıdési Központ által meghirdetett városi gyógynövény ismereti 

vetélkedın 96%-os teljesítménnyel elsı 

helyezett lett iskolánkból a 

„Gyümiteák”  nevet viselı - Bán 

Ramóna, Bencze Loretta, Böröcz 

Nikoletta - hetedikes tanulókból álló 

csapat. Az ötödikesek, „A három 

kismalac” nevő - Buzás Bertalan, Cseh 

Zoltán, Sötét Áron - összetételő csapat 

csupán egy ponttal lemaradva a 3. 

helyezettıl, negyedik lett. 
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Gyermek passió 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 

Iskola 1. osztályos tanulói, kiegészülve a 2. 

osztályos fiúkkal és három 3. osztályos tanulóval, 

még húsvét ünnepét megelızıen adták elı Jézus 

szenvedéstörténetét, a Passiót. 

Nagy átéléssel mutatták be az utolsó vacsora 

cselekményeitıl, a nagypéntek fájdalmain át, a 

kereszthalál szenvedésein és a feltámadás örömén 

keresztül a nagyhét eseményeit. 

Szerepeltek a tapolcai katolikus templomban 

iskolánk diákjai és nevelıtestülete, valamint az 

érdeklıdı szülık elıtt. Így járulva hozzá az iskola 

húsvéti lelki felkészüléséhez. 

A délután folyamán a Gyermekkönyvtárban is 

szerepeltek, ahol elismeréssel nyilatkoztak 

munkájukról. 

Csák Enikı 

a mősor betanítója 

 

 

 

 

 

 

Szótármódszertani továbbképzés 

 

Iskolánkban – a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskolában - ez év április 25-én 

nagy sikerrel tartott a Grimm Kiadó 

„Szótárismeret, szótárhasználat” címmel 

szótármódszertani továbbképzést. 

 

A továbbképzésen az ország legrangosabb szakmai 

elismeréseivel büszkélkedı Grimm szótárak – 

gyerek és tanulószótárak – szótárhasználatát és 

legfontosabb ismérveit ismerhettük meg. 

 

A magas szintő és élvezetes elıadás mellett 

minden iskola részére, melynek tanárai részt vettek 

a továbbképzésen, a helyszínen kiválasztott 6000Ft 

értékő Grimm kiadványt ajándékoztak. Köszönet a 

nagyszerő délutánért! 

 

Csák Enikı 
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Erdei iskola - KIM pályázati pénzbıl 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói és pedagógusai a 

közelmúltban, mint ahogy az elmúlt években ez már hagyománnyá vált, a Balaton-felvidéki Erdei 

Iskolában tölthettek el néhány napot. 

Az esemény különlegessége, hogy ebben a tanévben a szülıkre semmilyen anyagi teher nem hárult, 

hiszen az iskola a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett „Testi lelki kenyér” 

pályázatán nyert a program teljes finanszírozására. 

Mindezekbıl biztosítani tudtunk a gyerekek számára háromszori étkezést és egész napokat kitöltı – 

idınként estébe nyúló -, változatos, igényes programokat.  

Kipróbálhattuk az újonnan átadott élménytermeket, ahol közelrıl is megcsodálhattuk az éjszakai- és a 

nappali erdı élıvilágát, interaktív játékokkal mélyíthettük el az elméleti ismereteinket. 

Tapasztalt erdészek vezetésével bepillantást nyertünk a tavaszi erdı életébe, gyakorlatban is 

alkalmazhattuk a tájékozódásról tanultakat, megismerkedtünk a tájoló használatával. 

A csillagászati elıadás után megfigyelhettük az égbolton a 92 percenként újra és újra felbukkanó 

Nemzetközi Őrállomást, a Szaturnusz győrőjét, holdját, a tündöklı Vénuszt és a vörös színben látszódó 

Marsot. 

Elıadást hallottunk a méhek életérıl, szokásaikról, a méhészet fortélyairól, finomabbnál finomabb 

mézeket kóstolgattunk. 

      

A kézmőves foglalkozásokon ajándékokat készíthettünk bırbıl. 

A program zárásaként ízletes péksüteményeket és különleges kenyereket sütöttünk az új kemencében. 

Rengeteg ismerettel, élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértünk haza.  

 

Németh Andrea és Varga-Gerencsér Viktória 
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Harmatcsepp - országos levelezı tanulmányi verseny 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola tanulói közül az idei tanévben is sokan vettek részt 

a katolikus iskolák alsó tagozatos diákjainak szervezett országos levelezı tanulmányi versenyen, a 

Harmatcseppen. 68 iskola közel 2000 nebulója mérte össze tudását négy tantárgyból. 

