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Kedves Gyerekek! Kedves Tanárok! 

 

Ismét befejeztünk egy tanévet! A sok tanulás és feladat után vágyunk mindannyian a megérdemelt 

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

szűkölködnünk sem anyagiakban, sem szellemiekben. Megtartott bennünket egészségben. A tanévben 

egyre táguló horizontok nyílhattak meg előttünk.  

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

röptű teremtményeiről, - virágokról: Isten színekkel-formákkal beszédes hírnökeiről. Jézus hallgatóival 

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

rádöbbent arra, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, mert ilyen szépnek alkotta.  

A nyári szünetben, minket, diákokat és tanítókat is bíztatnak és fölemelnek Jézusnak ezek a 

szavai: „Keressétek az Isten országát!”  

Egy iskolai év sikerei és kudarcai most a maguk helyére kerültek. Élményvilágotok gazdagodott, 

még akkor is, ha nem volt mindig könnyű elviselni a fegyelmet, követelményeket. Valami közötök van 

már ehhez a helyhez, amely kopottabbá vált azáltal, hogy ti néhány hétig méhrajként itt nyüzsögtetek, - de 

közben észrevétlenül magatok is csiszolódtatok. Az elmúlt iskolaévet nem csak azért kaptuk, hogy 

gyarapodjunk a különféle ismeretekben. Talán ennél is fontosabb, hogy minden esztendőben jobbak, 

mondjuk csak ki, szentebbek legyünk. Most előttünk a nyári szünidő! Vár ránk a sok játék, pihenés, 

kirándulás, nyaralás. Közben pedig mi is formálhatjuk, szebbé tehetjük mindazok lelkét szeretetünkkel, 

akikkel találkozunk.  
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Az elkövetkező nyárra kísérjen el mindannyiunkat a mezők liliomainak és az ég madarainak a 

képe. Nyissák még tágabbra a szemünket és a szívünket. Vegyük észre a körülöttünk lévő 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! Ő ránk mosolyog nap, mint nap! Mi is tudjunk rámosolyogni a testvéreinkre, szüleinkre, 

nagyszüleinkre, mindenkire! Vigyünk örömöt az életükbe. 

 

Kívánom minden diáknak és tanárnak, hogy vegyük észre a nyári szünidőben is a felénk 

közeledő, ránk mosolygó Istent! 

 

Jó pihenést és szép nyári élményeket kívánok!                                               

István atya 
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Rohály János igazgató úr ballagókhoz intézet beszéde: 

 

Kedves Nyolcadikosok, kedves Ballagó Diákok! 

 

Köszöntelek Titeket az iskola pedagógusai, nevelőtestülete nevében ezen a fontos napon, melyen 

iskolátoktól búcsúztok! Szeretném megköszönni Nektek az itt töltött időt, az elért szép tanulmányi és 

versenyeredményeket, de még azt is, ha időnként próbára tettétek türelmünket, tanítóitok és tanáraitok, 

osztályfőnökötök türelmét. Köszönöm a Kedves Szülőknek is, hogy sok erőfeszítést tettek azért, hogy 

felneveljenek bennetek és köszönjük, hogy a nevelésben társaik lehettünk, és iskolánkat választották! 

 

Tavaly a ballagó diákoknak már elárultam egy nagy titkot, a mi titkunkat, a pedagógusok titkát, ezt 

most elmondom nektek is. A titok lényege, hogy nem csak a tanítóitok és tanáraitok neveltek és 

oktattak benneteket az iskolában – bár ez erősen úgy tűnt (legalábbis remélem ) –, hanem tőletek is 

sokat tanultunk, általatok mi pedagógusok is formálódtunk. Hiszen minden diák, ahogyan minden 

ember, egy-egy kis külön világot alkot, új színt hoz a világba, az életbe, melynek megismerése 

gazdagítja a másik embert. Kosztolányi Dezső szavaival: „Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt 

belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”. 

Így tanításotok, megismerésetek által lélekben gazdagodtunk mi is általatok. „Az emberek, miközben 

tanítanak, maguk is tanulnak” – állítja Seneca is.  Köszönjük, hogy ezt az iskolát választottátok! Úgy 

gondolom, hogy mindig büszkék lehettek arra a lelki többletre, amit itt kaptatok! 

 

A másik gondolat, amit a ballagó tarisznyátokba szeretnék tenni, iskolánkkal, az itt kapott lelki 

többlettel kapcsolatos. Az iskolánkat, majd a középiskolát elhagyva egy olyan világba fogtok kilépni, 

ahol majdnem minden a pénzről, a fogyasztásról és az önzésről szól. Hogy ez mennyire így van: tavaly 

is említettem, hogy még akciós ballagási beszéd kapható, bruttó 2.540 Ft-ért. (Most sem ezt mondom 

el. ) Az internet, a tévé, az újságok ontják felétek ezt az elgondolást: akkor leszel boldog, ha sok 

pénzed lesz, akkor leszel boldog, ha sokat tudsz fogyasztani és felelőtlenül élvezed az életet. 

