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XII. (XVII.) évfolyam 2013. Ballagás 

    
 

Megkezdődik a várva várt nyári vakáció! 

 

Szeptemberben, a tanév elején segítségül hívtuk a Szentlelket, adjon nekünk erőt, hogy amit elkezdtünk, az Ő 

segítségével be is tudjuk fejezni.   Most, a tanév végén templomainkban hálát adunk az elmúlt tanévben kapott kegyelmekért, a  

testi, lelki és szellemi fejlődésért. De azzal, hogy vége a tanévnek és elérkezett a megérdemelt pihenés ideje, fejlődésünk nem 

állhat meg. 

Gondoljunk a 12 éves Jézusra, aki, miután rátaláltak Jeruzsálemben, "hazatért velük (Máriával és Józseffel) Názáretbe 

és engedelmeskedett nekik. Növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt" (Lk 2, 51-52). 

A szünet a kikapcsolódás és az aktív pihenés ideje. Gondoljuk végig, mi szükséges ahhoz, hogy a szünet jól és 

tartalmasan teljen el. Most rakjuk össze a nyári útibőröndöt, hogyan készüljünk fel, mi is szükséges a nyárra. Nyilván 

szükséges egy tervszerű beosztás. Mikor és hol lesznek a nyári programok? A család egyes tagjai merre járnak éppen? Mikor 

tud a család együtt lenni? Mikor megyek a rokonaimat, ismerőseimet meglátogatni? Bár biztosan furcsán hangzik, de mégis 

igaz: a napjainkat is meg kell tervezni! Mikor kelek? Mikor fekszem? Hová megyek? Mit akarok elintézni? Kivel akarok 

találkozni? Az eltékozolt nap sokkal fárasztóbb, kimerítőbb, mint egy nagy melegben tartott, unalmas tanítási óra! De a terv 

azért is kell, hogy egy nem várt, de izgalmas program, baráti társaság kedvéért átalakítsuk. Sok-sok a vidámság, móka, 

kacagás, de gondolni kell arra is, hogy ha rossz idő van, akkor legyen társasjáték, vagy egy jó könyv, ami elűzi az unalmat.  A 

technikai eszközökön (számítógép, mobiltelefon) nem csak bekapcsoló (ON), hanem kikapcsoló (OFF) gomb is van! Időnként 

találjuk meg ezt a funkciót is! Ha elmegyünk otthonról, magyarázkodás 

szokott lenni: nem voltam szentmisén, mert és itt jönnek a különböző 

kifogások. Ne feledkezzünk meg vasárnaponként és ünnepnapokon a 

szentmisén való részvételről! Ha elutazunk, érdeklődjünk, mikor van azon 

a helyen a szentmise. 

Végül, de természetesen nem utolsósorban szeretném, ha 

magaddal vinnéd Jézust: legyen veled egész nyáron és egész életedben! 

Ugyan a nyári kofferbe nem teheted bele, de a szívedben magaddal viheted 

bárhová, hiszen minden szentáldozáskor Vele találkozol! Ő nem csak arra 

a pár órára szeretne veled lenni, hanem egész életedben! 

A szünet kapcsolataink ápolásának és új barátokra való találásnak 

is az ideje. Használjuk ki ezt a lehetőséget is az életünkben! 

S ha mindent összepakoltunk a nyári bőröndbe, akkor nem marad 

más hátra, mint hogy szép nyarat, jó pihenést, sok szép élményt kívánjak 

mindenkinek! Kívánom, hogy amikor a nyár végén újra találkoztok és 

megosztjátok egymással a nyári élményeket, elmondhassátok azt is, hogy 

"növekedtünk bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek 

előtt"! 

Jó pihenést és szép nyári élményeket kívánok! 

 István atya, lelki igazgató 
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Kedves Gyerekek, kedves „Nagyboldogos” diákok! 

 

VAKÁCIÓ – olvasható ilyenkor minden osztályterem tábláján, és érthető módon a diákokat most a bizonyítvány és a 

kezdődő pihenés, a nyári szünet foglalkoztatja leginkább. És ez természetes. 

 

Azonban, ha lezáródik egy tanév, érdemes egy kis számvetést is tartani, átgondolni azt is, hogy hogyan telt el a tanév, 

milyen eredményeket és esetleg milyen kudarcokat hozott. Azért fontos ennek átgondolása, mert az ember leginkább saját 

életének fordulataiból tud tanulni. A hívő ember észreveheti a történésekben azt is, hogy a Jóisten az év közben milyen 

ajándékokkal lepte meg és milyen nehézségek próbálta segíteni formálódását.  

 

A tanév végét lezáró szentmise, a „Te Deum”, latin jelentése: „Te Deum laudamus”, azaz „Téged Isten dicsérünk”. A 

keresztény ember egyik legfontosabb tulajdonsága a hálaadás, hálát tud adni nemcsak a pozitívumokért, a Jóisten 

adományaiért, hanem a kihívásokért, nehézségekért, sőt kudarcokért is. A kudarcok ugyanis mindig a megújulás lehetőségét 

nyújtják, a Jóisten ilyenkor határozottabban tud beleszólni életünk alakulásába és azt jó irányba tudja változtatni. Mindehhez 

azonban szükség van egy élő kapcsolatra, együttműködésre a Jóistennel! Ezt a nyári szünetben is ápoljátok, a vasárnapi 

szentmise ne maradjon el!  

