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Földi István atya, lelki igazgató gondolatai 

 

 

JÉZUSSAL TALÁLKOZNI… 

 

 Itt mindjárt szeretnék tisztázni egy félreértést, ami gyakran kialakulhat bennünk. Sokan azt gondolják, 

hogy ő valamilyen látomásszerű jelenségben, vagy rendkívüli módon közelít hozzánk. Egyszóval az érzések, 

hangulatok intenzív belső áhítatát tartjuk Jézus közelségének. Egy jól elmondott imádság, egy szép 

szertartás a templomban stb. Jól éreztem magam! 

       „Hangulat-keresztény” vagyok? 

 Ám tudnod kell azt, hogy Jézus teljes valóságában jelenik 

meg életünk minden napján ezek nélkül is! Az emmausziaknak 

lángolt a szívük, amikor beszélt hozzájuk mégsem ismerték föl 

Jézust, csak később a kenyértörésben. Magdolna előtt ott állt 

teljes valójában és azt gondolta a kertésszel beszél. Mégsem 

ismerte föl a Feltámadottat, csak amikor nevén szólította. 

Jellemző rá, amit a keresztelő mond róla: „Köztetek áll, akit ti 

nem ismertek”.  

 Felismerem őt? 

 Jézus megszületett Betlehemben, majd a későbbi években 

ott élt Názáretben. Megfigyelhetjük, hogy tanító útja során is 

csak fokozatosan nyilatkoztatta ki önmagát. Ha nem is járt 

mindig a színeváltozás ragyogásában, a szeretet szelídsége és 

alázata folyamatosan kisugárzott egész lényéből. Ahogy kérte 

is: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”.  2017 – Szent László éve 
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 Tudok szelíd és alázatos lenni? 

 A szeretetnek ez a szelíd alázata a csalhatatlan jel, hogy Jézus jelen van bennünk!  Szent Páltól tudjuk 

ugyanis, hogy lesznek olyanok, akik csak látszatát keltik annak, hogy Krisztus tanítványai. Ez nem csoda, 

hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Az önhittség, a gőg és a felsőbbrendűségi érzés távol 

áll azoktól, akikben Jézus igazán megmutatkozik, akikben jelen van! Ha önmagamat keresem és nem Jézus 

jelenlétét olyan csengése lesz szavaimnak, hatása tetteimnek, melyek idegenszerűek, elvesztik erejüket.  

 Mim van, amit nem úgy kaptam? 

 A Szentlélek bevezet minket Isten valóságos megismerésébe! Ő világítja meg nekünk a 

Szentháromság jelenlétét életünkben és a meghívást, hogy vele szoros életközösségre lépjünk. Az apostolok 

a Szentlélekkel közösségben és függésben élnek és tevékenykednek. Így próbálják megoldani szeretetben a 

felmerülő problémákat. Így tesz Pál is, amikor fáradhatatlanul járja a közösségeket és később az 

egyházaknak írt levelekben rámutat a problémák megoldására. Így tesz az Egyház ma is hallgatva 

Szentlélek belső sugallataira és útmutatásaira azok szavai által, akiknek feladata az isteni akarat 

magyarázata! 

„Békességet hagyok rátok. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ 

adja.” Jézus belső békéjének alapja az Atyában élő szeretetkapcsolat, ezért szavának megélése 

szeretetközösség ővele. A Szentháromság személyeinek belső örök békéje a szeretetben! Ezt a békét 

tapasztalhatjuk meg, ha Istenben élünk. Ez nem ment föl a próbatételek alól, viszont megadja a bátorságot 

ahhoz, hogy erősek maradjunk hitünkben. 

 Hogyan tanúskodom Jézusról? 

 A mai világ gyakran úgy gondolja, hogy végleg kirekesztette őt a történelemből. Például Istenre is 

megpróbálja alkalmazni azt a gyakorlatot, hogy akiről nem beszélünk, az nincs is. Az üdvösség öröme 

időtlen öröm és senki el nem veheti tőlünk! Ő szeret, neked csak egy dolgot kell tenned: legyél nyitott felé 

és fogadd el az ő szeretetét most, és életed minden napján! Bátorság, ne félj! Isten Lelke veled van! Ő 

megadja neked mindazt, amire szükséged van és eszedbe juttat mindent, amit Jézus tanított neked!  

 

Meghívlak, menjünk és tanúskodjunk a bennünk és közöttünk lakó Jézus örök szeretetéről! 

 

István atya 
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Az igazgató úr tanévnyitó beszédének részlete: 

 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Óvodavezető Asszony, 

Kedves Vendégeink, Kedves Szülők, Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit a 2016/2017-es tanév megnyitóján! 

„Veni Sancte” szentmisének nevezik azt a liturgiát, melyen az imént részt vettünk, a latin VENI SANCTE 

SPIRITUS jelentése: „JÖJJ SZENTLÉLEK ÚRISTEN”, azaz a jó Istent hívtuk segítségül az új tanév 

kezdetén. Óriási különbség ez a többi iskolához képest és óriási különbség ez a mai világ felfogásához 

képest. A mai világ az emberi akaratból fakadó önmegvalósításban, az elfogyasztható javak 

felhalmozásában hisz. Mi a jó Istenre irányítjuk a tekintetünket és tudjuk, hogy életünk értelmét akkor 

találhatjuk meg igazán, ha párbeszédre lépünk a minket kereső személyes Istennel. Iskolai keretek között is 

kérjük őt, hogy áldja meg a 2016/2017-es tanévünket, hogy növekedni tudjunk a szeretetben, a 

bölcsességben és az ő akarata szerinti közösséget alkossunk.  

Iskolánk az egész járás egyetlen egyházi fenntartású általános iskolája, azaz fontos hivatást kapott: a térség 

egyetlen értékközpontú, családias, a nyugodt tanulást fegyelmezett légkörben biztosító iskola.  

Hivatásunkat, küldtetésünket jól kifejezi iskolai címerünk is, melyet nemsokára büszkén viselhetnek most 

érkezett elsős diákjaink is. A címer közepén Szűz Mária alakja, a Nagyboldogasszony áll. A 

Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság: Szűz Mária Boldogasszony elnevezéséből ered. A 

címeren Szűz Mária fölött a Szent Korona látható, mely a magyar államiság és a Kárpát-medencei magyar 

összetartozás legfontosabb szimbóluma. A korona kifejezi azt is, hogy „Boldogasszony Anyánk, régi nagy 

Pátrónánk!”, azaz Boldogasszony-Mária a magyar nemzet pártfogója, védelmezője, a Kárpát-medence 

„Mária országa”. A címer háttérpajzs keresztje Krisztus áldozatára, keresztény mivoltunkra, az évszám 

pedig iskolánk alapításának évére emlékeztetnek, ez 1884-ben történt. A több mint 130 éves múltunk a 

keresztény nemzeti nevelés legszebb hagyományához kapcsol minket, Tapolca legrégebb iskolája vagyunk. 

Címerünk tehát fontos jelkép, mely értékrendünket és összetartozásunkat, egységünket is kifejezi.  

Iskolánk világa a múlt értékeit közvetítve családias, nyugodt, bensőséges légkört kínál az itt tanulóknak. 

Barátságos, a gyermekek számára is áttekinthető méretű, ideális osztálylétszámokkal működő, fegyelmezett 

légkört biztosító intézményként működünk. Magas színvonalú oktató munkánkkal, az egyházi iskolákra 

jellemző házirendünkkel és következetes magatartásunkkal válogatott osztályközösségeket, biztonságos 

iskolát tudunk kínálni a tapolcai és Tapolca környéki családoknak az új tanévben is, az új tanév kihívásainak 

így meg tudunk felelni.  

A beíratás adatai és a más iskolából átjelentkezők száma jól mutatják, hogy nagy igény van az ilyen 

iskolákra. Az előző tanévhez hasonlóan az idei tanévre beiratkozni szándékozók száma meghaladta a 30-at,  
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mi ragaszkodva az ideális létszámhoz, értékrendi és átgondolt pedagógiai elvek alapján 22 kisdiákot 

iskoláztunk be. 

Csak az elmúlt tanévben, a tanév végén átjelentkezőkkel együtt, magasabb évfolyamokra összesen 21 diák 

jött át hozzánk más iskolákból úgy, hogy értékrendi, tanulmányi, magatartási és szorgalom eredményeket 

vettünk figyelembe az átvételnél.  