 

Szívetek mélyén és az iskolában kapott értékek alapján ti is tudjátok, hogy ez nem így van. A 

NAGYBOLDOGOS diákok elvihetik magukkal haza iskolánk igazi kincseit: a hit, a család, a szeretet, 

a haza, a nemzet értékeit. Mindennek tudásával, megtapasztalásával ti gazdagabbak vagytok a más 

iskolába járó gyerekeknél.  
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Ti tudjátok, hogy a hit ad igazi biztonságot, a Jóisten szeretete az igazi energiaforrás, hiszen az élethez 

nagyon sok hit, elszántság és kitartás kell. 

 

Ti tudjátok, hogy a család, a szeretet légköre töltheti fel igazán az embert. Többet ér minden élvezeti 

fogyasztási cikknél. 

 

Ti már azt is tudjátok, hogy átlépve a határt, a Kárpát-medencében ugyanolyan magyar emberek élnek, 

mint az anyaországban, és akikkel összefogva újítható meg csak a magyarság sorsa. 

A régiek latinul „alma materként” emlegették ünnepélyesen egykori iskolájukat. Az „alma mater” 

annyit jelent: „tápláló anya”. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola igazi tápláló 

anyaként viselkedik, amikor ezeket a lelki kincseket adja nektek. 

 

Isten Veletek Kedves Nyolcadikosok! Visszavárunk Benneteket az iskolában! Visszavárunk 

Benneteket az iskolátokban! 

 

Jól vizsgázott a katolikus iskola 

Komplex intézményellenőrzést végeztek 2013 novemberében a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskolában.  Országos szinten 2001 óta tartanak a katolikus intézményekben 

négyévente visszatérő vizsgálatokat a budapesti Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértői. 

Míg a nem egy-házi fenntartású intézmények külső ellenőrzése a 80-as években megszűnt, a katolikus 

nevelést fejlesztő komplex ellenőrzés már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A katolikus 

intézmények országos jó teljesítményéhez ez is nagymértékben hozzájárul. A háromnapos helyszíni 

vizsgálódás idején a pedagógiai szakértők – Fehér Lászlóné vezető szakértő és Sántáné Kiss Rita 

szakértő – 20 tanórát és délutáni foglalkozást látogattak meg, 14 egyéni és csoportos interjút 

bonyolítottak le az intézmény vezetőivel, a pedagógusokkal, a szülők és a diákok képviselőivel. 

Megállapították, hogy az előző látogatásuk óta jelentősen javultak az iskolában a személyi és tárgyi 

feltételek. Az iskola korszerű taneszközökkel felszerelt, interaktív táblák, szaktantermek segítik az 

oktatást. A felső tagozat az idei tanévben jelentősen megújult, 4 új szaktanár erősíti a minőségi 

oktatást. Felvételire és nyelvvizsgákra előkészítő szakkörök, művészeti és sportfoglalkozások színes 

palettája teszi lehetővé a felsős diákok felkészülését a különböző megmérettetésekre. Országos, 

regionális szép versenyeredményekben sincs hiány. Az intézmény arculatát meghatározza a családias, 

biztonságot adó légkör.  
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A szülők nem csak az oktatással és a versenyeredményekkel elégedettek, hanem hálásak az 

iskolának azért is, hogy ebben a családias légkörben formálódik gyermekük személyisége. A 

pedagógiai szakértők szerint az iskolának nagy értéke diákjainak tisztelettudó, fegyelmezett 

magatartása, előzékenysége, jól neveltsége. Ez annak is betudható, hogy az iskolának nincs területi 

beiskolázási kényszere, azaz házirendjének köszönhetően el tudja távolítani az osztályközösségeket 

romboló tanulókat. A pedagógiai szakértők véleményét támasztják alá a szülők kérdőíves válaszai: 

„Nagyon meg vagyok elégedve az iskolával. A felsős gyerekek is előzékenyek, jól neveltek, a 

kisiskolásokkal is segítőkészek.” „Az intézmény pozitív változáson ment át az elmúlt más félévben. 

Megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező tanárokat vettek fel, akik megfelelően 

felkészítik a diákokat.” „Azzal, hogy gyermekem ebbe az iskolába jár, egy olyan pluszt kap, ami 

megkülönbözteti (jó értelemben) a város többi iskolájába járó gyerekektől. Udvariasabbak, 

kedvesebbek, együtt érzőbbek. Köszönet érte.”         