 

Ez a tanév az oktatásban alapvető fordulatot hozott, a fokozatosan életbe lépő új jogszabályok a nevelés-oktatás 

minden területén változásokkal járnak. Sok még az emiatti bizonytalanság, de remélhetően a jövő tanévben a még nyitott 

kérdések megválaszolásra kerülnek. Az idei tanév során újjászülettek az iskola legfontosabb alapdokumentumai: a házirend, a 

szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program. Óriási erőfeszítésre volt szükség, hogy a szoros határidőket tartani  

tudjuk, de hiszünk benne, hogy a nevelőtestület áldozatos munkájának meg lesz az eredménye, iskolánk az alapdokumentumok 

szellemében megújul, és még inkább megtaláljuk azokat a lehetőségeket, melyekkel szebbé, jobbá tudjuk tenni számotokra az 

általános iskolás éveket. 

 

Rengeteg bensőséges rendezvény, megemlékezés, ünnep, kirándulás tette családiassá az idei, a 2012/2013-as tanévet. 

A teljesség igénye nélkül: a Szent Márton-nap, az adventi készülődés, a karácsonyi műsor és hangverseny, a farsang, a székely 

zászló kitűzése, a nemzeti ünnepünk, a Mária-napok, a révkomáromi kirándulás, a veszprémi Gizella- és Don Bosco-nap, a 

gyermeknap, a Nemzeti Összetartozás Napjának közös ünneplése, az osztálykirándulások és a ballagás mind-mind 

emlékezetessé teszik a tanévet számunkra. Hiszen az együttlét örömének megtapasztalása mutatja meg igazán iskolánk 

legfontosabb értékét, azt a lelki többletet, mellyel a nem egyházi intézményeknél többet tud nyújtani. A krisztusi szeretet 

bensőséges és családias, gondoskodó légkörét semmi sem tudja pótolni!  

 

Kedves Gyerekek! Vigyázzatok magatokra a nyári szünetben! Ne felejtsétek: az ember testi, szellemi, lelki 

teremtmény! Úgy tervezzétek a nyaratokat, hogy a pihenés és szórakozás mellett szellemi és lelki táplálékról is 

gondoskodjatok! Egy-egy jó beszélgetés, egy-egy jól megválasztott könyv ebben sokat tud segíteni! Kedves ballagó 

Nyolcadikosok, visszavárunk Titeket!  

 

 Rohály János 

 igazgató 
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Krónika – II. félév 

 

2013. január 

Iskolánk közreműködött a VI. Wass Albert Emlékesten, 

Tapolcán. 

 

Február 

farsang az alsó (február 7.) és a felső (február 8.) tagozaton 

 

Március  

9. → Gergely-napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiáson 

11-12. → nyílt nap 

13. → a székely zászló kitűzése – ünnepség keretében – 

iskolánk épületére 

14. → március 15. megünneplése 

18-22. → Mária-napok 

18. → apák napja 

19. → kirándulás Révkomáromba 

Iskolakóstolgató 

25. → lelkigyakorlat a diákoknak 

26. → lelki nap pedagógusoknak, Mária-napok 

eredményhirdetése 

 

Április 
vers- és mesemondó verseny a tapolcai Wass Albert 

Könyvtár szervezésében 

25. → VI. Tapolca-Sümeg váltó futóverseny 

 

Május  
anyák napja 

10. → madarak és fák napja 

11. → Gizella-nap Veszprémben 

18. → Don Bosco-nap Veszprémben 

24. → pedagógusok kirándulása az Őrségbe 

27. → gyermeknap 

 

Június 

4. → együtt ünnepeltük a nemzeti összetartozás napját az 

iskolánkba látogató révkomáromi Marianum Egyházi 

Központ tanáraival, tanulóival 

7. → osztálykirándulások 

15. → ballagás, TE DEUM 

19. → tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

 

 

Nyári tervek a másodikosok részéről 
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„Boszik” a mesevetélkedőn 

Az idei tanévben is meghirdették a „Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át” elnevezésű Országos 

Mesevetélkedőt. Veszprém megyéből több mint 100 csapat nevezett és húzta fel a képzeletbeli csizmát, hogy elinduljon a 

mesék birodalmába.  

A Gárdonyi Év kapcsán a mesék többségét az író műveiből állították össze, de magyar népmesékből is kellett készülni 

a tanulóknak. 

Az első három fordulóban a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Négy bűbájos nevű lánycsapata a 

csicsói, lesenceistvándi, tapolcai Batsányi és a nagyboldogos csapatokkal mérhette össze tudását. A negyedik (megyei 

elődöntő) fordulóban második helyezettként jutottak tovább. Az ötödik megmérettetésen már csak a megye 10 legjobb csapata 

versengett, ahol szoros pontszámokkal, vagyis mérföldekkel az 5. helyen végzett a négy leány. A 20 meséhez kapcsolódó 

változatos, izgalmas, gyakran bonyolult feladatok által a verseny minden szereplője nyertessé vált, hiszen gyarapodott tudásuk, 

szókincsük, fejlődött szövegértésük. Gratulálunk a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola csapatának! Tagjai: Csongrádi 

Anna, Darabos Anna, Kovács Réka, Mersics Lili 

Varga-Gerencsér Viktória 

 
Harmatcsepp 

Az idei tanévben is sok alsós diák indult el szeptemberben a Harmatcsepp levelezős tanulmányi versenyen, hogy 

összemérje tudását az ország katolikus iskoláinak diákjaival olvasás- szövegértés, matematika nyelvtan tantárgyakból. 