A három fordulóból 915 tanuló jutott el a középdöntıig. Iskolánkból a 3. osztályból Kovács Petra 

és Kovács Réka (olvasás-szövegértés), Csongrádi Anna (olvasás-szövegértés, nyelvtan), Csizmadia 

Nikolett (matematika), 4. osztályból pedig Hegedős Olivér (hittan) és Molnár Barbara (nyelvtan) 

tölthették ki a középdöntıs feladatlapokat. 

Csongrádi Anna (képünkön) 3. osztályos tanuló 

olvasás-szövegértésbıl bejutott az országos döntıbe, melyet 

2012. május 19-én rendeztek Pécelen, a Szent Erzsébet 

Katolikus Általános Iskolában. Anna szoros versenyben 5. 

helyezést ért el. Gratulálunk! 

Kívánjuk a 2. 3. és 4. osztályos diákoknak, hogy az 

elkövetkezı tanévekben is ugyanilyen lelkesedéssel mérjék 

össze tudásukat kedvenc tantárgyaikból a Harmatcseppen! 

Varga-Gerencsér Viktória  

 

 

Hittanverseny 

Minden tanévben megrendezésre kerül két fordulóban a Veszprémi Fıegyházmegye által megszervezett 

elméleti hittanverseny. A nagy felkészülést igénylı megmérettetés csapatmunkában történik. Az elméleti 

feladatok megoldása során van lehetıség a Szentírás használatára is.  

Iskolánk tanulói, a 6-7. osztályos korcsoportban 1. helyezést érte el megyei szinten az egyházi és 

önkormányzati fenntartású iskolák között. 

Csapattagok: Bán Ramóna, Böröcz Nikoletta, Csomor Dávid, Rádi Stella.   

Az eredményt a keszthelyi Hittanos Találkozón tudtuk meg. A jutalmakat dr. Márfi Gyula Érsek atya adta 

át személyesen.  

A gyermekek lelkesen, élményekkel tértek haza, mert jó érzés volt együtt lenni a hittanosokkal és 

dicsıíteni a közös szentmisében az Urat! 

Horváth Nikoletta 

hittanár 
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Anyák Napja - Az édesanyákat, nagymamákat ünnepeltük 
 

Minden évben eljön az ünnep, mely nincs 

dátumhoz kötve, 

De talán a legfontosabb nap ez az egész 

életünkben, 

Amikor köszönetet mondunk és hálát adunk 

az égnek, 

Hogy van valaki, aki szeret, szeretett minket. 

İ a világon az egyetlen, aki tiszta szívbıl óvott. 

Amikor minden simán ment, ı akkor is aggódott. 

Ha betegek voltunk, vigyázott reánk, 

Ha más elfordult tılünk, ı akkor is mellettünk állt. 

Aki az életét odaadná értünk, 

İ miattunk, mi érte élünk, 

Legyen a legszentebb ünnep május elsı vasárnapja 

És gondoljunk szeretettel az édesanyákra! 

Nemcsak a tavasz, de az év egyik legszebb ünnepe az anyák napja. 

Május elsı vasárnapján minden gyermek és felnıtt az édesanyját köszönti. 

Köszönetet mond mindazért a sok szeretetért, fáradozásért, gondoskodásért, melyet egész évben 

nyújtanak gyermekeiknek. 

Iskolánk tanulói is bensıséges kis ünnepségek keretében kedves mősorokkal készültek a köszöntésre. 

Az alsó tagozatosok osztályszinten énekeltek, szavaltak, bábjátékot adtak elı. 

A felsı tagozatos tanulók pedig együtt mondtak köszönetet édesanyáiknak, nagymamáiknak. 

 

      

A Szülıföld Könyvkiadó gondozásában megjelent Az én városom Tapolca címő könyvben tanulóink 

szebbnél szebb rajzai találhatók. 
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Töri óra 1848-ról a Régi temetıben 

 

Hétfı volt és történelem óra. 1848/49-rıl tanultunk és egy kis kirándulást tettünk a Régi temetıben.  

Amikor a régi sírok között jársz, nem is gondolod, hogy némelyik alatt az 1848/49-es szabadságharcunk 

tapolcai hısei nyugszanak. Megálltunk egy sírnál, ahol egy nyírfa vigyázza az ott nyugvó hıs katona 

álmát. Miltényi József huszár kapitány a 7. ezredben szolgált – mesélte nekünk Laci bácsi egy könyvbıl, 

amit ı írt. A kapitányt a szabadságharc bukása után halálra ítélték, de a kivégzésére nem került sor. Még 

sok érdekességet hallottunk, majd idınk fogytával továbbindultunk. 