B. B. 

 

 

 

 

 

 

Nyertes KEOP-pályázat 

A katolikus iskola Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében 

benyújtott KEOP-5.0.0/B pályázata, mely az intézmény teljes energetikai megújítását célozta meg 

mintegy 100 millió forintos nagyságrendben, nyertes lett. Az iskola épülete a 2014-es évben teljesen 

megújul. Sor kerül hőszigetelésre, nyílászárócserére (hőszigetelt ablakok, ajtók), hő visszanyerő 

szellőzőrendszer kiépítésére, a teljes fűtési és világítási rendszer korszerűsítésére, napelemes rendszer 

kiépítésére és napkollektoros rendszer telepítésére.        
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Ovis farsangi foglalkozás 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola farsangi álarckészítés témájában 

kézműves pályázatot hirdetett óvodások részére.  

 

A versenykiírásra több mint 70 kisgyermek készített óvó nénijével vagy szüleivel együtt 

szebbnél szebb maszkokat. Az álarcok segítségével megelevenedett a bohóc, kalóz, katicabogár, cica, 

nyuszi és a tündér, a farsangi szemüvegek pedig szín kavalkádjukkal, csillogásukkal idézték a mókás 

farsangi mulatságok hangulatát. A díjakat egy óvodásoknak szervezett farsangi délután keretében 

vehették át a nyertesek. A gyerekek Vizeli Csilla és Molnárné Albert Bernadett leendő elsős tanító 

nénikkel bohócot készítettek, majd Bertók Kati nénivel mókás tornafoglalkozáson vettek részt. A 

fáradt, de jókedvű lurkókat ezután finom fánk és szörp várta. A díjátadót követően, pedig akinek még 

volt ereje, kincskeresésre indulhatott az iskola épületében: a tantermekben sok kis apró meglepetés 

várta a gyerekeket és kipróbálhatták az interaktív táblák játékos feladatait is. 

Varga-Gerencsér Viktória  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó volt a farsangolás 
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Olvasópályázat 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói nagy lelkesedéssel 

készültek és vettek részt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára által meghirdetett 

olvasópályázaton. A 3 fordulós játékos irodalmi vetélkedőre közel 100 csapat jelentkezett, a második 

forduló után a legjobb 12 mérhette össze a tudását, Veszprémben. Nagy örömünkre iskolánkat 4 csapat 

is képviselhette, közülük Csongrádi Flóra és Werner Kinga 3. osztályos tanulók, 2. helyezést értek el. 

A versenyen előadott kedvenc meserészlet alapján Hederics Eszter és Zsikla Ágnes különdíjban 

részesültek. Eredményes részvételükért oklevelet kaptak: Rohály Csanád ,  Tóth Tamás  3. osztályos 

tanulók és  Pál Barnabás,  Hubert Márk 4. osztályos diákjaink. Gratulálunk!  

Hederics Szilvia 

 

„Határtalanul szeretném szeretni hazámat” 

Kirándulások a tanév során a Rákóczi Szövetség szervezésében I-IV. 

 

I. A Marianum testvériskolánk látogatása – 2013. október 23. 

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette az október 23-i diákutaztatási programot határon túli iskolák 

számára. A program célja az, hogy a határon túli magyar iskolások ellátogassanak egy magyarországi 

testvériskolához, s ott emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. A határon 

túli és az anyaországi diák így az együttünneplés örömén keresztül ismerheti meg egymást, 

tapasztalhatja meg az együvé tartozás érzését, döbbenhet rá a Kárpát-medencei magyarság egységére.  

Iskolánkba egy autóbusznyi diák érkezett Felvidékről október 22-én. A révkomáromi Marianum 

Egyházi Iskolaközpont immár harmadik alkalommal énekelte együtt a magyar himnuszt velünk. 

Tavalyi március 15-én 49-en utaztunk Révkomáromba, amit júniusban viszonoztak a Marianumos 

diákok június 4-i látogatásukkal. 
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A megemlékezés az iskola tornatermében zajlott, ahol a két iskola diákjai adtak műsort az ’56-

os eseményekről. A délelőtt folyamán a révkomáromiak betekintést nyerhettek iskolánk életébe, majd 

a városnézést és közös ebédet követően balatoni sétahajózáson vettünk részt a Marianumosokkal. 