A középdöntőből 51 iskola 114 tanulója vehetett részt az országos döntőn, melyet 2013. május 25-én, szombaton 11 

órakor rendeztek meg Pécelen a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Iskolánkat Csongrádi Anna és Kovács Réka 

képviselte olvasás-szövegértés kategóriában. Anna negyedik, Réka ötödik helyezést ért el. Gratulálunk! 

Varga – Gerencsér Viktória 
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Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre hazánkban az Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi 

Versenyt, melynek célja a zenei műveltség, zenei kultúra hagyományainak őrzése, az ének-zene tantárgy kodályi szellemi 

örökségének és a magyar nemzeti kultúra, alkotásainak, jeles értékeinek ápolása. 

A versenyre, amely nyolc év alatt nőtte ki magát lokális megmérettetésből országossá, 13 megyéből neveztek. Két 

levelezős forduló után 5 helyszínen rendezték meg a régiós döntőket (Budapest, Sárospatak, Szentes, Székesfehérvár, 

Veszprém), melyen több mint 50 iskola csapata indult. 

A regionális döntőn (április) iskolánk zenecsapata (Három a cselling) 3. helyezett lett, így bejutott országos döntőbe, 

ahol már a 15 legügyesebb csapat mérkőzött meg egymással. 

A versenysorozat komplex felkészülést igényelt a diákoktól: zenei témájú képzőművészeti alkotást kellett készíteni, 

egy jeles napot kellett bemutatni dramatikus játékban, alapos felkészültséget igényelt népzenei ismeretek, szolfézs, 

zeneelmélet, magyar- és az egyetemes zenetörténet terén. 

Az országos döntőn Szent István alakját kellet megidézni dramatikus játékban a komplex feladatsor és az éneklés 

mellett. 

Az országos döntőt május 13-án rendezték meg az iszkaszentgyörgyi Pappanheim-kastélyban, melynek zsűrielnöke 

Miklósa Erika (alsó fotón- balról a harmadik) Kossuth-díjas operaénekesnő volt. 

Veszprém megyét a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Hajnalrózsák csapata és iskolánk Három a cselling csapata 

képviselte. A 4 órán át tartó megmérettetés eredményeképpen a 7. helyezést értek el. 

A csapat tagjai: Rádi Stella - 7. osztály, Hoffmann Ágnes, Karafiát Alexandra és Ménes Maja – 8. osztályos tanulók. 

Szívből gratulálunk, további sikereket a zene területén! 

 Bányai Barbara 

 felkészítő 

 
 



OSKOLA  2013. BALLAGÁS 

 6 

 

Vers- és mesemondó verseny 

 

Április 16-22. között rendezte meg a Wass Albert Könyvtár és Múzeum a „Tündérjárta mesetájon” elnevezésű, a költészet 

napjához kapcsolódó, vers- és mesemondó versenyét.  

A verseny most, a könyvtár épületének felújítása miatt, a Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermében zajlott. 

Iskolánkból több tanuló is megmérettette magát, mindenki kapott emléklapot, a díjazottak pedig oklevelet és tárgyjutalmat 

vehettek át. 

Eredményeink: 

1. osztály: Hubert Ádám Dániel I. helyezés 

 Steer Attila Különdíj 

 Farkas Boglárka Tárgyjutalom 

2. osztály: Kardos Marcell Dicséret 

3. osztály: Rádi Zita III. helyezés 

 Gratulálunk a sikeres szereplésekhez! 

 Csilla néni 

 

További versenyeredményeink 

 

Cselling természetismereti verseny Tapolcán a Batsányi János Gimnáziumban: 

Bencze Loretta, Hoffmann Ágnes és Ménes Maja 8. osztályos tanulók a megmérettetésen a harmadik helyezést érték el. 

 

Gergely-napi Művészeti Fesztivál: 

Képzőművészet-kategória: 

Keller Lúcia 8. osztály - 1. helyezés 

Népdaléneklés-kategória: 

 Molnár Barbara 5. osztály - Arany minősítés 

 Orbán Virág 6. osztály - Ezüst minősítés 

 Cseh Zoltán 6. osztály - Arany minősítés 

 Böröcz Nikolett 8. osztály - Arany minősítés 

 

 

Nyelvmester levelező verseny 

A HEBE Kft. által meghirdetett Nyelvmester országos levelező versenyen a Bicsérdi Bálint, Háromi Bence, Nagy Sándor 

Tamás alkotta csapat első helyezést ért el. 

 

 

Hittan verseny 

Iskolánk a 6-7. osztályos korcsoportban a 2. helyezést szerezte 

meg. Csapattagok: Orbán Virág, Pálfi Szilvia, Sötét Áron, Zsikla 

Péter. Jutalmuk egy Don Boscoról szóló könyv. 