 

Egy nagyon szép sírkıhöz értünk, ami a legöregebb mind közül. A hajadont, ki alatta nyugszik, a 

szerelem vitte a sírba. Amikor az osztrák haderı állomásozott városkánkban, az egyik fiatal tisztnek 

megtetszett a leány. Egymásba szerelmesedtek, és már az eljegyzés idıpontját tervezgették. De egyszer 

csak kirobbant a forradalom és az ifjút harcba szólították. A feladata az volt, hogy pusztítsa az ellenséget, 

amibe sok nemzet fiai tartoztak, köztük a magyarok is. A leány, Eleonóra magyar volt. A fiatal tiszt úgy 

érezte, hogy hiába szólítja a kötelessége, erre képtelen lesz. Randevúra hívta a lányt a Tópartra, ahol 

pisztolyával szíven lıtte, majd ı maga is öngyilkos lett. A szerelem bármire képes – mondják sokszor. 

Így ık ketten lettek a forradalom elsı áldozatai Tapolcán. 

Ezt követıen Ondrey Pál honvéd hadnagy síremlékét is megnéztük. A szabadságharc után ı volt Tapolca 

polgármestere. 

Miután Laci bácsi befejezte mondandóját, élményekben gazdagabban indultunk vissza az iskolába. 

 

Ménes Maja 7. o. 
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Pályázat: megújult a tornatermünk 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı Egyházi oktatási programok 

támogatása (Templom és Iskola) címő pályázatán a 2011 év ıszi szünetében felújult, megszépült 

tornatermünk. 

A pályázati pénz elnyerése nagy segítség volt 

a balesetveszélyes terem felújításában és 

felszerelésében. A nyert összegbıl kifestettük 

és megjavítattuk a már omladozó falakat és 

kicserélték a mozgó, balesetveszélyes 

bordásfalakat is. Erre nagy szükség volt, hisz a 

terem szinte 100%-ban kihasznált a délelıtti 

és a délutáni órákban is. 

A teremben már számos házi verseny került megrendezésre 1-8. osztályos tanulóknak egyaránt, amiknek 

a száma a jövıben csak fokozódni fog (célbadobó, foorball, célbagurító, dekázó, hetesrúgó verseny). A 

bordásfal gyakorlatok jól használhatók minden tananyagnál és óratípusnál, a legkisebbektıl a 

legnagyobbakig. Fejleszti az egyensúlyérzéket, a térérzékelést, az állóképességet, a gyorsaságot, az erıt 

és az ügyességet. Számos bordásfalra akasztható fix és lengı, bordásfallal kombinálható sportszer van az 

iskola tulajdonában, amik további kombinálási lehetıségeket rejtenek magukban és az órák változatossá, 

korosztálynak megfelelıen színesebbé tehetık. 

Az iskola diákjai eddig is számos versenyen szerepeltek már eredményesen és ez reményeink szerint csak 

fokozódik. Az egyre javuló feltételekkel növelhetı a teljesítıképesség is.  

Bertók Katalin, testnevelı tanár  

Sikeresen szerepeltek a katolikus iskola diákjai a Szöcske terematlétika versenyen 

Január 31-én elıször került megrendezésre Tapolcán a Szöcske terematlétika verseny. Iskolánkból 6 

mindenre elszánt tanuló vett részt a megmérettetésen. Diákjaink 30m-es síkfutásban, helybıl 

távolugrásban és magasugrásban mérték össze tudásukat versenytársaikkal. Kiemelkedı eredménnyel 

szerepelt ezen a napon Bogdán Bálint, aki 30 m- es síkfutásban és helybıl távolugrásban is a legjobbnak 

bizonyult korcsoportjában, így 2 aranyéremmel térhetett 

haza. 

A dobogó harmadik fokára Bicsérdi Bálint állhatott fel, 

aki szintén helybıl távolugrásban jeleskedett, így egy 

bronzéremmel a nyakában zárta a napot.  

Részt vett még a versenyen és tudásának megfelelıen 

szerepelt:  

Keller Orsolya, Németh Ábel, Buzás Miklós, Kónya 

Roland. 
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Floorball házibajnokság a katolikus iskolában 

Második alkalommal került megrendezésre 

diákjaink körében ez a versenysorozat, 

melyre ebben az évben 7 csapat nevezett. A 

rendkívül izgalmas mérkızések 

eredményeként elsı helyezést ért el a 8. 

osztályos tanulók csapata. 