Az újabb együtt töltött tartalmas és megható találkozás elérte célját: a diákoknak szellemi, lelki 

élményeket, valamint értékes emberi kapcsolatokat eredményezett. Mindkét intézmény eltökélt 

szándéka a kapcsolatok tovább mélyítése, testvérosztályok, további sportesemények, kirándulások 

szervezésével segíteni a diákok egymásra találását, így a határon átívelő magyar kapcsolatok 

erősítésének ügyét szolgálni. 
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II. Március 15-e Párkányban 

Az idei március 15-i diákutaztatási program keretében 45 diák és négy pedagógus, köztük az 

intézmény igazgatója látogatott el Tapolcáról a felvidéki Párkányba, hogy ottani magyar társaikkal és 

tanáraikkal közösen emlékezzenek meg március 15-e eseményeiről. Diákseregünk a város magyar 

általános iskoláját, az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát látogatta meg. Az iskola 

igazgatónője, Fodor Zsuzsanna fogadta csapatunkat. Az iskola udvarán való közös ünnepi 

emlékezésen megelevenedtek a ’48-as események az Ady-suli színjátszói és kis zenekara által, majd a 

mezőségi viseletbe öltözött lányaink Szent István gyászba borult országáról szóló énekei  tették 

könnyessé a résztvevők szemét. A műsort koszorúzás követte, majd Kossuth-nóták dallamai töltötték 

be az iskolaudvart. A közös ebéd után a Duna-parton időztünk a Mária Valéria-híd lábánál. A 2001-

ben elkészült híd nem csak a két város jelképe, hanem örök kapocs Esztergom és Párkány, 

Magyarország és Felvidék között, itt kezdődik a Dunakanyar. A látvány, az esztergomi Bazilika 

panorámája elbűvölte a tapolcai diáksereget, s közös fotózásra ihletett mindannyiunkat. A délután 

hátralévő részét az esztergomi Bazilikában töltöttük, mely több mint ezer éve a magyar római 

katolikus egyház központja. Végül a közel 80 méter magasan lévő Kupola-kilátóba mentünk, ahová 

közel 400 lépcső leküzdésével juthattunk föl.  Balra a Duna mögött a Börzsöny-hegység, délre tekintve 

a Gerecse-hegység késztetett fotózásra minket. Tiszta időben Párkány mellett eltekintve a Tátra 

csúcsai is látszanak. Késő délután indult vissza autóbuszunk Tapolcára. A gyönyörű idő, az esztergomi 

panoráma nagyban hozzájárult ahhoz, hogy diákjaink egy újabb felejthetetlen élménnyel 

gazdagodjanak. 
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III. Nemzeti Összetartozás Napja Révkomáromban – Június 4. 
 

 

 
 

Június 4-én ,a Nemzeti Összetartozás napján iskolánk teljes felső tagozata a révkomáromi 

Marianum iskolába utazott., ahol immár  testvérként fogadott minket Madarász Róbert 

intézményigazgató. A közös megemlékezés során beszédében megfogalmazta, nehéz volt megélni, 

hogy a trianoni békeszerződés megkötése előtt valaki Magyarországon feküdt le, de másnap már egy 

másik országban ébredt fel. Az anyanyelv megmaradt, de a haza átkerült az anyaország határain túlra. 

Részünkről D. Fekete Balázs tanár úr mondott beszédet: „Amikor Felvidékre érkezem, örvendezik a 

szívem, mert tudom, hogy hazajöttem. Mégis egyúttal szomorúság is elfog, mert tudom jól, hogy a 

Dunán való átkeléskor egy határt is átlépek. Ez a határ 1920. június 4-i kegyetlen s igazságtalan 

békediktátum kimondásával került a Duna vonalához s egy újonnan létrejött állam fennhatósága alá, 

Csehszlovákiába.” Rádi Stella és Háromi Bence 8.osztályos tanulók szavalata után a 7. osztályos 

lányok énekeltek Szent István gyászba borult országáról. Ezt követően elültettük a Barátság fáját az 

iskolaudvaron, mjad a Trianon-emlékműhöz vonult a két iskola diákserege, ahol koszorúval, s a 

Himnusszal emlékeztünk Trianon gyalázatára. 

A délután folyamán a 7.osztályosok kivételével a dél-komáromi monostori erődbe folytatta útját a 

felső tagozat, ahol tartalmas tájékoztatást kaptunk az erődrendszer történetéről. A monarchia kiállítás, 

hajómakettek, a haditechnikai park és a kenyérmúzeum lenyűgöző képet festett számunkra a letűnt 

korról. 