A mostani tanévet 6 új átjelentkezővel kezdjük, a 3. osztályba és a felső tagozat minden osztályába érkeztek 

új tanulók. Fontos újra és újra hangsúlyozni, hogy a nagy érdeklődés ellenére megőrizzük iskolánk családias 

jellegét és nem kívánunk elitiskola, ahogy mondani szokták, „versenyistálló” lenni. Fontos számunkra, hogy 

a gyermekek a biztos alapok elsajátítása mellett nyugodt környezetben, szeretetteljes közösségben, a 

gyermeki önfeledtség, játék közegében nőjenek fel. (…) 

Az új tanévben is fontos a számunkra a szülőkkel és a diákokkal való szoros kapcsolat kialakítása, ezért 

mindenképp számítunk a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat észrevételeire, javaslataira, segítő 

munkájára, együttműködésére! 

Az új tanévben kívánok mindenkinek sok energiát, kitartást a nehézségben, a diákoknak sok örömet, erőt a 

tanuláshoz, a szülőknek és a pedagógusoknak sok örömet a gyermekek fejlődését látva! Isten áldja a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolát! Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen és 

áldjad meg közös munkánkat! 

A 2016-2017-os tanévet ezennel megnyitom! 

 

Osztályfőnök – helyettes osztályfőnök 

a 2016/2017-es tanévben: 

Alsó tagozat: 

1. o.: Varga-Gerencsér Viktória – Molnárné 

Albert Bernadett 

2. o.: Németh Andrea – Varga Zsolt 

3. o.: Lászlóné Gárdonyi Valéria – Oláh Imre 

4. o.: Kormányos Ildikó – Horváth Marietta 

Felső tagozat: 

5. o.: Sötét Béláné – Rohály János 

6. o.: Bányai Barbara – Zétényi Anna 

7. o.: Hernusz Erzsébet – Judi Gergely 

8. o.: Follyné Patonai Szilvia – D. Fekete Balázs 

 

Tanulószoba: Hernusz Erzsébet, Judi Gergely 

Óraadóink: Némethné Szollár Erzsébet, Hoffmanné Vass Virág, Farkas József,  

Kardos Béla, Sós Gyula 

Új kollégáink: Hernusz Erzsébet, Horváth Marietta, Judi Gergely, Zétényi Anna 
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AZ ISKOLA ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Az iskolánk megújulása folyamatos és átfogó, minden területre kiterjed: a minőségi átalakulásával 

kapcsolatosan megnövekedett terhek arányosabb elosztása és a további minőségi fejlődés támogatásának 

érdekében több szervezeti változás is történt iskolánkban.  

Már a korábbi években munkacsoportok kerültek megszervezésre: létrejött a magyar (vezetője: Hernusz 

Erzsébet), a matematika (vezetője: Sötétné Csilla), az idegen nyelvi (vezetője: Bányai Barbara), testnevelés 

(vezetője: Follyné Patonai Szilvia) munkacsoport.  

Az idei tanévtől az eddigi két munkaközösség helyett három került megszervezésre: az alsó (vezetője: 

Varga-Gerencsér Viktória) és a felső tagozatos (vezetője: Sötétné Csilla) mellett az osztályfőnöki (vezetője: 

Bányai Barbara) munkaközösség is megalakult. Ez utóbbi többek között a szervezői feladatok, a szülői, a 

kulturális és civil kapcsolatok, a pályázatok lebonyolítása témakörökben tehermentesíti a másik két 

munkaközösséget.  

Az idei tanévtől – miután Varga-Gerencsér Viktória osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatokat 

vállalt – új igazgatóhelyettese van iskolánknak D. Fekete Balázs személyében. 

Az új igazgatóhelyettesnek, a munkaközösségeknek és a munkacsoportoknak áldott, gyümölcsöző, 

eredményes tanévet kívánunk!          RJ 

A TÁRGYI MEGÚJULÁS IS FOLYAMATOS 

Nem hiába tartják intézményünket az egyházmegye és a térség egyik legdinamikusabban fejlődő általános 

iskolájának, hiszen a szakmai, szervezeti és személyi megújulás terén néhány évben óriásit léptünk előre, új 

iskola született a korábbi intézmény teljes megújításával. A tárgyi megújulás keretében Tapolca legrégibb 

oktatási intézményeként az egyik legmodernebbé váltunk az energetikai komplex pályázatunk megvalósítása 

keretében. 

A nyár folyamán és az 1. félévben a megújulás folytatódott, többek között sor került az alsós 

tantermek, mosdók, tornaterem és egyéb helyiségek festésére, különféle asztalosmunkákra (pl. 

nagyobb, helytakarékos étkezőasztalok készíttetésére), az udvari pergola, kiülő alapjainak 

betonozására (mely egy udvari „tanterem” kialakítását „alapozza meg” ), udvari ivókút 

kialakítására (melyet már ősszel nagy örömmel vettek birtokukba a 

gyerekek), ablakok fóliázására (melyeknek biztonsági, hő- és fényvédő 

funkciója egyaránt van).  

A fővezeték cseréje kapcsán a bejáratnál új térkő került lehelyezésre a régi 

betonlapok helyett.  
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Ilyen volt. 

 

 

                           

Ilyen lett:  

     a bejárati betonlapok helyett új térkő.  

 

 

      

Az első emeleti 4. terem (az 5. osztály 

terme) burkolata teljesen megújult, a 

régi parketta bontása után új 

szalagparketta került a padlóra. 

                   Így készült… 

           

 

Két jó minőségű interaktív tábla került beszerzésre, egy harmadik áthelyezésével pedig összesen három 

osztályterem (1., 3. és 8. osztály) kapott interaktív eszközt. Az eddig meglévő interaktív táblával együtt így 

mind a 8 osztály egy időben tud interaktív táblás teremben tanulni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőtérben hamarosan egy új tornaszoba kerül kialakításra, mely a tornaterem mellett további 

lehetőségeket nyújt a testmozgásra, edzésre, a mindennapos testnevelés tanóráinak megtartására. RJ 
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TALÁLKOZÁS RÉDLI ANDRÁSSAL 

Azt gondolom, sokan szurkoltunk a riói olimpiai közvetítéseken – minden sportágban – a magyar 

versenyzőknek, ám 2016. augusztus 14-én az átlagnál is több tapolcai izgult a televíziók előtt. A csapat 

tagjai közül két versenyző is városunk szülötte. Nem hiába drukkoltunk, hiszen olimpiai bronzérmes lett a 

Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András, Somfai Péter összeállítású magyar férfi párbajtőrcsapat. Ezek 

után nagy örömmel fogadtuk a Szent Erzsébet Óvoda meghívását, melynek keretében a gyermekeknek 

lehetőségük nyílott találkozni Rédli András olimpikonnal.  

 András közvetlenül, kedvesen mesélt a gyerekeknek életéről. 

Megtudhattuk, hogyan kezdett vívni, az edzések mellett pedig még 

zeneiskolába is járt. Pályafutásának bemutatása során fontos emberi 

értékeket, tulajdonságokat állított középpontba, melyek 

elengedhetetlenek a sikerhez: kitartás, áldozathozatal, felelősség, 

céltudatosság. Türelmesen végighallgatta, melyik nebuló mi 

szeretne lenni, ha nagy lesz és buzdította őket, hogy 

megvalósulásukhoz legyenek kitartóak, tanuljanak sokat! Elhozta 

érmét, melyről megtudhattuk, hogy körülbelül fél kiló a súlya, 97 

százalékban rézből áll, emellett cinket és ónt is tartalmaz. A 

gyerekek kezükbe is vehették az érmeket és az előadás végén pólóra 

kérhettek aláírást a bajnoktól. 

Köszönjük a Szent Erzsébet Óvoda szervezését, Andrásnak pedig sok sikert, eredményes versenyzést 

kívánunk az elkövetkező években!          VGV 

 

GÓLYÁK HELYETT MANÓK,   

AVAGY LEGKISEBBKÉNT ELSŐKÉNT ELSŐSKÉNT 

 Az 2016/2017-es tanév kezdete előtt hétfőn és kedden az első osztályosok 

birtokba vehették az iskolát.  

 Első nap nagy izgalommal érkeztek a gyerekek és szüleik. A Salföldi 

Természetvédelmi Majorba kirándult az osztály, ahol az őshonos állatokkal, 

gyógynövényekkel ismerkedtek meg, majd a Lezser és Laza lovak húzta kocsin 

zötyögve a pálos kolostor romjaihoz is ellátogattak.  