 

 

http://www.jardanyi-tapolca.sulinet.hu/
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Rajzversenyek 

Keller Lúcia 8. osztály 

1. helyezés: Gergely-napi Művészeti Fesztivál rajzpályázata, Gyenesdiás 

2. helyezés: a Veszprém – Főegyházmegyei Karitasz rajzpályázatán 

3. helyezés: Város- és Faluvédők Szövetsége országos rajzpályázatán 

Bencze Loretta 8. osztály 

1. helyezés: Mária – napok rajzpályázatán 

2. helyezés: Szalezánium Érsekségi Turisztikai Központ, Veszprém: Don Bosco rajzpályázata 

Karafiát Alexandra 8. osztály 

Különdíj: Szalezánium Érsekségi Turisztikai Központ, Veszprém: Don Bosco rajzpályázata 

Föld Napja városi vetélkedő 

1. helyezés: Buzás Bertalan, Hegedűs Kristóf, Mersics Milán (6. osztály) 

3. helyezés: Horváth Csenge, Keller Lúcia, Lang Armand (8. osztály) 

 

Gördülj velünk kerékpáros ügyességi verseny: 

Szép Benedek (4. osztály), rollerrel első, kerékpárral második helyezés 

Keller Flórián (4. osztály), kerékpárral első, rollerrel harmadik helyezés 

Kovács Vivien (6. osztály), görkorcsolyával első, kerékpárral és rollerrel második helyezés 

Hegedűs Kristóf (6. osztály), rollerrel és kerékpárral is első helyezés 

 

Hetesrúgó verseny 

Alsósok: Tátosi Dániel (4. osztály) első, Lendvai Eliot (4. osztály) második és Katona Dávid (3. osztály) harmadik helyezés 

Felsősök: Cseh Zoltán (6. osztály) első, Sötét Áron (6. osztály) második és Ludvig Tamás (7. osztály) harmadik helyezés 

 

 

Veszprém, Köztársaság Kupa, súlylökés versenyszám: 

1. helyezett: Molnár Dániel (7. osztály): 973 cm 

 

VEDAC Atlétikai és Dobócentrum Évadnyitó dobóverseny, súlylökés, 

Veszprém: Molnár Dániel (7. osztály): 9 m 69 cm, 1. helyezés 

 

 

 

 

Városi Rendezvénycsarnok: kisiskolák közötti kispályás 

labdarúgó verseny: 2. helyezés 

A csapat tagjai: Fekete Balázs, Orbán Balázs, Hederics 

Tamás, Hegedűs Kristóf, Németh Ábel, Ludvig Tamás, 

Gál Richárd, Pál Krisztián Marcell. 
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Körzeti kispályás labdarúgó mérkőzések: 4. helyezés 

A csapat tagjai: Mersics Milán, Orbán Balázs, Hederics Tamás, Molnár Dániel, Nagy Sándor Tamás, Hegedűs Kristóf, 

Sötét Áron, Buzás Bertalan, Cseh Zoltán, Lőrincz Trisztán 

 

Felmenő rendszerű kerékpáros versenyek megyei megmérettetésének városi fordulója: 

A megyei megmérettetésen Ménes Maja és Buzás Miklós 8. osztályos tanulók képviselhetik tapolcai Kapitányságot. 

 

VI. Sümeg- Tapolca váltó futóverseny: 

Az iskola csapatai, mind a lányok, mind a fiúk esetében a második helyezést érték el. A 16 kilométeres távot a fiúk 1 óra 22 

perc 51 másodperc, míg a lányok 1 óra 38 perc 25 másodperc alatt teljesítették. 
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Atlétika: Kupiczik Dániel harmadik helyezést ért el 60m-es síkfutásban. 

Kónya Elizabet 800m-es síkfutásban harmadikként ért a célba, míg a fiú és a leány svéd váltó egyaránt a dobogó második 

fokára állhatott fel. 

A lány csapat tagjai: Mersics Lili, Molnár Barbara, Kónya Elizabet, Ménes Maja 

A fiú csapat tagjai: Orbán Balázs, Kupiczik Dániel, Bicsérdi Bálint, Háromi Bence 

      

 

Véget ért a Floorball házibajnokság a katolikus iskolában 

Az idei évben harmadik helyezést ért el a Nyírő Ádám, Molnár Dániel, Hoóz János és Srámli Ivett alkotta csapat. A 

dobogó második fokára a Karafiát Alexandra, Bán Ramóna, Fekete Balázs, Csomor Dávid alkotta csapat állhatott fel. A 

rendezvény győztese a Ludvig Tamás, Bicsérdi Bálint, Simon Kevin, Nagy Sándor Tamás alkotta csapat lett, akik már nem 

először mutatják meg tudásukat ebben a sportágban. A házibajnokság gólkirálya Buzás Bertalan lett 52 találattal. 

 

Dobogós helyezés a FÖLDön futók futóversenyén 

 

Az első korcsoportban Hubert Ádám negyedik, Csizmadia János kilencedik helyezést 

ért el 95 induló közül. A harmadik korcsoportos fiú kategóriában Lendvai Eliot negyedik, Sötét 

Áron tizedik helyezést ért el 30 induló közül, míg a lányok között Kovács Vivien második, 

Mersics Lili hetedik helyezést ért el 36 futó közül. A negyedik korcsoportban Háromi Bence 

hetedik helyezést ért el 20 induló közül. 

 

 

Még mindig vonzó az ECDL vizsgafelkészítő szakkör 

 

Iskolánkban már évek óta sikeresen működik ECDL vizsgafelkészítő foglalkozás. Idén 14 tanuló vágott neki a munkának a 

számítógépeken, s mint minden évben, most is 2 modul megszerzése volt a cél. Szerencsére mindenki sikeres vizsgákat tudhat 

a háta mögött. 