Köszönjük az újabb lehetőséget a Rákóczi Szövetségnek, valamint a szervező munkát tanárainknak!  
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IV. „Határtalanul szeretném szeretni hazámat” 

Iskolánk 7. évfolyamosai a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! pályázatának 

támogatásával a Nemzeti Összetartozás napján Felvidékre kirándult. A pályázat a tanulók és kísérőik 

számára 480.950 Ft támogatást nyújtott, mely a 2 napos utazás úti- és szállásköltségeit fedezte. A 

pályázat a Felvidék katolikus gyöngyszemei címet kapta, melynek szellemében Felvidék nyugati 

részének kegyhelyeit keresték fel a diákok. Kirándulásuk során magyarlakta szakrális helyeket 

látogattak végig a régi Nyitra- és Pozsony megyékben. A program kezdő részeként a révkomáromi 

testvériskolával, a Marianum Egyházi Gimnáziummal emlékeztünk közösen a trianoni 

országcsonkításra. A barátság fájának elültetésével, a közös énekekkel, versekkel és imával a 

keresztény nemzeti öntudatelmélyítése volt a cél. Révkomáromból Bénybe, majd Nyitrára utaztunk, 

ahol szakrális nevezetességeket, irodalmi és képzőművészeti emlékeket kerestünk fel. A 2. nap 

programjaként a Vöröskő várához utaztunk tovább, mely a történelmi Magyarország talán 

legcsodálatosabb mesevára. Egyedülálló varázsának köszönhetően a közelmúltban különböző 

játékfilmek forgatásának helyszíne volt. Délutáni úti cél Máriavölgy volt, amely a pálosok egykori 

központjának Mária kegyhelye, s ma is kedvelt búcsújáró hely Pozsonytól néhány kilométerre. A 

tanulmányút utolsó állomásaként Pozsonyban jártunk, ahol a Szent Márton-dómban kiselőadások 

formájában a koronázási ékszerek kalandos történetéről, valamint a Medikus-kertben  ’48-49-es 

szabadságharc felvidéki eseményeiről, híres csatáiról, hős tábornokairól emlékeztünk meg. A 2 napos 

tanulmányi úttal nem egy szórakoztató kirándulás elé néztek a 7 osztályosok, hanem kemény munka 

előzte meg azt előkészítő órákkal, különböző projektmunkákkal egy-egy állomás értékeiből. Így egy 

tempós iramú, de élményekben gazdag két  napban volt részünk. Köszönet a pályázat előkészítésében 

és lebonyolításában való segítségért Szájer Béla és D. Fekete Balázs tanár uraknak! 

             B.B. 
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„Szerezz bölcsességet, szerezz okosságot” (Péld.4.5) 

 

Példabeszédek könyvéből vett idézet a mottója a Katolikus Iskolák Dugonics András Országos 

Matematika Versenyének, amelynek március 29-én a váci Piarista Gimnázium adott otthont. A 

2013/14-es tanévben 14. alkalommal rendezték meg a 4-8 évfolyamokon tanulók számára. Az első 

forduló feleletválasztós feladatait a második fordulóban kidolgozandó feladatok követték. A 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola évek óta szépen szerepel ezen a versenyen. 

Ebben a tanévben Hubert Márk (4.o.),  Tamás Előd  (4.o.),  Werner Fülöp (5.o.), Bencze Balázs  (5.o.),  

Hegedűs Olivér (6.o.), Hegedűs Kristóf  (7.o.),  Sötét Áron  (7.o.) és Háromi Bence (8.o.) tanulók 

jutottak el a második fordulóig. A rangos verseny országos döntőjének a váci Piarista Gimnázium 

adott otthont, amely idén ünnepli alapításának 300 éves jubileumát. A vegyes logikai feladatokat 

csokorba gyűjtő döntőre évfolyamonként már csak 10 diákot hívtak be az induló több, mint 1000 

tanuló közül.  

A végső megmérettetésre Sötét Áron (7.o) jutott be (felkészítő tanár:  Sötét Béláné Csilla ), aki 

a képzeletbeli dobogó 2. fokára állhatott fel. E rendezvény támogatója az Öveges József Tanáregylet és 

a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet. Ezzel az országos második helyezéssel 

Áron öregbítette a tapolcai katolikus iskola hírnevét. Gratulálunk!                

Dancs István 
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Ovis Ki mit tud? 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában a hagyományokhoz híven az idei 

tanévben is megrendezték a Mária-napokat. Március 24-27-ig zajlottak a különböző tantárgyakhoz 

kapcsolódó versenyek és idén először megmérettethették magukat a nagycsoportos óvodások is. 5 

óvoda 9 csapattal nevezett a játékos „Ovis Ki mit tud?”-ra. A lelkes 6-7 évesek nagy izgalommal 

várták a feladatokat. Szükség volt a megfigyelőképességükre, szövegértésükre, természettel 

kapcsolatos ismereteikre, vagyis sok-sok olyan képességre, tudásra, mely az iskolaérettséghez 

elengedhetetlen. A csoportok munkáját a nagyboldogos diákok segítették, koordinálták. Az óvodások 

hihetetlen kitartással, példamutató módon dolgozták végig az egy órás versenyt, melyben játékok, 

énekek segítették őket, hogy figyelmük ne lankadjon. Szeretnénk, ha ez a vetélkedő hagyománnyá 

válhatna a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában, hiszen az óvodásoknak kevés 

lehetőségük van arra, hogy elméleti tudásukat próbára tehessék. Jövőre is szeretettel várja a katolikus 

iskola a nagycsoportosokat, hogy kiderüljön, „Ki mit tud?” !             