 Második nap már bátrabban indultak az iskola felfedezésére. Viki nénivel és 

Detti nénivel papírsárkány osztálytablót készítettek, sokat énekeltek és játszottak, 

igazgató bácsitól pedig soha el nem törő varázsvonalzót kaptak ajándékba. Hazafele 
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úton pedig már büszkén viselték az iskolaköpenyt. 

 A kis manók igazi elsősként vettek részt szeptember 1-jén a Veni Sancte tanévnyitó szentmisén, 

bátran kiálltak verset szavalni, majd a nyolcadik osztályosok feltűzték ruhájukra az iskola jelvényét. VGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜZENT AZ ERDŐ… 

Egy napon, sárga falevelet sodort a langyos szeptemberi szél az ablakpárkányra. Meghívót kaptak 

iskolánk 2. osztályos tanulói. Feladó a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola. A levélen az állt, hívja és 

várja a gyerekeket az őszi Bakony minden szépségével és látnivalójával. Soká nem is kérettük magunkat, 

felkerekedtünk, hogy egy szép napot eltölthessünk az 

álomra készülődő természetben.  

Az időjárás igazán kegyeibe fogadta a kis 

vándorokat, hiszen nyarat idéző meleggel kedveskedett 

nekünk. Mindenben részünk volt, ami egy – a teremtett 

világ csodájára nyitott embernek és emberkének szívét 

megvidámítja, lelkét felüdíti. 

 A gyerekek végre szabadon kergetőzhettek, focizhattak, játszhattak a friss, tiszta levegőn, a zöld 

fűben – talán nekik ennyi is elég lett volna. Szebbnél szebb tányérok kerültek ki a keramikussá vált 

gyermekek kezei közül.  

Gyúrtak, sodortak, gombócoztak, lapítottak… Végül mélyzöld máz került a kiégetett alkotásokra és 

talán otthon, a szobájuk falán emlékezteti őket erre a kirándulásra. A kísérő szülők  ezalatt  ízletes ebédet 

készítettek nekünk. Nincs is finomabb ilyenkor a bográcsban főtt paprikás krumplinál és a szorgos anyukák 

süteményénél! Ebéd után Áront köszöntöttük a születésnapján – duplán emlékezetes lesz neki bizonyára ez a 

nap! Ezután vidám, jó hangulatú sétát tettünk az őszi színpompáját már itt-ott magára öltő erdőben. Az, hogy 

esetleg vadat is lássunk, esélytelennek tűnt, hiszen síppal-dobbal ugye nem lehet madarat fogni… A túra 

közben Eszter néni rengeteg érdekességet mesélt az erdő élővilágáról. Saját készítésű képet is készíthettünk 

sétánk közben lehullott termésekből, ágakból. Élményekkel, sok-sok játékkal teli nap volt ez a hétfői nap. 

 Köszönjük a Szülőknek a szállításban, főzésben nyújtott segítséget, az iskola vezetésének, hogy 

elengedett bennünket! Tavasszal szeretnénk újra ott folytatni a barangolást, ahol ősszel abbahagytuk.  NA  

http://www.bakonyerdo.hu/okoturisztika/erdei-iskolak/balaton-felvidek
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SZENT GELLÉRT ÜNNEP DÍJAZOTTJAI 

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett 

kiemelkedő munka elismerésére. 2016. szeptember 26-án került sor a díjak átadására a Szent Mihály 

Főszékesegyházban tartott szentmise után. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

dolgozói közül az idei évben Sötét Béláné és Varga Zsolt részesült Szent Gellért-díj ezüst fokozatában, 

melyet dr. Márfi Gyula érsektől vehettek át. Gratulálunk és munkájukhoz további sok sikert kívánunk! VGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO KIÁLLÍTÁS KESZTHELYEN 

Nem mindennapi kiránduláson vettünk részt szeptember 26-án 

az ötödikes fiúk egy kis csapatával. Több mint 1000 m
2
-es 

alapterületen egy „játékország” várt bennünket. 

Terepasztalokon megjelent a középkor, a Star Wars epizódjai, 

szerepeltek tankok, autók, teherjárművek és munkagépek nagy 

méretarányban. Kiállítottak egy 5 méteres csatahajót, egy 

másfél méteres tengeralattjárót. 

Egy lego darut is működésbe hozhattunk, és egy magas 

nyomással üzemelő motor segítségével ping-pong labdákat dobáltunk. 

Nekünk a tengeralattjáró és a második világháborús német csatahajó tetszett a legjobban. 

Darabos Bulcsú- Horváth Dániel 
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CSAK ARRA VIGYÁZOK, AMIT ÉRTÉKESNEK TARTOK 

Ez volt a mottója annak a péntek délutáni programnak, melyet Ciklus-show néven hirdetett meg az iskola. 

Testünk biológiai folyamatairól beszélgettünk a négygyerekes édesanyával, Andreával. Látványos, izgalmas 

eszközök, zene segítette, hogy jobban megértsük, mit élünk, fogunk átélni hónapról hónapra ciklusunk 

során. Az egyes szerveinket megszemélyesítettük. Mindez azt szolgálta, hogy jól érezzük magukat 

nőiségünkben, amit a program végén üzenetként így fogalmazott meg 

Andrea: „Kívánom neked, mindig örülj annak, hogy nő vagy!” 

A Ciklus-show befejező részében anyukáink is bepillantást nyerhettek 

az egész délutáni programunkba.  

Az tetszett a legjobban, hogy játékosan is meg lehet beszélni a 

komoly dolgokat.   Kovács Emese-Sabján Hanna 

BADACSONYBAN VOLTUNK 

Imre bácsi ebben a félévben is több helyre szervezett nekünk 

kirándulást a túraszakkör keretében. Nekünk, harmadik 

osztályosoknak a badacsonyi tetszett a legjobban. A tapolcai 

vasútállomásról tizennégyen indultunk a magas hegy meghódítására. 

Badacsonytomajon szálltunk le a vonatról és elindultunk a hegy felé. 

Az első megálló a forrásnál volt. Nagyon finom íze volt a vizének, 

csillapította a szomjunkat. Kulacsainkat is megtöltöttük mielőtt 

folytattuk utunkat. A második megálló a Kőkapu volt. Imre bácsi elmesélte a kapu történetét, majd indultunk 

tovább. Hosszas járás után elértünk a kilátóhoz. Fölmentünk a csigalépcsőn, és 

amikor körülnéztünk… Láttuk a Balaton vizét, a környező hegyeket, a 

gyönyörűségesen szép tájat. Jó érzés fogott el bennünket, hogy ezen a 

különleges és csodálatos környéken élünk, itt van az otthonunk. A rövid pihenő 

után már lefelé vettük az irányt. Kitérőt tettünk egy régi házhoz, miközben a 

magasban egy repülő szállt el felettünk. A magasból milyen szép látvány lehet a 

hegy! Utunk további részében láttunk egy keresztet, és a Bujdosók lépcsőjénél 

is megpihentünk.  

A hegyről lefelé az utolsó nagy kihívás következett, a lépcsősoron való lejutás. Szerencsére mindenkinek 

sikerült épségben leérnie. A badacsonytördemici vasútállomásnál vártuk a hazafelé induló vonatot. Előtte a 

játszótéren pihentünk. Mire Tapolcára értünk, már mindenki az élményeit mesélte a szüleinek, testvéreinek. 

Estére pedig már a következő kirándulást tervezgettük és vártuk.    A 3. osztály túrázói 
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"AZ IGAZAT ÉRTENI, A SZÉPET ÉREZNI, A JÓT GYAKOROLNI KELL!" 

 Bolyai János ezen idézete volt az idei Bolyai Matematikai Csapatverseny mottója. A verseny 2004-

ben indult, és a következő évtől országos szintűvé nőtte ki magát. 2010-től a határainkon túliak is 

szervezetten kapcsolódhattak be a kihívásba. 2015-ben már 41 000 résztvevője volt a versenynek. 

  A verseny célja, hogy segítsük a diákok azon képességeinek kibontakoztatását, mellyel közösen, 

összedolgozva tudnak matematikai-logikai feladatokat megoldani. Együtt tudjanak gondolkodni, tudjanak 

érvelni a saját megoldásaik mellett, képesek legyenek meggyőzni társaikat, és összemérhessék tudásukat az 

azonos évfolyamon tanuló diáktársaikkal. Bolyai egy korábbi idézete jól tükrözi ezt a célkitűzést. 