A csapat tagjai voltak: Hoóz Kitti, Albrecht 

Richárd, Csekı Balázs és Lendvai Tibor.  

Második helyezést ért el a 6. osztályosok 

Red Bull nevezető csapata (Bicsérdi Bálint, Simon Kevin, Pál Krisztián Marcell, Ludvig Tamás) és a 

dobogó harmadik fokára a hetedik osztályosok fiú csapata (Németh Ádám, Németh Márk, Kónya Roland, 

Csomor Dávid) állhatott fel.  

A versenysorozat gólkirálya Albrecht Richárd lett 52 találattal, ıt követte Simon Kevin 37 és Hegedős 

Kristóf 36 góllal.  

Gratulálok a résztvevıknek!         Bertók Katalin 

 

Hetesrúgó verseny a katolikus iskolában 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük a hetesrúgó versenyt az iskola udvarán. Szerencsére 

nagy érdeklıdés övezte ezt a megmozdulást, mert közel 45 diák szerette volna magát próbára tenni. Fiúk, 

lányok egyaránt, szebbnél szebb lövésekkel tették próbára a verseny kapusát, Mersics Milánt (5. 

osztály). Nagy izgalmak közepette az alsó tagozatosok közül Bán Zoltán (3.osztály) elsı, Farkas Antal 

(4.osztály) második és Keller Flórián  (3. osztály) harmadik helyezést ért el. A felsı tagozatosok közül 

Albrecht Richárd  (8. osztály) elsı, Ludvig Tamás (6. osztály) második és Sötét Áron (5. osztály) 

harmadik helyezést ért el.  

További sportsikereket kíván:   Bertók Katalin 

 

HUMOR - Dolgozataitokban írtátok: 

 

- Az evolúcióelmélet az az, hogy a majmokból jöttünk létre és egyre okosabbak lettünk. 

- A veremvadászat az, amikor az ısemberek veremmel mentek vadászni. 

- A görög katonáknak végig kellett futni a marathoni csatát, ami kb. 13 kg volt. 

- Sarolta, István király anyukája egyszer puszta kézzel lecsapott egy embert. 

- 1848-ban gróf Széchenyi István pénzügyminiszterelnök volt. 

- 1848-ban a Batthyány-kormány közlekedésügyi minisztere James Watt volt. 

Lejegyezte: Laci bácsi 
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„Egy nap a biztonságért – egy nap az iskolában” 
 
 Iskolánk a Veszprém megyei Rendır-

Fıkapitányság felhívására jelentkezett az „Egy nap a 

biztonságért – egy nap az iskolában” programra. 

 A beérkezett jelentkezéseket elbírálva kaptuk az 

értesítést, hogy iskolánk is a kisorsoltak között van. 

Az elsı idıpont szó szerint elhavazott, hiszen a február 

7-i napra igazi téli idı kerekedett. 

Így a program május 22-én került 

lebonyolításra. 

Az alsósoknak a természetvédelemrıl és a 

Balatonfelvidéki Nemzeti Parkról tartottak 

vetítéssel egybekötött elıadást. Bepillantást 

nyertek a bőnmegelızésbe. A tornateremben 

kerékpáros ügyességi versenyen szurkoltak 

egymásnak. 

A felsı tagozatosok az egészséges életmódról 

kaptak tájékoztatást. Megismerhették a 

katasztrófavédelem, a tőzoltóság, a mentısök munkáját. A Vám- és Pénzügyırség szerteágazó 

tevékenységét is bemutatták.  

Jól sikerült a nap, sok-sok hasznos ismeretet győjtöttek össze tanulóink. 
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OSKOLA A VÁR HELYÉN 
Egy-egy kép és mondat iskolánk régmúltjából 

6. rész 
Az északi oldalon nyíló felvonóhidas várkapu és a két kapuvédı torony rekonstrukciója, hátul balra a 
délkeleti saroktorony, jobbra pedig a lakópalota részlete. 
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Kedves ballagó nyolcadikosok! 

 

Most búcsúztok és elmentek… valóban, a ti idıtök lejárt. Befejezıdött számotokra az élet elsı 

nagy, igazi iskolája, ahol megmérettetek. Számtalan megmérettetés – felelés, dolgozat, versenyek 

próbálták akaraterıtöket, kitartásotokat, szellemi és fizikai képességeiteket. A súlyt – legyen az könnyő, 

vagy nehéz – egy életre hordozzátok önmagatokban, hogy a késıbbi próbáknak alapja legyen. Az, aki 

idıben felmérte, hogy a sok-sok próba nem ellenetek, hanem értetek van – az gazdag tarsollyal, a tudás 

súlyával megrakodva hagyhatja el az „alma-máter” falait… aki pedig könnyőnek találtatott, az hosszú 

éveken keresztül viselheti a hátrányt a mostantól egyre nehezebbé váló kihívásokkal szemben. 