Varga-Gerencsér Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk minden díjazottnak és Résztvevőnek! 
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Gizella-napok 

A veszprémi Gizella-napok programsorozatához idén is csatlakoztak a Veszprémi Érsekség 

intézményei. Veszprém városa és az Érsekség idén már 23. alkalommal emlékezett az első magyar 

királynéra. 

Május 10-én több mint kétszáz fiatal érkezett a veszprémi, az ajkai, a várpalotai és a tapolcai katolikus 

iskolából. A 10 órakor kezdődő szentmisét dr. Márfi Gyula érsek mutatta be, az ünnepi szónok pedig 

Balás Béla, kaposvári megyéspüspök volt. A szentmise végén  a Szent Imre-díjak átadására kerül sor, 

melyet a Főegyházmegye iskoláinak kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulói 

kaptak, már második alkalommal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szentmise után a Gizella- ereklyét (a királyné jobb felkarcsontja és kezének néhány darabja) a 

zarándokok ünnepélyesen átkísérték a Szent Mihály Bazilikába, ahol zenés áhítat következett.  

A Padányi iskolában focimérkőzéseken mérhették össze tudásukat az iskolások, ahonnan a nyertesek 

Gizella-vándorkupát vihettek haza. 

B. B. 
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Gördeszkával a fiatalok között 

 

A Veszprémi Főegyházmegye hittanos találkozójának ebben a tanévben a várpalotai Nepomuki 

Szent János Római Katolikus Iskola adott otthont. Dr. Márfi Gyula érsek egyszerű hasonlatokat 

használva beszélt mennyországról az összegyűlt több mint 500 hittanosnak. Érsek atya által is 

megáldott gördeszkáján gurult be Lendvai Zoltán, rédicsi plébános a sportpályára, ahol látványos 

bemutatóval egybekötött előadást tartott a fiataloknak. 

Elmondta, hogy a gördeszkázás segítségével több fiatalhoz eljuttathatja Isten igéjét. 

Speciális gördeszkáján föl s alá gurult, néha megállt, és mesélt életéről, hitéről.  

Ne félj, csak higgy!- hirdette jelmondatát.  

Több gyerek is kipróbálhatta a templommal és kereszttel díszített gördeszkáját, köztük Kardos Marcell 

iskolánk tanulója is.. 

Érsek atya is meghívást kapott egy „gurulásra”,  helyette aztán egy fiatal paptestvér birkózott meg 

ezzel a feladattal. 

A látványos bemutató es tanítás után szellemi, ügyességi és sportversenyeken vett részt iskolánk 

csapata.  

Élményekben gazdagon térhettünk haza! 

Sötét Béláné 
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Találkozás az Úr Jézussal 

 

Hosszú felkészülés és tanulás, gyakorlás után eljött a nagy nap 73 kisgyerek számára. Az első 

szentgyónás után találkoztak az Úr Jézussal az első szentáldozásban. 

Iskolánkból a harmadik osztályosok lelkesen készültek erre az ünnepre. Számot adtak tudásukról, 

megtisztították lelküket a szentgyónás által és magukhoz vették Krisztus valóságos testét.  

 

E szentség által megerősödnek lélekben és sok-sok kegyelmet kapnak. 

Cs. E. 
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Készülünk a bérmálásra 

 

Április első hétvégéjét azokkal a hetedik és nyolcadik osztályos tapolcai diákokkal töltöttük, akikkel 

együtt vesszük fel a keresztény nagykorúság szentségét.  

Péntek délután a Szent Erzsébet Óvodában gyűltünk össze, ahol kisebb csoportokban gyakoroltuk az 

egymásra figyelést. Öröm volt találkozni régi óvodástársainkkal! 

Az ismerkedési játékok után beszélgettünk csoportunk névadójáról. Ilyen csoportok voltak:   

Szent Imre, Bódi Mária Magdolna, Sándor István, Chara Luce Badano, Szent Erzsébet.  

Másnap, szombaton a Badacsonyi hegyet hódítottuk meg. 

Érdekes kérdéseket jártunk körül. Látszott, hogy mindenki szívesen beszélget. 

Volt lehetőség remeteként csendben elvonulni és imádkozni. 

Majd levelet írtunk Jézusnak, amiben elmondhattuk Neki szívünk titkait. A nap befejezésekor a levelet 

a Ranolder kereszt alá tettük. 