 „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben!” Iskolánk 3-8. évfolyamon 

tanuló diákjaiból kilenc csapat, összesen 34 tanuló képviseltette magát a megyei forduló tapolcai régiós 

versenyén. Hatvan perc alatt 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kellett megoldani 

diákjainknak. Az előzetes, intenzív felkészülés ideje egy hónap volt. Lelkesen, szorgalmasan, izgalommal 

teli készültek a tanulóink. Nem csupán a csapatok felkészülése volt ez az időszak, a szülők, a testvérek is 

aktívan bekapcsolódtak az „agyalásba”.  

 A verseny ideje alatt együtt szurkoltunk a versenyzőinknek. A szülőkkel együtt vártuk az 

eredmények megjelenését az interneten, és örültünk az elért sikereknek. Ezt bátran nevezhetjük 

összedolgozásnak, együtt gondolkodásnak, egy nagyon komoly csapatjátéknak. Be kell vallani, ide csak 

azoknak a diákoknak érdemes jelentkezni, akik tudnak küzdeni, nem adják fel akkor sem, ha nem jutnak 

tovább az országos megmérettetésre. A feladatok bizony nem az egyszerű, hétköznapi matematikai tudással 

megoldhatók közé tartoznak. Azt gondolom, minden elért eredmény diákjaink hozzáállását mutatja.  

 Ez nagy kihívás volt, és nagyon szépen teljesítettek csapataink. Érdemes továbbgondolni a jövőbeni 

versenyzés lehetőségét. A gyermekek már a 2017. évi csapatokat szervezik, és egy szülőkből álló felnőtt 

csapat indulását tervezgetik... 

http://www.tapolca.hu/nagyboldog/index.php/aktualis/73-az-igazat-erteni-a-szepet-erezni-a-jot-gyakorolni-kell
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Az induló csapataink és az elért eredményeik, akikre BÜSZKÉK vagyunk! 

Felkészítő pedagógusaik: Sötét Béláné, Kormányos Ildikó, Lászlóné Gárdonyi Valéria 

Iskolánk megyei fordulójának eredményei a tapolcai régió legkiemelkedőbb helyezéseit hozták! 

Gratulálunk!  

 

Helyezés a 

tapolcai 

régióban 

Helyezés 

a megyei 

fordulón 

Csapatnév Csapattagok Osztály 

1. 8. Számkirályok 

Pajor Enikő 

Horváth Anna Veronika 

Lázár Kristóf György 

Nagy Márton Regő 

3. 

1. 13. 3D 

Horváth Dániel Zsolt 

Hubert Ádám Dániel 

Darabos Bulcsú 

Szőcze Botond Dominik 

5. 

1. 16. Bűvös négyzet 

Rohály Boglárka 

Darabos Anna 

Mersics Lili 

Werner Fülöp Péter 

8. 

2. 17. Négy legjobb matekos 

Kovács Flóra 

Darabos Júlia 

Kasnya Péter 

Sinkó Szabolcs 

3. 

2. 22. Négy ész 

Németh-Bende Szabolcs 

Sabján Olivér 

Werner Dénes 

Zengői Roland 

4. 

3. 24. Szuperzsenik 

Puha Liliána Napsugár 

Virág Lilla 

Pölczmann Bence 

Nádasdi Tamás 

3. 

3. 25. Szoknyás matekosok 

Bolla Anna 

Folly Anna 

Tarsoly Borbála 

4. 

3. 28. Bűvös kockák 

Hederics Eszter 

Urbán Emese 

Werner Kinga Éva 

Tóth Tamás 

6. 

4. 32. Számológépek 

Söjtöri Henrietta 

Bódis Napsugár 

Kiss Zsanett 

6. 
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ÜZEMLÁTOGATÁS A VARGA PINCÉSZETNÉL 

  A negyedik osztály meghívást kapott a Badacsonyörsön működő Varga Pincészettől. Nagy 

izgalommal vonatra szálltunk 2016.október 12-én, s kis gyaloglás után megérkeztünk a helyszínre. Egy 

kedves bácsi fogadott minket, s végigkalauzolt a hatalmas épületben. 

 Először megfigyelhettük az óriási tartályokat, amelyben a bort tárolták. Utána a palackozást 

nézhettük meg. Nagyon érdekes volt, ahogy a futószalagon lévő üres üvegek teletöltődtek, majd a folyamat 

végén a felcímkézett palackok szállításra készen kerültek a dobozokba. 

A következő látnivaló a pince volt, ahol rengeteg hordó sorakozott egymás mellett. A legérdekesebb 

egy óriási példány volt, ami mellett szinte törpének éreztük magunkat. Sétánk végén asztalhoz invitáltak 

minket, s nagyon finom szőlőlével kínáltak mindenkit. Tartalmas délutánt töltöttünk el, láthattuk 

lakóhelyünk egyik jellegzetes termésének feldolgozását, a gépesített munka hatékonyságát és az emberi 

irányítás fontosságát.            KI 

 

SZÖVEGÉRTÉSVERSENY PÁPÁN 

Rangos megmérettetésre került sor Pápán, 2016. november 17-én, a Szent István Római Katolikus 

Általános Iskolában. A Főegyházmegye katolikus iskolái versenyezhettek szövegértésből. 

 Évfolyamonként kerültünk beosztásra, a rendelkezésre álló idő egy óra volt. Két szöveget kellett 

feldolgozni. Az ismeretközlő szöveg egy kisvasút megállóiról, míg a másik, szépirodalmi  írás a mítoszok 

világából, egy minotauruszról szólt. Nagyon érdekes volt mindkettő. 

 A feladatok megoldása után mesét nézhettünk és megkínáltak finom pogácsával is. Végül 

megszületett az eredmény. Nagyon örültem az elért lV. helyezésnek. Mindenkinek emléklappal és 

könyvjelzővel köszönték meg a munkát. 

 Szívesen indulnék jövőre is.        / Sabján Olivér 4.o./ 
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OKTÓBER MÁRIA HÓNAPJA 

Iskolánkban hagyomány a jeles napok megünneplése, ezért október hónapban Máriára, égi 

édesanyánkra emlékeztünk.  

A Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi segélyszervezethez csatlakozva október 18-án a 

Nagyboldogasszonyos tanulók és pedagógusok közösen imádkozták a rózsafüzér-imádságot a világ 

békéjéért. A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját 

tiszteljük, és megváltásunk titkaira emlékezünk. A 15. 

század óta a katolikusok egyik legkedvesebb és 

legelterjedtebb imádsága. 

Szeretettel fogadtuk iskolánkban a szomszédos 

Szent Erzsébet Óvoda nagycsoportosait az óvó nénikkel 

október 24-én. „Kedvcsináló óránk” főszereplője Szűz 

Mária volt. 

 A kezdetben izgulós kicsik nagyon hamar 

feloldódtak. Jó érzés volt látni a csillogó szemeket, 

ahogy hallgatták Szűz Mária életével kapcsolatos történeteket és válaszoltak a 4. osztályosok által feltett 

kérdésekre.  Akik ügyesen válaszoltak, jutalommatricákat kaptak. Igyekeztünk olyan programot összeállítani 

a gyerekeknek, amibe belecsempésztünk egy kis emlékezetfejlesztést, memorizálást, éneklést és 

kézműveskedést. 

Mindegyik csoportmunka jó hangulatban telt. A tanító nénik és óvó nénik is nagy örömmel vettek 

részt a kézműves foglalkozáson. Iskolánk alsó tagozatos gyermekei is segítettek egy-egy kicsinek elkészíteni 

a képet, egyben játékosan tanulni egy Máriás imát és éneket, valamint rózsafüzéreket őszi termésekből, 

színes papírokból. Minden kisgyermek nagyon jól érezte magát és önfeledten játszott.  

Köszönjük a gyermekeknek az együtt töltött időt és biztosan sokan választják majd a kis óvódások 

iskolánkat!              HM 

 

 

 

 

 

 

 



2016/2017 I. félév           OSKOLA 

 

15 

 

„SZENT MÁRTON KÖPENYE” –  

CSALÁDI NAP ÉS LAMPIONOS FELVONULÁS 

 

Immár 5. alkalommal rendeztük meg Márton-napi családi délutánunkat november 12-én. A 

különleges rendezvény fővédnökei dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Rig Lajos, 

országgyűlési képviselő voltak. A program kezdeteként ünnepi szentmisén tisztelegtünk kicsik és nagyok 

Tours-i Szent Márton előtt, melyet Dr. Márfi Gyula érsek és Földi István, az iskola lelki igazgatója mutatott 

be. Ezt követően különleges programok várták az érdeklődőket iskolánk épületében.  