A kitartó munka eredményeként az ECDL Start vizsgabizonyítvánnyal ballagott diákok száma több, mint 30; két modult idén 

14 tanuló teljesített. 

Sok sikert, kitartást kívánok a továbbiakhoz! 

-ga zso- 
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„Mária-napok” 

2013.március 18-22. között ismét megrendezésre került iskolánkban a hagyományok szerint a”Mária-napok” 

versenysorozata. A környező iskolákat és az egyházmegye katolikus iskoláit hívtuk meg. 

Versenyeket hirdettünk meg biológia, történelem, angol, német, nyelvtan-helyesírás, informatika, ének, irodalom, rajz 

tantárgyakból. 

Szép létszámmal jelentkeztek és jelentek meg az egyéni vagy csapatversenyeken. 

A díjátadó ünnepség 2013. március 26-án volt a Nagyboldogasszony katolikus templomban. 

A díjazottak sok értékes jutalomban és oklevelekben részesültek. Megköszönjük a felkészítő tanárok lelkiismeretes 

munkáját és a diákok részvételét. 

Csák Enikő 

Eredmények: 

Biológia: 

1. helyezett: Ménes Maja 8. osztály, 2. helyezett: Bencze 

Loretta 8. osztály, 3. helyezett: Hoffmann Ágnes 8. 

osztály. 

 

Történelmi csapatverseny: 

1. helyezett: „Német Lovagrend” csapat 6. osztály: Cseh 

Zoltán, Lőrincz Trisztán, Mersics Milán, Sötét Áron  

2. Helyezett: „A négy hős” csapat 7. osztály: Három 

Bence, Ludvig Tamás, Molnár Dániel, Nyírő Ádám  

3. Helyezettek: „Twilight” csapat 8. osztály: Bán Ramóna, 

Bencze Loretta, Böröcz Nikolett, Keller Lúcia  

„Keresztesek” 6. osztály: Buzás Bertalan, Keller Orsolya, 

Kovács Dávid, Varga Bence 

 

Nyelvtan – helyesírás: 

2. helyezett: Mersics Lili 4. osztály 

 

Informatika: 

1. helyezett: Horváth Donát 8. osztály, 3. helyezett: 

Háromi Bence 7. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angol verseny: 

3. helyezett: Pál Krisztián Marcell 7. osztály 

 

Német verseny: 

6. osztályosok: 1. helyezett: Sötét Áron, 2. helyezett: 

Zsikla Péter 

8. osztályosok: 2. helyezett: Bencze Loretta 

 

 

Daloljunk az Úrnak! - énekverseny 

Alsó tagozat  

2. hely: Horváth Panna 4. osztály 

3. hely: Hederics Eszter 2. osztály 

  

Felső tagozat:  

3. hely: Cseh Zoltán 6. osztály 

 

Rajzverseny: 

1. helyezett: Bencze Loretta 8. osztály 

(nyertes rajza a lap alján látható) 
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Nyelvvizsga-lehetőség diákjainknak 

A Junior nyelvvizsgáról 

Manapság nemcsak a nyelvtanulás, hanem a nyelvvizsgázás is a mindennapi 

életünk részévé vált. Ma már az iskolai tanulmányok és a munkavállalás során is 

követelménynek számít, hogy meglegyen a papír. Gyermekeink, tanítványaink várhatóan 

többször is beülnek majd a padba nyelvvizsgázni: akár azért, mert több nyelvből 

szeretnének bizonyítványt, akár azért, mert az évek során több szinten is leteszik a vizsgát 

ugyanabból a nyelvből. 

Pár évvel ezelőtt nyelvvizsgára csak olyan jelölt jelentkezhetett, aki betöltötte a 

14. életévét. Ám ma már szinte mindenki tanul nyelvet az általános iskolában, sőt, már az 

óvodában is. Az ő tudásukat méri fel egy újdonság, az ITK junior nyelvvizsga, amely az 

Európa Tanács ajánlásai alapján az A2-es szintnek felel meg. 

Ez a vizsgalehetőség 10-14 év közötti diákoknak szól, akik legalább 200 órát tanulták már az angol, német vagy 

francia nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra. A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, 

hallás utáni értés, beszéd), ám itt az írásbeli és a szóbeli csak együtt tehető le. 

A junior nyelvvizsga nem azonosítható egyfajta iskolai számonkéréssel, hiszen jóval több annál: egy szakmailag 

elismert, nagy tekintélyű nyelvvizsgaközpont szintező mérése, az európai követelményrendszer alapján. A tanuló számára 

mindenképp sikerélményt ad, ösztönző hatású, kedvteremtő és jelentős motiváló tényező, a tanároknak és a szülőknek pedig 

fontos és hiteles visszajelzés arról, hogy egy világnyelv elsajátításában mit ért el, hová jutott tanítványuk-gyermekük. A 

pedagógusnak különösen hasznos útmutató és támpont: munkája eredményességét ezúttal nem ő maga méri és minősíti, hanem 

egy erre szakosodott külső intézmény. Az eredményről a diák az ITK-tól a vizsgaközpont igazgatójának az aláírásával 

hivatalos tanúsítványt kap, amelyben külön értékelik a szóbeli és az írásbeli teljesítményt.  

 

Az idei évben két végzős diákunk tett sikeres Junior nyelvvizsgát: Horváth Klaudia német, Keller Lúcia pedig angol 

nyelvből. Gratulálunk nekik! 