Az egész hétvége vasárnapi szentmisével zárult. 

„Vegyétek a Szentlelket!” címmel pünkösdi imaesten vehettünk részt Pünkösd vigíliáján. 

A pápai Szent Benedek Kórus segített az imádságok között. 

Köszönjük szépen Balázs atyának, hogy segít bennünket a keresztény nagykorúság felé…..  

Keller Orsolya 7. osztály 
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Komoly munkán van túl a MÉZ 

 
„A zene egyesítő és lélekformáló erő” 

 
 

MÉZ szakkörünk az idei évre is lelkes csapatot verbuvált össze, s szerepléseink száma is jócskán 

kibővült. 20 taggal indítottuk el szeptemberben a foglalkozást, ám alkalomtól függően időről-időre 

kibővült néhány lelkes énekelni vágyóval. 

 

Az idei évben nagyon sok szereplésre volt lehetőségünk, ebből egy kis emlékeztető: 

Október: Népdalverseny a Batsányi Művelődési Központban (városi rendezvény) 

November: Magyar Szentek Ünnepe a Nagyboldogasszony Templomban (városi rendezvény) 

         Márton-nap 

December: Adventi hangverseny 

       Mindenki karácsonya (városi rendezvény) 

       Adventi kórustalálkozó (regionális rendezvény) 

Január: Wass Albert Emlékest (városi rendezvény) 

Március: Gergely-napi Művészeti Fesztivál (regionális rendezvény) 

        Apák Napja (hangszeres fellépés) 

 

 A pályázati pénzen beszerzett 10 mezőségi viselet sok egyéb iskolai műsort, közös megemlékezést 

emelt fényével. Ne feledjük el a diákmiséket sem, aminek új dalai talán közelebb hozták a város 

ifjúságát a hitélethez, hiszen az új repertoárt szívesen énekelték velünk a havi szentmisék 

alkalmával. 

Köszönet Detti néninek, aki odaadóan segítette munkánkat az egész év során! 

Köszönöm a lelkes tagok kitartó munkáját, s ezúton búcsúzom Rádi Stellától a MÉZ szakkörösök 

nevében, aki önzetlen, mindig mosolygós odaadással, rutinos fuvolajátékával tette színessé 

rendezvényeinket: 

Drága Stellám! A zene egy igazi állandó. Ezért kapcsolódunk hozzá ilyen erős zsigeri alapon, 

tudod? Mert egy dal azonnal visszarepíthet egy pillanatba, egy helyre, de még egy emberhez is. 

Nem számít, mi más változott meg a világodban, az az egy dal ugyanaz marad, épp, mint az a 

pillanat…. 

                            B.B. 
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Eredményeink 

alsó tagozat 

● „Tündérjárta mesetájon” vers- és mesemondó verseny: Rádi Zita 2. helyezést ért el 03.31-én. 

 

● Bárdos-napok olvasóverseny: Rádi Zita 1. helyezést ért el. 

 

● Mária-napok olvasóverseny: Beke Laura 2. helyezést ért el, 03. 24-én.  

 

● VOKE – népdalverseny: Kardos Marcell 2. helyezést ért el 10. 19-én. 

 

● Luca-napi vetélkedő: Werner Kinga, Csongrádi Flóra 1. helyezést értek el 12. 13-án. 

   Hederics Eszter, Tóth Tamás, Pável Armand 2. helyezést értek el. 

 

● Irodalmi vetélkedő: Csongrádi Flóra, Werner Kinga 2- helyezést értek el 02. 24-én. 

 

● Gergely-napi népdaléneklési verseny: Kardos Marcell aranyminősítést ért el 03. 08-án. 

       Hederics Eszter ezüstminősítést ért el 03. 08-án. 

 

● Wass Albert Könyvtár és Múzeum-olvasópályázat: Csongrádi Flóra 1. helyezést ért el 03. 19-én. 

     Különdíjasok: Csongrádi Flóra, Werner Kinga 1. helyezést értek el. 

 

● Mária-napok énekverseny: Hederics Eszter 3. helyezést ért el 03. 27-én. 

         olvasás verseny: Werner Kinga 1. hely, Kardos Marcell 2. hely. 