A tapolcai Zajongó zenekar nagy sikerű előadása után Szent Márton példaadó életéről a kicsik adtak 

elő jelenetet. Ezután az óvódásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése következett, amelyen 

értékes ajándékokat vehettek át a gyerekek. A pályázatra több mint 80 alkotás érkezett a tapolcai és 

környékbeli óvodákból. 

A délután további részében kézműves foglalkozások zajlottak. Az első teremben Márton lovas 

pajzsát és spatula lovát készíthették a gyerekek. A második osztályteremben lampionkészítő manufaktúra 

üzemelt, ahol papírtányér-libák is 

készültek. A harmadik helyszínen 

kukoricamorzsolás és csuhébaba-

készítés várta az érdeklődőket. 

Az óvó nénik és kis segítőik keze 

alól egy külön teremben origami-

libák és ajtódíszek születtek. 

Zárásképpen a mazsorett csoport 

fergeteges „világító botos” táncot 

adott elő a tornaterem sötétjében, 

sikert aratva a rendezvényre 

érkezett gyerekek és felnőtt sereg előtt.  

 Márton-napi süteménnyel, libazsíros kenyérrel, forralt borral, forró teával kedveskedtünk a 

családoknak. A belvárosi felvonulás, amit Szent Márton lovas alakja vezetett volna, a viharos-esős idő miatt 

sajnos elmaradt. Az egyedülálló nap zárásaként német Márton-napi dalok kíséretében gyújtottuk meg 

lampionjainkat.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete, 

valamint a Szent Erzsébet Óvoda összefogásából született ünnepség a városi programok egyik 

leglátogatottabb színfoltjává nőtte ki magát a több mint 300 látogatóval.  

Jövőre újra várjuk mindnyájatokat!          BB 
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INTERJÚ CSILLA NÉNIVEL 

Készítette Sabján Hanna 5. osztályos tanuló 

 

Mikor született meg Önben a döntés, hogy a tanári pályát választja? 

Általános iskolai tanulmányaimat ebben az iskolában végeztem. Akkor még 2. sz. Általános Iskola volt a 

neve. Hálás szívvel és nagy szeretettel gondolok egykori tanítóimra és tanáraimra. Major Ferencné, Mérai 

Károlyné tanító nénik, valamint Hegyi Ilona, és Lehoczki Péterné tanáraim kiváló pedagógusok voltak. Az ő 

odaadásuk, elkötelezettségük és lelkesedésük példaértékű volt számomra. Már 7. osztályos koromban 

eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, vonzott a tanári pálya. A mai napig elevenen él az 

emlékeimben, amikor fizikaórán Móricz Sándor a gyorsulást tanította. Azt kérte tőlünk, képzeljük el, hogy a 

templom tetejéről ledobunk egy vasgolyót. 

Miért éppen a matematika és a kémia szakot választotta? Vonzotta-e valamilyen más szakirány is? 

Ezen falak között született meg szívemben az elhatározás, hogy matematika-orosz szakos tanár leszek. Ezt 

Minorics Béláné matematika, és Szakács Erzsébet orosz szakos tanáraimnak köszönhetem. A gimnáziumban 

ezt a két tantárgyat tanultam emelt óraszámban. Első diplomám matematika-orosz szakos tanári, melyet az 

egri Eszterházy Károly Főiskolán szereztem. Ezzel párhuzamosan kezdtem el Egerben a hittanári szakot, de 

ezt már a Veszprémi Hittudományi Főiskolán fejeztem be. A második fiammal voltam gyesen, amikor 

Szombathelyen levelező tagozaton elvégeztem a kémia szakot. Kedvencem a matematika és a hittan, de 

szívesen vezetem be a gyerekeket a természettudományok izgalmas világába is. 

Mennyire nőnek a szívéhez a gyerekek, és figyelemmel kíséri-e pályafutásukat az általános iskola után is? 

A múltkor kedvesen rám köszönt az utcán egy egyetemista korú lány. Fazekas Fanni volt az öccsével. 

Pillanatok alatt megtaláltuk a közös hangot. Jó volt hallgatni őket. De ugyanilyen elevenen él bennem az 
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első osztályom is. Azóta már többgyerekes édesanyák, édesapák lettek. Megismernek, üdvözölnek, rám 

köszönnek. Egy tanítványom mindig arról álmodott, hogy pedagógus lesz. Sikerült neki. Az elmúlt két 

hétben a tavalyi osztályomból 2 diák cikke is megjelent. Ezeket elrakom, emlékként őrzöm. Dobozokban 

vannak a tőlük kapott kincsek. De akiket most tanítok, Ti is nagyon fontosak vagytok számomra. Imáimba 

Titeket és Kollégáimat is belefoglalom. Pecsétet hagy minden gyerek a lelkemben. 

Szabadidejében mi a kedvenc időtöltése? 

Szabadidőm, amit csak magamra fordítok, az igen kevés. Szívesen olvasok. Hétközben főként újságot, 

magazinokat. A könyv csak hétvégén kerül elő. Ami igazán megnyugtat és kikapcsol, az a kézműves 

tevékenység, saját készítésű ajándékokat gyártani. Jó együtt biciklizni a férjemmel, de egy Szent György-

hegyi túra is feltölt. 

Van kedvenc étele? Szeret sütni, főzni? 

Kedvenc ételem kifejezetten nincs. A sajtokat, könnyű húsokat kedvelem, de a sütiket sem vetem meg. 

Mindent megeszek, nem vagyok válogatós.  Hét közben azt eszem, amit Ti, hétvégén pedig megfőzöm a 

családom kedvenceit. Sütni nagyon szeretek. A születésnapi tortákat mindig magam készítem. Amikor kicsik 

voltak a fiaim, akkor készült traktor és piramis alakú torta is. Sőt „focipálya”-tortát is sütöttem 

„gumimacikkal”. Az aprósütemények, linzerek alapdarabok hétvégén. 

 Mi a kedvenc ünnepe és hogyan készül rá? 

Karácsony, húsvét, születésnapok, ballagások, esküvők, házassági évfordulók. Megannyi alkalom, hogy 

összegyűljön a család, ünnepeljen, együtt legyen. Ezek az alkalmak összekovácsolják a családtagokat. Már a 

várakozás, a készület is jó érzés, örömforrás. Minden ünnepben közös az, hogy kilépünk a hétköznapok 

egyhangúságából. 

Gratulálok a Szent Gellért-díj ezüst fokozatához! Váratlanul érte a kitüntetés? 

Köszönöm a gratulációt! Nagyon meglepett ez az elismerés. Egyáltalán nem számítottam rá, de jó érzés 

tudni, hogy elismerik a munkámat. Mivel is fejezhetném be, ha nem egy hasonlattal, ami egy kicsit 

összekapcsolja a magánéletemet az iskolával: A tanítás olyan, mint a főzés. Nem mindegy a mennyiség, mert 

ha túl sok, akkor nehéz, de ha túl kicsi az adag, akkor az ember éhes marad. Szeretet is kell hozzá, és élvezni 

is kell azt, hogy ember „főz”. Persze a „fűszerezés” sem mindegy. Ha túl fűszeres lesz, akkor senki sem 

tudja megemészteni. De ha kevés a fűszer, akkor élvezhetetlen az étel. 

 

Köszönöm a beszélgetést! Jó „főzést” kívánok mindkét területen! 
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MESÉS EGÉSZSÉG 

„Mesés egészség” címmel egy országos meseíró pályázaton négy 3. osztályos tanulónk vett részt. Közülük 

Nagy Márton Regő: Az egészséges vita című meséjével II. helyezést ért el, ez az alábbiakban olvasható. 

Gratulálunk!             LGV 

AZ EGÉSZSÉGES VITA 

Egyszer volt, hol nem volt egy kisvárosi piac. Ezen a piacon mindenféle finomságot, 

érdekességet, ruhát, játékot, szerszámot, hasznos holmit lehetett találni. 