Tudjuk, hogy nagyon vártátok ezt a napot s legtöbbetekben még ott izzik az öröm, hogy végre új 

lehetıségek karjaiba vetheti magát. 

Feledhetitek a sok intelmet, amellyel tanáraitok naponta próbáltak benneteket munkára, tanulásra 

nevelni, sarokba dobhatjátok a táskát, mely a mindennapi szenvedés jelképévé vált. Elıttetek egy 

gondtalan, ám a gyermekkort egyszer s mindenkorra befejezı nyár. Hiszen a következı próba más sokkal 

keményebb és sokkal nagyobb a tét. Mert a TÉT; a nem is olyan sokára eljövı hasznos, értelmes, 

tartalmas s igen hosszú felnıtt élet – vagy egy olyan, amelyben értelmetlenné válhatnak a napok, az évek 

s egész felnıttkorotok. 

Hogy melyiket választjátok – csak rajtatok múlik. Innentıl kezdve az élet iskolája már nem tőri a 

lustálkodást, nem tőri a közömbösséget, mert a mai, kemény világban csak az erıseknek, kitartóknak, 

szorgalmasaknak van helye. Azoknak, akikben éppoly határozott az önbecsülés, mint a mások, a másik 

megbecsülése. Azoknak, akik biztosan tudják a célt – s akik tántoríthatatlanul törekszenek kitőzött céljuk 

felé. 

Közvetlen környezetünk is számtalan példát mutat fel, hogy hová vezet, ha valaki megáll. Hogy 

milyen nehezen múlnak a napok, ha értelmetlenek. Hogy milyen nehéz értelmes életet élni. 

Rajtatok áll, hogy nektek ne ilyen legyen. Hogy ne elszenvednetek kelljen a végtelen napok sorát 

– hanem örömmel megélni, minden nap azzal a tudattal, hogy ismét tettem, tehettem valami hasznosat. 

Kívánjuk nektek, hogy mindnyájan egy szép, tartalmas élet felé haladjatok tovább, és legyen 

erıtök megharcolni ezért.  

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk tıletek. Isten veletek! 

 

Németh Imréné 

  igazgató néni 
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Az utolsó szó jogán...Az utolsó szó jogán...Az utolsó szó jogán...Az utolsó szó jogán...    

 

Azért szerettem ide járni, mert jó iskola és közel is volt. Néha összefogott az osztály, voltak jó 

programok. Nem nagyon szigorúak a tanárok és ennyi. 

Süle Eszter 

 

Kedves Iskolám! 

Örülök, hogy életemnek eljött ez a szakasza. Nagyon örülök annak, hogy lett belılem ennyi. 

Köszönöm a sok észhez térítı dorgálást. Sokszor nem értettem vele egyet, de most már rájöttem, hogy 

azért volt, hogy legyek valaki. Nagyon nem szeretnék elmenni innen, mert ezután egy másik és nehezebb 

élet vár rám. Búcsúzok tıletek. 

Albrecht Richárd 

 

Bár én csak az utolsó évben érkeztem, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm az iskolának és az 

osztálynak, hogy befogadtatok. 

Nagy Klaudia 

 

Azt javaslom nektek, az osztályoknak, hogy tartsatok össze, ne kivételezzetek senkivel. Mi most itt 

hagyunk titeket, legyetek jók, én ezt kívánom. Mi elmegyünk a 8. osztállyal, Laci bácsival és Éva nénivel. 

Eljött a mi idınk és mindenkinek el fog jönni. Tudom, hogy sokan nem szerettetek minket, de azért volt, 

aki igen. Sziasztok: 

Lendvai Tibor 

 

Búcsúzunk az igazgató nénitıl, aki nyolc évig tanított bennünket. Sokszor rosszak voltunk, sok tanár 

számára okoztunk nehéz pillanatokat, de mi akkor is szerettük ıket. Itt a búcsú ideje, mennünk kell. 

Szórádi Dorina. 

 

Elbúcsúzunk tıletek és majd még visszajövünk hozzátok egy kedves beszélgetésre. Isten veletek! 

Hoóz Kitti 

 

Elbúcsúzunk iskolánktól és annak diákjaitól, tanárainktól. 

Csekı Balázs 

Írta és rendezte: Csekı Balázs és Süle Eszter 
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