 

● Wass Albert Könyvtár és Múzeum vers- és mesemondó verseny: Kardos Marcell 

2. helyezést ért el 04. 01-jén 
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Eredményeink 

felső tagozat 

 

● Dugonics András Országos Matematika Versenyének, amelynek március 29-én a váci Piarista 

 Gimnázium adott otthont.  Sötét Áron 2. helyezett 

 

● Víz világnapja alkalmából kiírt rajpályázat: 03.19. Dunántúli régió 1. Molnár Barbara 

 

● „Szent Ferenc madárkái” országos rajzpályázat Molnár Barbara 4. éhely 

 

● Gergely-napi művészeti fesztivál –regionális képzőművészeti pályázata:   3. Tamás Botond 

Három a cselling (Horvát Panna-Mersics Lili – Kovács Petra) –ezüstminősítés 

Guzsalyas ( Kovács Vivien-Orbán Virág-Pálffy Szilvia)  ezüst 

 

● „Tündérjárta mesetájon” vers- és mesemondóverseny: Rádi Stella 2. hely 

 

●  Kazinczy-napok angol nyelvi:  Rohály Boglárka 4. hely,   5.hely: Csongrádi Anna 

 

● Német nyelvi verseny:  2. hely: Werner Fülöp, 3. hely: Mersics Lili, 4. hely: Keller Flórián 

 

● Kémia verseny: Nagy Sándor Tamás 2. hely 

       Pál Krisztinán Marcell és Sötét Áron 5. hely 

 

● Wass Albert Könyvtár olvasópályázata: Hajrá, széncinegék!  (Kovács Réka-Csongrádi Anna 

2.hely (11 csapatból) 

 

● Batsányi Napok: Természettudományi verseny: Csongrádi Anna, Rohály Boglárka 

● Komplex természettudományi verseny. Sötét Áron: 1. hely, Hegedűs Kristóf 3. hely 
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Sporteredmények 
 

 

1. ATLÉTIKA: Eredmény: 

Ideje: 2014.május.05.13.00. IV kcs.         6fő megyei továbbjutás 

Ideje: 2014.május.06 13.00. III. kcs. fiú+ lány csapat III. helyezés 

 1fő megyei továbbjutás 

 Ideje: 2014.május 07.13.00. II. kcs. fiú+lány csapat IV. helyezés 

 

Atlétika Megyei: súlylökés: Molnár Dániel IV. helyezés  

                             4x100 fiúváltó IV. helyezés 

                             Lendvai Eliot: 600m IX. helyezés  

                                                     60m X. helyezés 

                             Pál Marcell: távolugrás X. helyezés 

      

 

2. LABDARÚGÁS: 

I.kcs. kispályás városi-körzeti:   Helye: Tapolca, Bárdos Lajos Ált Isk. 

Ideje: 2014.március.18. 14.00.”A”26.”B” 13.00. 

                                                               

„A.” csoport 03/18 „B”. csoport 03/26 

Tapolca „A” M.apáti 

B.tomaj B.ederics 

Tp.Nagyboldogasszony Tapolca „A” 

Nyirád N.gulács 

Tapolca „B” L.tomaj 

 

Eredmény:  III. helyezés 

 

II.kcs. kispályás városi-körzeti:   Helye: Tapolca, Bárdos Lajos Ált. Isk. 

 Ideje: 2014. március. 11..14.00.”A” 

                     március.  12. 13.00”B” 

„A.” csoport „B”. csoport 

B.tomaj Tp.Nagyboldogasszony 

B.ederics N.gulács 

Nyirád M.apáti 

Zalahaláp Révfülöp 

Tapolca „A” L.tomaj 

Szigliget Tapolca „B” 

 

Eredmény: II. helyezés 
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III.kcs. kispályás városi-körzeti:  Helye: Tapolca, Városi Sporttelep 

 

 Ideje: 2014. április.09.13.00. 

 Csapatlétszám: 8+1 fő 

 

 

„A.” csoport „B”. csoport 

Tapolca „A” B.ederics 

L.tomaj N.gulács 

Révfülöp Tp. Római Kat. 

C.” csoport „D.” Pálya 

Badacsonytomaj II:kcs.döntő 

Nyirád  

M.apáti  

 

Eredmény: III. helyezés 

 

3. KISISKOLÁK VERSENYE – LABDARÚGÁS 

Helye: Badacsonytomaj spt. 

Ideje:2014. április.24..13.00../IV.kcs. labdarúgás/ 

Csapatok: Nyirád, B.tomaj, , M.apáti, L.tomaj, Révfülöp, B.ederics, Tp.Római Katolikus 

Ált.Isk.,Nemesgulács, 

Eredmény: II. helyezés 

 

4. KISISKOLÁK VERSENYE – ATLÉTIKA: 

Helye: Tapolca, Városi Sporttelep 

Ideje: 2014 május.13..13.00 

Csapatok: Révfülöp, B.tomaj, B.ederics, Nyirád, Zalahaláp, Nemesgulács, M.apáti 

Lesencetomaj 

Eredmény: svéd váltó futás 1. helyezés Szép Benedek, Lendvai Eliot, Németh Ábel, Háromi Bence 

                  600 m futás 1. helyezés Lendvai Eliot 
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A legkisebbjeink nagy eredményei 
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