 Piaci napokon hangos zsivajtól és zajtól volt hangos a városszéli kis tér. Az árusok már korán 

reggel felállították kis bódéikat, hogy minél hamarabb megmutathassák sokféle portékájukat. A 

kisváros lakói szerették ezeket a napokat, és igyekeztek minél korábban felkelni, hogy kedvükre 

válogathassanak, nézelődjenek a sokaságban. 

 A sok árus között volt egy gyümölcsöket, zöldségeket áruló idősödő házaspár, akik a város 

túlsó végében laktak és a házuk melletti kertjükben termelték meg a piacra valót. A néni mosolygós 

arccal rakosgatta a gyümölcsöket, míg a bácsika szorgosan pakolta a zöldségeket. A vevők szívesen 

vásároltak náluk, mert becsületesek voltak és mindenkit kedvesen fogadtak. 

Amilyen kedves volt a házaspár, az áruik annál zsémbesebbek. A zöldségek és a gyümölcsök 

folyamatosan veszekedtek vitatkoztak, hogy melyikük az egészségesebb. Még szerencse, hogy az 

emberek nem értették beszédjüket, mert a mérgességük miatt nem vette volna meg őket senki. 

- Én vagyok a legegészségesebb! - kiabált az alma nagy hangon. 

- Még hogy te! Én sokkal egészségesebb vagyok! – vágta rá rögtön a sárgarépa. 

- Közel sem annyira, mint én! Sok bennem a C-vitamin! – lármáztak a ribizli szemek és a 

méregtől még pirosabbak lettek. 

-  Mégis én vagyok a legfinomabb a főzelékek között! – hallatszott tompán bezárt hangjuk a 

borsószemeknek. 

- Finooom! Az nem azt jelenti, hogy egészséges is! – sárgult irigyen a citrom. 

Ez a veszekedés ki tudja, hogy meddig folytatódott volna, a gyümölcsök egyre hangosabbak 

lettek, már a szőlőszemek sem bírták tovább a feszültséget, és a méreténél fogva bölcsnek tartott 

ananász, aki hallgatagon szokott nézelődni, a többi hosszú útról érkezett gyümölcsök között, 

egyre haragosabb tekintettel figyelte a többieket. A banán már majdnem kiegyenesedett, annyira 

nézte a lármázókat. 

A vásárlók mindeközben, kilószámra válogattak az egyre zajosabb társaság tagjaiból. 
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Nemsokára megvásárolták az almákat és egészségnapra vitték őket egy iskolába, ahol egy orvos 

arról beszélt a gyerekeknek, hogy az alma segít nekik, hogy ne legyenek betegek. 

- Napi egy alma, az orvost távol tartja. Jó a gyomornak, segíti az emésztést. 

A gyerekek megfogadták a jótanácsot és rendszeresen ettek a színesebbnél színesebb almákból.  

A sárgarépákat egy édesapa vette meg, sietve vitte haza beteg kislányának, aki hónapokat töltött 

kórházban súlyos betegsége miatt. A doktor azt javasolta, hogy igyon sok frissen préselt nyers 

répalevet. Először csak egy kortyot bírt meginni az érdekes ízű italból, de aztán pár hét elteltével 

megkedvelte és ez lett a kedvenc gyógyszere. A kislányt meggyógyította a répa és az utolsó orvosi 

vizsgálaton megdicsérte az orvos, azt mondta, hogy nem kell több répalevet innia, de a kislánynak 

már ez volt a kedvenc itala és továbbra is mindennap itta. A család nagyon boldog volt, hogy a 

kislány teljesen meggyógyult, és továbbra is minden héten vettek a házaspár által termelt répából. 

A ribizlit egy nagymama fizette ki és finom lekvárt főzött belőle az unokáinak, akik minden 

iskolai szünetet a nagyszüleiknél töltöttek, s bizony a kedvenc sütijük a palacsinta volt, ami csak még 

finomabb lett a frissen főzött ribizli lekvártól. 

A borsót kilószámra vették a háziasszonyok, levest, főzeléket készítettek belőle. Ám egy 

szakácsversenyre is jutott belőlük, ahol ínycsiklandó rizottó készült belőle sült csirkemell köreteként. 

A zsűrinek nagyon ízlett a szaftos, finom, zsenge borsós rizs és az ételek között ez lett az aranyérmes 

étel. A borsók örömükben táncra perdültek a rizsszemekkel. 

A citromok egy óvoda konyhájába kerültek, ahol jó illatú, vitaminos gyógyteát készítettek 

belőlük, hogy a kicsiket védjék a hideg téli napokon a betegségekkel szemben. Hiszen az egészséges 

életmód nincs életkorhoz kötve. Minél korábban elkezdik az emberek megélni, annál 

egészségesebbek lesznek életükben. A citrom új barátokra lelt. A kamilla, menta, csipkebogyó, 

zsálya, hársfa mind-mind közel kerültek hozzá, a legjobb cimborája mégis a citromfű lett, 

valamilyen oknál fogva… A méz negédességét azonban sehogy sem tudta megszokni, és nem is 

szerették egymást, ám egy kanál segítségével okozott keverés mindig segített, hogy egymásra 

találjanak. 

 A mesés egészség nem csak a mesékben létezhet, hanem a valóságban is nagyon sokat 

tehetünk érte. Minden táplálék fontos vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, amire a 

szervezetünknek szüksége van. A táplálkozásunkban is a kiegyensúlyozottság a legfontosabb és 

persze a rendszeres mozgásról sem feledkezzünk el.       
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KIRÁNDULÁS, BARLANGTÚRA ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLAT 
 

 December 1-én tanítás után barlangtúra és képzőművészeti tárlat várta iskolánk 5. 

osztályos tanulóit Balatonfüreden. 

A Lóczy-barlangban lámpások világítottak, melyek fényénél Szent Miklós életének 

legérdekesebb és kevésbé ismert fejezeteiből láthattunk életképeket. Végigsétálva a 

barlangon minden állomásnál egy-egy rövid történetet hallhattunk a jótevő szent 

életéből, különösen a gyerekkorára fókuszálva. Majd egy érdekes természettudományi előadás hangzott el  a 

barlangról és annak kialakulásáról. Levendulamaggal teli zsákokat kerestünk a barlang előtti kis erdőben, s 

végül egy személyes találkozás volt Szent Miklós segítőjével. 

A nap a Vaszary Galériában folytatódott. Az impozáns épület és annak fényei már 

messziről hívogattak bennünket, de az igazi élményt mégis a művészet gazdag tárháza 

adta. Most festményein keresztül egy időben tekinthettük meg Ripp-Rónai József útját 

Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig. Viktor Vasarely (Vásárhelyi 

Győző) a nemzetközi geometrikus absztrakt művészet irányadó képviselőjének 

alkotásai varázsolták el a gyerekeket az egyik tárlaton. Diákjaink kaphattak egy átfogó képet  a biedermeier 

stílus atyja, Josef Danhauser osztrák festőművész munkásságáról is. A magával ragadó tárlatvezetés után egy 

kincskereső játék zárta a múzeum pedagógiai órát. 

Élményekkel és tudással gazdagodva tértünk haza. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy egy igen tartalmas 

kiránduláson vehettek részt a gyermekek!         SBné 

 

KIRÁNDULÁS A ZOTTER CSOKIGYÁRBA 

Az előző évekhez hasonlóan decemberben kirándulást szerveztünk Ausztriába, hogy újra részesei lehessünk 

a varázslatos, mézeskalács-illatú adventi forgatagnak. Idén soha nem látott létszámmal, 59 fővel indultunk 

útnak Steiermarkba, hogy látogatást tegyünk a Zotter Csokigyárba.  

A különleges ízesítéseiről híres, kézzel készített Zotter 

csokoládék nálunk is kaphatók a jobb csokiboltokban. A 

csokigyárban az idegenvezetésen és filmvetítésen keresztül 

bepillantást nyerhetünk a csokoládégyártás kulisszatitkaiba, 

majd a különböző munkafolyamatok állomásain (a 

kakaóbabtól kezdve a nyers csokoládémasszán keresztül a kész 

csokoládéig) 150 féle csokit kóstolhattunk meg!  

A százféle „hagyományos” ízen kívül olyan 

különlegességekben kalandozhattunk, mint a chilis csokikrém, 
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diós tepertőskrém, datolyás-gombás, indiai fűszeres, tökmagból készült marcipán és más meglepő 

kombinációk! 