 Bányai Barbara 

 nyelvtanár 

 

Több évi angol nyelvtanulás és három hét kemény felkészülés után sikeres junior nyelvvizsgát tettem. Nem volt túl könnyű 

dolgom, ez volt az első nagy megmérettetés, amit nem lehetett magyarul kimagyarázni, ha nem értettem! ☺ 

Köszönöm Szilvi néninek a felkészítést! 

 Keller Lúcia  

 8. oszt. 

London Bridge Titokverseny 

 

A London Bridge Titokverseny iskolai fordulójára pontszámaim alapján be. Az országos verseny Budapesten, a 

Műszaki Egyetemen rendezték meg. Rengeteg diák vett részt a színvonalas versenyen. Igaz, helyezést nem értem el, de nagy 

dicsőség számomra, hogy részt vehettem a megmérettetésen. Ezúton szeretném megköszönni felkészítő tanáromnak, 

Hedericsné Rubóczki Szilviának az áldozatos munkáját, nélküle nem sikerült volna eljutnom idáig. 

 Pál Krisztián Marcell 

 7. oszt 
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Gyermeknap 

 

Május 27-én, gyermeknap alkalmából, Ajkára utaztak az 

alsó tagozatosok a Nomádia szabadidőparkba. 

A megérkezés után egy rövid, de tartalmas tájékoztató 

következett, majd a gyerekek birtokba vehették a park 

minden zegét-zugát. 

Kipróbálhatták a palánk játszóvárat, kalodát, csúszdát és 

az udvari népi játékokat. Megnézhették a kézműves- és 

kovácsműhelyt, a berendezett jurtát és a lovardát. A vár 

mögötti harctéren álló célpontra lőhettek. Az 

állatsimogatóban kecske, rackajuh, bárány, nyuszi 

simogatására volt lehetőség. Lehetett tutajozni, 

trambulinozni, kardozni. A nomád árudában ajándék- és 

emléktárgyakat is vásárolhattak a diákok. 

A felső tagozatos gyerekek Kislődre a Sobri Jóska 

Élményparkba kirándultak, hogy a tanulás helyett 

izgalmasabbnál izgalmasabb élményeket szerezzenek. A 

parkba megérkezve egy rövid tájékoztató után mindenki 

birtokba vehette a játékokat legyen szó vizes vagy 

szárazföldi attrakcióról. Lehetett vízibiciklizni, 

hófánkozni, tutajozni, lézerharcot vívhattak egymással, a 

várban középkori játékokban mérhették össze tudásukat. A 

hideg idő ellenére néhány vállalkozó kedvű tanuló 

alámerült a tó vizébe. Szerencsére mindenki készült meleg 

ruhával, így élményekkel telve térhetett haza. Reméljük 

jövőre is hasonló élményekben lehet részünk. 

Köszönet a szervezőknek! 

Csilla néni és Kati néni 
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Nagyboldogosok a Gizella-napokon 

Iskolánk május 11-én részt vett a Főegyházmegyei zarándoklat Boldog Gizella ünnepén. Az ünnepi szentmisére a 

Szentháromság téren – veszprémi kötődésű szentek és boldogok ereklyéinek jelenlétében- került sor. Szentbeszédet mondott 

Majnek Antal munkácsi megyéspüspök.  A szentmise után ebéd és számtalan gyerekprogram várta a diákokat. A Szaléziánum 

vetítőtermében megnéztük Koltay Gábor: Gizella sírjánál c. dokumentumfilmet. A népművészeti kirakodóvásár után fáradtan, 

de lelkileg feltöltődve indultunk haza. 

Hedericsné R. Szilvia 

Don Bosco- nap Veszprémben 

Május 18-án délután érkezett Veszprémbe Bosco Szent János, a kallódó fiatalok védőszentjének ereklyéje, amely 

harmadik éve járja a világot, ezzel tiszteleg a rend az alapítója születésének 200. jubileuma előtt. 

Délután 13:30-kor indult iskolánkból 45 diák és 6 pedagógus a közös ünneplésre. A Veszprémi Érsekség előtti téren 

felállított színpadon egyenként rövid programmal bemutatkoztak az egyházmegye iskolái. A mi csapatunk a 6. osztályból és a 

MÉZ szakkör tagjaiból tevődött össze. Bemutatva Don Bosco életének egy rövid mozzanatát ”A szeretet küldetése” címmel. 

Tanulóink igen ügyesen szerepeltek. Köszönet Bányai Barbara és Bertók Katalin tanárnőknek a zenei és a sport rész- 

botgyakorlat betanításáért. Elismerésben részesültek országos versenyeken szép helyezéseket elért tanulók. Iskolánkból Keller 

Lúcia (8.) Hoffmann Ágnes (8.), Bencze Loretta (8.) 

Csongrádi Anna (4.)  

Rövid szünet után átadásra került a Szent Imre-díj 

azon fiataloknak, akik tanulmányi, közösségi munkájukban 

kimagasló eredményt értek el, és hitéletük is példaszerű. Ezt a 

díjat kapta meg iskolánkból Sötét Áron 6. osztályos tanuló. 

Őszintén gratulálunk! 

Sok szép élménnyel és lélekben gazdagodva tértünk 

haza. 