A csokigyári látogatáson kívül Grazban tettünk sétát: megnéztük a híres Óratornyot a Schlossbergen, 

ahová fogaskerekűvel jutottunk fel. A karácsonyi belvárosban az adventi sétavonatról gyönyörködtünk. Szép 

emlék számunkra a tartományi székház udvarán található jászol, mely 50 tonna jégből készült. A 

Christkindlmarkton (karácsonyi vásár) karácsonyi puncsot ittunk, s megkóstoltuk a híres grazi 

Bratkartoffel-t (töltött sült krumpli), amit már jól ismernek az ínyencek előző évi utazásainkról. 

Az immár 10. alkalommal megszervezett utazás feledhetetlen élmény marad gyerkőcök és a szülők számára 

egyaránt. Jövőre gyere velünk Te is!          BB 

ÖTÖDIK ÉVE MŰKÖDIK ISKOLÁNKBAN A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

Helyi szervezetünk fontos célja iskolánk felső tagozatos diákjainak támogatása abban, 

hogy a diákutaztatási program keretében eljussanak határon túli magyar iskolákhoz. A 

Rákóczi Szövetség  kirándulásai, az ünnepi megemlékezések, előadások által tanulóink 

magyar identitástudatát szeretnénk erősíteni.  

Helyi szervezetünk tevékenysége által már három testvériskolai kapcsolattal 

rendelkezünk: a révkomáromi Marianum Egyházi Iskolaközponttal, a Párkányi Ady 

Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával, valamint a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolával. A felsorolt intézményekkel eddig 8 alkalommal énekeltünk együtt nemzeti himnuszunkat: 

ötször mi utaztunk, háromszor pedig mi fogadtuk testvériskoláink diákjait. 

A Rákóczi Szövetség belső pályázatai révén rengeteg dologra tettünk már szert: 10 db 

mezőségi viselet, 200 db tájékoztató anyag iskolánkról, szervezeti pecsét, két gyönyörű 

történelmi zászló, a helyi szervezet információs táblája, valamint 40 db emblémázott 

póló gazdagítja iskolánkat. A legutóbbi pályázaton 5 db Bocskai mellényre nyertünk 

pénzt. 

Szövetségünk a városi műsorokon, megemlékezéseken is rendszeresen képviselteti 

magát: március 15-én és október 23-án koszorúzáson veszünk részt, nemzeti 

ünnepeinken (március 15, június 4.) pedig rendszeresen szerepelnek diákjaink. 

A jövőt tekintve terveink között szerepel egy hagyományőrző tábor megszervezése, ahol tanulóink 

megismerkedhetnek szűkebb környezetünk, a Balaton-felvidék történelmével, az íjászat és lovaglás 

alapjaival, ősi mesterségekkel, valamint a magyar néptánc-hagyománnyal. 

Szervezetünkbe szívesen fogadjuk azon szülők jelentkezését, akik elkötelezettek magyar örökségünk iránt, s 

fontosnak tartják nemzeti hagyományaink továbbadását gyermekeinknek!     BB    
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Szent Miklós ünnepe 

 
Bizony így történt ez idén is a mi iskolánkban. 

Lelkesen-néha kissé bizony már fáradtan – 

készülődtek a legkisebbek, hogy a közelgő Miklós 

püspöknek és minden ünneplőnek örömet 

szerezzenek műsorukkal. 

Az igyekezet nem volt hiábavaló. A várva várt 

vendég megérkezett hozzánk is, hogy ajándékozó 

szeretetében részesülhessen iskolánk apraja és nagyja. 

Sok-sok verssel, dallal, furulyaszóval és tánccal 

köszöntöttük. Az 1. osztályosok jelenetében újra 

megelevenedett a jóságos szent legendája. A 2. 

osztályosok bábjátékkal kedveskedtek a 

megjelenteknek. Nem is maradt el az ajándékozás, 

mindenkinek jutott Szent Miklós puttonyából valami 

finomság. Mi pedig ismét megújítottuk 

fogadalmunkat: „megígérjük mától fogva csakis jók leszünk, egész évben jók leszünk.” 

A műsor utóélete: 

Nagy örömet okoztak a 2. osztályosok szereplésükkel a Wass Albert Könyvtárban dolgozók gyermekeinek 

is. Idén először a bölcsődébe is elvittük összeállításunkat, ahol nagy élmény volt a csillogó szemű 

apróságoknak örömet adni. Könnyeket csaltak a Megbecsülés Idősek Otthona lakóinak szemébe az 1. 

osztályosok – kiegészülve néhány 2. osztályos gyermekkel. Ajándék lehet egy mosoly, kedves szó, őszinte 

figyelem, vagy az együtt hallgatás is a másikkal. Milyen jó lenne, ha ez az „ajándékozó szeretet” egész 

évben átjárná a mindennapjainkat!                                                                            NA 

 

MÉZES-MÁZOS 

A Tamási Áron Művelődési Központ ötödik alkalommal 

rendezte meg a „Mézes-mázos” mézeskalácssütő versenyt, melyre 

idén 47-en neveztek be, 56 szebbnél szebb alkotással. A 

mesterműveket a Hotel Pelionban állították ki, és december végéig 

lehetett megtekinteni.  

Dobó Zoltán, városunk polgármestere mondott köszöntőt a 

díjkiosztón. Kiemelte a közösség építő erejét, a család szerepét, a 
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karácsonyi ajándékozás örömét, és a felnövekvő generációkban rejlő lehetőségeket. 

 A neves zsűrinek idén is nehéz feladata volt, hiszen egyre színvonalasabb, igényesebb munkák 

érkeztek a versenyre. Három kategória több korcsoportját díjazták. Minden résztvevő kapott jutalmat és a 

díjazottak még egy-egy külön ajándékot is kaptak.  

 Iskolánkból az első és a harmadik osztály nevezett egy-

egy pályamunkával. Mindenkinek örömet szerzett a díszítés, a 

közös munka, az alkotás öröme. Minden tanuló tett egy kicsit a 

nagy közös alkotáshoz. A harmadik osztályosok a díjazottak 

között voltak, így a mozijegyen túl egy süteményutalványt is 

nyertek. Természetesen szülői támogatás nélkül nem 

valósulhatott volna meg a részvétel. Köszönet érte mindkét 

osztály szülői közösségének!     LGV 

 

KARÁCSONYI BETLEHEMES 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában szép hagyomány a karácsony közös 

ünneplése. Ebben az évben a betlehemes műsort a 4. osztály lelkes tanulói adták elő a Nagyboldogasszony- 

templomban. Az iskola diákjai nagy átéléssel elevenítették fel Jézus születésének történetét. A felcsendült 

dalok és versek örömet loptak a szülők s a megjelent vendégek szívébe. A műsort színesítette iskolánk 

diákjának, Kardos Marcellnek karácsonyi orgonajátéka is. Az este közös énekléssel zárult, s a boldogan 

csillogó gyermekszemek magukkal vihették a betlehemi csillag üzenetét: „Megszületett a Megváltó!”     KI 
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Mitől DÖKlik a légy?  

A DÖK munkája töretlen, bár a személyi változások folyamatosak, 

hiszen minden évben ballagnak közülük, és minden évben jönnek újabb 

képviselők a csapatba. Idén először jómagam is tagja lehetek ennek a 

közösségnek DÖK patrónusként. 

Igyekszem a jól bevált eseményeket továbbvinni, és egy-két 

ötlettel színesíteni az eddigi szokásokat. Ennek köszönhetően folytatódik a Tisztasági Őrjárat, őszi és tavaszi 

papírgyűjtés, mozi- és színházlátogatás. Ősszel 68000 Ft-tal gazdagítottuk a DÖK kasszáját. Próbálkozunk a 

SuliRádióval is, egyelőre rögzített adásokkal, később majd talán élőben is jelentkezünk. 

A zord tél adta az ösztönzést közös madáretetők készítésére, melyeket többnyire hulladék 

faanyagokból barkácsolt össze az iskola apraja és nagyja. Jelentem: a madarak örömmel lakmároznak, lehet 

hozni a magvakat utánpótlásnak! 

A felsős farsangra is készülünk meglepetésekkel, ezeket azonban nem árulhatom el!  

Megjelentünk a megyei Diákparlamenten is, melyen Horváth Panna DÖK elnök sűrű elfoglaltságára 

hivatkozva sajnos nem tudott részt venni, így egy lelkes ötödikes lett a képviselőnk. 