Csák Enikő 

Hittanos találkozó 

 

Az idei évben június 8-án került megrendezésre a Hittanos Találkozó Veszprémben, a Szilágyi Keresztény Iskola, II. 

János Pálról elnevezett új tornacsarnokában. Zsolti bácsinak szeretném megköszönni, hogy eljött velünk és segített abban, 

hogy a gyermekek szép, lelki élményhez jussanak! 

A csodálatos gitáros szentmisén jó volt azonosulni Érsek atya nyugodt, békés prédikációjával, aki kiemelte Szűz 

Mária példamutató igaz életét. 

A szentmisét követően fakultatív programok következtek: tanár-kispap foci, floorball, ping-pong Érsek atyával, 

baranta, íjászat, kosárlabda, sorversenyek. Kézműves foglalkozások: gyöngyfűzés, csuhézás, papírvirág hajtogatás stb. 

Ebédre pizzát kaptunk. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert csak a program végére kezdett el esni az eső. 

A Főegyházmegyei Hittanversenyen Iskolánk eredményesen szerepelt, a 6-7. osztályos korcsoportban a 2. helyezést 

szerezte meg: Orbán Virág, Pálffy Szilvia, Sötét Áron, Zsikla Péter. Jutalmuk egy Don Boscoról szóló szép könyv. 

Köszönöm a munkátokat és gratulálunk! 

Lelki élményekben gazdag vakációt kívánok!    

Szeretettel: Nikol néni 
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Van felvidéki testvériskolánk!  

 

A Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete 2012. novemberében alakult meg jórészt azzal a szándékkal, hogy a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai olyan kirándulásokon, előadásokon, ünnepi 

megemlékezéseken vegyenek részt a szervezet pályázatai keretében, melyek erősítik magyar identitástudatukat, s előmozdítják 

a határokon átívelő magyar-magyar ifjúsági kapcsolatokat. 

Ennek első momentumaként március 19-én egy autóbusznyi diákunk utazott a révkomáromi Marianum Egyházi 

Gimnáziumba, hogy ottani magyar társaikkal és tanáraikkal közösen emlékezzenek meg március 15-e eseményeiről. Az 

ünnepi műsor után tanulóink megnézhették a történelmi belváros fontosabb emlékeit, látogatást tettek a komáromi erődbe, s 

betekintést nyerhettek a felvidéki Mária Rádió működésébe. 

Második felvonásként iskolánk fogadta a révkomáromi 

iskola diákjait június 4-én közös megemlékezésre, ahol ismét 

erősíthettük egymásban az összetartozás tudatát és érzését. A 

délelőtt folyamán betekintést nyerhetett a 47 vendégdiák 

iskolánk életébe, majd közös városnézés keretében emlékeztünk 

meg a trianoni diktátumról és következményeiről – verssel, 

dallal, koszorúzással – a Trianon-emlékműnél. A délután ünnepi 

szentmisén István atya megható szavai mellett a két iskola 

diákjainak rövid műsora, a mise zárásaképp pedig a Székely 

himnusz eléneklése csalt könnyeket a megjelentek szemébe. 

Az együtt töltött, rendkívül tartalmas, s megható 

találkozások elérték céljukat: a diákoknak szellemi, lelki élményeket, valamint értékes emberi kapcsolatokat eredményezett. 

A következő tanévben többek között egy erdélyi iskolával, a csíkszeredai Segítő Mária Líceummal szeretnénk 

felvenni a kapcsolatot, s pályázatok útján újabb cserelátogatásokat megvalósítani, amikkel lélekben és testben is közelebb 

vihetjük diákjainkat határon túli testvéreikhez. 

 B. B. 

Kirándulás a Folly Arborétumba 

Az őszi madárles-túra folytatásaként tavaszi 

kirándulásra hívta Enikő néni a 2. osztályt április 27-én, az első 

tavaszi napsütés örömére. 

Vidám kis csapattal szálltunk vonatra s egészen 

Badacsonyörsig utaztunk. Gyalogtúrával jutottunk fel a Folly 

Arborétumhoz. A 3.6 hektáron elterülő, főleg örökzöldekből 

álló gyűjtemény minden alkalommal elvarázsolja az 

idelátogatót. Így a gyerekeknek is csodálatos élmény volt az a 

békés, nyugalmat árasztó atmoszféra, amely körülöleli ezt a 

páratlan természeti kincset. A madárcsicsergés, a napfény és a 

ritka örökzöldek látványa igazi élményt nyújtott. 

A délután a Balaton parton folytatódott játékkal, labdázással. Jó volt látni az önfeledt gyermekarcokat. A vonaton már 

elpilledve gondoltunk vissza a tartalmasan eltöltött idő szép pillanataira. 

Ildikó néni 
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Erdei iskolában jártunk (élménybeszámoló) 

 

Az idei tanévben is lehetőséget kaptunk, a 3. és 4. osztályosok, hogy erdei iskolában tölthessünk néhány napot 

Csicsóban. 

17 fős csapattal indultunk útnak. Mivel a busz túl költséges lett volna, ezért segítőkész szülőkkel utaztunk el egy 

májusi péntek reggel. (Nagyon szépen köszönjük nekik!) 

A megérkezés után tanösvény túrára indultunk Farkas Zsuzsanna vezetésével. Az erdei séta során rengeteg növénnyel 

és állattal ismerkedtünk meg, sok új dolgot tudtunk meg róluk. Megkóstoltuk a hagymás fogasírt, bogárnézőkén át figyeltük a 

rovarokat. Újra megtanultuk, hogy minden rovar bogár, de nem minden bogár rovar. 

Ebéd után kipakoltuk a bőröndöket (volt, aki egy külön utazótáskában hozta a nasit és az üdítőt), és szabad program 

következett. Sok sporteszközt vittünk, néhányan itt tanultak meg gólyalábazni, olyan ügyesen, hogy hazafelé is azzal akartak 

jönni. Az esti vadles elmaradt, mert a gyapjaslepke hernyója annyira elszaporodott, hogy permetezni kellett helikopterrel, ami 

megzavarta a vadakat. Helyette tábortüzet raktunk és a sütögettünk egyet. Nehezen aludtunk el, furcsa volt az otthontól távol. 

Másnap azonban hajnalban keltünk, hogy megleshessük a vadakat. Őzeket figyeltünk reggelizés közben, majd egy 

betolakodó rókát kergetett el egy őzbak. Olyan hideg volt, hogy a fogak vacogása is elijeszthette a vadakat, így fél óra után 

„visszavonultunk” a hadiszállásra. Kis melegedés után csuhé virágcsokrot készítettünk Márti nénivel (következő anyák napjára 

jó ötlet). Délután patakvizsgálat következett. A hideg miatt a túra rész elmaradt, Péter bácsi ment el mintáért a patakra. Mi 

addig egy gyönyörű filmet néztünk meg Magyarország vadvilágáról. A korai kelés megtette hatását, amit Péter bácsi is 

észrevett, ezért-engedélyével- bóbiskolhattunk a film alatt. Hihetetlen, milyen élőlényeket rejt a patak vize! Rákokat, 

ebihalakat, házas tegzest és sok más élőlényt tanulmányozhattunk a mikroszkópokkal. Este hamar elaludt mindenki és reggel is 

ébreszteni kellett minket. Hazautazás előtt szabadon játszhattunk még és egy jó kis számháborút is játszottunk. 

Köszönjük szüleinknek, Andi néninek és Viki néninek ezt a csodás hétvégét! 

 

Csongrádi Anna, Kovács Réka, Darabos Anna 
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Interjú 

Nyelvtan órán azt a feladatot kaptam, hogy készítsek az osztálytársaim közül valakivel interjút, én Fekete Balázst választottam. 

 Miért ebbe az iskolába írattak a szüleid? 

 Mert elköltöztünk és ez volt közel. 

 Hogyan emlékszel az első napodra az iskolában? 

 Sajnos nem nagyon emlékszem, de azt tudom, hogy nem féltem, mert megláttam a volt óvodástársaim egy részét. 

 Említs néhány olyan eseményt, amelyekre szívesen, jó szívvel, gondolsz vissza! Azt is mondd el, hogy miért? 

 Az összes gyereknapra, mert mi egy jól összekovácsolt osztályközösség voltunk és mindent jól elbohóckodtunk.  

 Szerinted hogyan alakult/változott az osztályközösség 8 év során? 

 Kezdjük azzal, hogy nem volt rossz sohasem és most sem az. Változnak az idők és így az osztály is rohamosan, főleg 

az ilyen 14-15. életévben. 

 Mit vársz a következő iskoládtól, ahova továbbtanulni mész? 

 Új hely, új iskola remélem, hogy jobb lesz, mint az általános. És azt is remélem, hogy nem lesz ennyi rossz diák. 

 

Hamulecz Dávid 

 

I n t e r j ú  V a r g a  T i b o r r a l  

A z  i n t e r j ú t  o s z t á l y f ő n ö k ö m m e l ,  T i b o r  b á c s i v a l  k é s z í t e t t e m .  

Mióta dolgozik ebben az iskolában?  

 2007. szeptember 1-jétől  

Amikor megtudta, hogy tanítani fogja az osztályunkat, milyen érzelmekkel lépett be az első órára?  

 Ismertelek már benneteket, tudtam, hogy mire számítsak, örömmel jöttem hozzátok.  

Hányszor volt már osztályfőnök?  

 Veletek együtt hétszer voltam.  

Mely feladatokkal jár az osztályfőnökség? 

 Sok adminisztráció, az osztály tanulmányi, magatartási, szorgalmi előmenetelének, fejlődésének irányítása.  

Melyek a nehézségei?  

 A sok falra hányt borsó.  

Milyen szépségei vannak?  

 A világ összes munkája közül a legszebb tevékenység.  

Az osztályközösség Ön szerint jó vagy rossz irányba változott nyolcadik osztályra?  

 Már ötödik osztályban is jó közösség voltunk, ez tovább erősödött. A tanulmányi munka azonban jelentősen 

hanyatlott az osztály egy részénél.  

Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatai az osztálynak, és Tibor bácsinak az osztályban? 

 Tanulmányi kirándulás, farsangi buli, a csínytevékenységeink. 

Legyen szíves, említsen néhány pozitívumot az osztályunkkal kapcsolatban!  

 Összetartanak, kedvesek, segítőkészek, vidámak, jólelkűek. 

Milyen érzésekkel búcsúzik el ettől az osztálytól?  

 Fájdalommal és szomorúsággal.  

Mit adna nekünk útravalóként a búcsúzáskor? 

 Legyetek jók, ha tudtok. Érjetek el mindent az életben, küzdjetek érte, megéri!  

Buzás Miklós 
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