Az alábbiakban Szőcze Botond Dominik beszámolója olvasható: 

„Úgy történt a megválasztásom, hogy a DÖK tagjai közül én vállaltam a Diákparlamenten 

való részvételt, miután a patrónus tanár engem javasolt. A diákok egyhangúlag szavaztak meg. 

Az esemény a veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Középiskolája és Szakközépiskolájának egy 

konferenciatermében zajlott. 

Események: megválasztottuk, hogy kik vezessék le a megyei Diákparlamentet. Ezután a 

küldöttek beszámolhattak a tapasztalataikról, mely az oktatásról, annak körülményeiről, és egyéb, 

őket érintő problémákról szóltak. Végül megszavaztuk a jelöltek bemutatkozása után, hogy kit 

küldünk az Országos Diákparlamentre. 

Azért volt jó ott lenni, mert megtapasztalhattam, hogyan is működik mindez. Azt tapasztaltam, 

hogy sajnos sok helyen a diákok túlterheltek, sok intézményre ráférne a felújítás. Mi 

Nagyboldogosok szerencséseknek érezhetjük magunkat.” 

Hamarosan kihelyezésre kerül egy Ötletláda, melyben szívesen látjuk javaslataitokat bármilyen 

témával kapcsolatban. 

Mint láthatjátok, zajlanak az események, dolgozgatunk, és bármilyen problémátokban próbálunk 

segíteni. 

Eredményes félévet kívánunk!         VZS 
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SZENT LÁSZLÓ ÉV: 2017. 

Az idén, az Úr megtestesülésének 2017. esztendejében 

emlékezünk meg Szent László, a lovagkirály trónra lépésének 

940., szentté avatásának 825. évfordulójáról. Miért fontos ez 

nekünk? Miért emlékezünk egy csaknem egy évezrede letűnt 

dicső kor hősére?  

Szent László királyt méltán tarthatjuk a magyar 

középkor ikonikus alakjának. I. Béla király második fiaként 

született 1040 körül. Az ifjú a László nevet kapta 

keresztségben, melynek jelentése hatalom és dicsőség.  

László igaz, hűséges testvére és komoly támasza volt bátyjának, különösképpen a bihari területeken, 

melyeket a későbbi Géza király nevében valószínűleg ő irányított. Minden jelentős eseményen együtt vettek 

részt. 1068-ban Salamon király hívására az országra törő besenyők és úzok ellen együtt vonultak fel.  

A forrásokból kiderül, hogy e harcok során László az első sorokban küzdött, négy besenyővel végzett 

már az ütközet elején, majd az ötödiktől kapott sebesülés után is folytatta a harcot. Ehhez az ütközethez 

kötik Szent László talán legismertebb legendáját, a párviadalt a „kun vitézzel”, mely valószínűleg sokkal 

többet rejt magában egy hősi lovagi tettnél, egy elrabolt nő megmentésénél. A jelenet számos freskón 

fennmaradt, ami méltán bizonyítja, hogy több egy esemény megörökítésénél: a kereszténységnek a 

pogányság feletti győzelmét eleveníti fel, Isten országának diadalát a sátán országa felett, a jó győzelmét a 

gonoszság felett.  

László életében komoly fordulat következett, amikor 1077-ben 

Géza király meghalt. Az egyházi és világi méltóságok, hogy megelőzzék 

Salamon, a rivális király bárminemű akcióját, Géza és László táborában 

királlyá választották Lászlót. Szent László életéről legbővebben a XIV. 

században keletkezett Szent László-legenda, krónika-kompozíció tudósít 

bennünket. Érdemes megjegyezni, hogy jóval nagyobb terjedelmű műről 

van szó, mint a Szent István-legenda. A munka fő célkitűzése, hogy 

Szent Lászlót egy evilági hívságokkal nem törődő, a mindig az égi 

hazába vágyódó, szemlélődve imádkozó karakterként, Isten akaratát 

kereső és követő uralkodóként mutassa be, így állítva példát kora 

uralkodóinak és hívőinek. 

Szent László királyunk méltatása ezekkel a gondolatokkal épp csak elkezdődik. Nevéhez kötődik a 

középkori Magyar Királyság európai nagyhatalommá válása, Horvátország meghódítása, de kijevi és lengyel 

belügyek magyar érdekek szerinti megoldása is. Karizmatikus alakja azonban talán e rövid sorokból is 
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kirajzolódik előttünk. Szent László végigkíséri történelmünket. Nagy Lajos királyunk udvarában a 

lovagiasság példaképe, de az első és második világháborús vérzivataros időkben sem csökkent jelentősége, s 

példaképünk ma is, amikor Egyházunkat, szeretett Hazánkat, hitünket, annyi támadás éri. Tartást, erőt, hitet 

meríthetünk szent királyunk alakjából, és méltán kérhetjük az ő közbenjárását Egyházunk és Magyarország 

lelki-szellemi megújulásáért!  

Sanctus Ladislaus rex! Ora pro nobis! 

DFB  

(Kristó Gyula Árpádok és Tarczai György: Árpád-házi szentek c. művei alapján) 

 

RAJZ- ÉS VERSÍRÓ PÁLYÁZAT 
 

A Nagyboldogasszonyos diákokat egy időutazásra hívtuk vers- és rajzpályázatunkkal, melynek 

témája Szent László lovagkirály volt. A pályázat megszervezésével nem csak a gyermeki alkotókedvet, 

hanem a történelmünk iránti érdeklődését is sikerült felkeltenünk! A gyermekek olvastak, kutakodtak, majd 

lapra vetették az így szerzett élményeiteket!  

 Nagyon jól ráéreztek a Szent László királyunkhoz kötődő gazdag mondavilág csodájára, és 

műveikben azok meseszerű elemei jelentek meg. A leggyakrabban a Tordai hasadék, a Szent László füve 

mondája, a vízfakasztás története jelent meg, valamint Szent László alakja, hiszen a szentté avatott királyunk 

a katonák védőszentje is. 

Az elkészült alkotások arról tanúskodtak, hogy a gyermekek milyen ügyesek és tehetségesek! 

Köszönjük a munkáitokat! Gratulálunk!          HM 

 

Szent László élete – a rajzpályázat eredményei

1-3.osztály: 

I. Horváth Anna Veronika 3. o. 

II. Szabó Csenge 2. o. 

III. Schwetz Jázmin Mónika 2. o. 

III. Pajor Enikő 3. o. 

 

4. osztály: 

I. Sabján Olivér 4. o. 

II. Kovács Áron 4. o. 

III. Czilli Csongor 4. o. 

III. Bolla Anna 4. o. 

 

5-7. osztály: 

I. Horváth Dániel 5. o. 

II. Fodor Levente 5. o. 

II. Pál Barnabás 7. o. 

III. Sabján Hanna 5. o. 

 

Különdíjban részesült: 

Kállay- Sárffy Nóra 1. o. 

Puha Liliána Napsugár 3. o. 

Haffner Gergő 4. o. 

Keszei Krisztián 4. o. 

Magáriusz Gergő 4. o. 
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Horváth Anna Veronika 3. o.     Szabó Csenge 2. o. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Schwetz Jázmin Mónika 2. o.     Pajor Enikő 3. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Sabján Olivér 4. o.      Kovács Áron 4. o.
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Czilli Csongor 4. o.      Bolla Anna 4. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Dániel 5. o.      Fodor Levente 5. o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pál Barnabás 7. o.     Sabján Hanna 5. o. 

A képek iskolánk honlapján, az Oskola színes változatában is megtekinthetők: 

nagyboldogasszony.tapolca.hu 
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Szent László élete – a versíró pályázat eredményei 

 

Különdíjban részesült: Folly Anna 4. o. és Tamás Előd 7. o. 

 

Folly Anna (4. osztály): 

Szent Lászlóhoz 

 

Szent László, hallgass meg, 

kérlek, most rám figyelj! 

Nem kérni szeretnék, 

hanem köszönni még. 

Felajánlád Máriának 

védelmébe országunk. 

 

Úgy gondolom, jól döntöttél 

ezt meghálálni szeretnénk. 

E versike neked készült, 

tiszteletedre tőlünk. 

Te megvédted országunkat, 

tisztelünk e nagy tett miatt. 

Sok csatában te is nyertél, 

de néhányban vesztettél. 

Nem mondom, fiatal voltál, 

és a középkorban jártál. 

Sokan mondták, jó király vagy, 

s te védted a hazánkat. 

 

Lovon ültél és nem féltél, 

vakmerő és szolgálatkész. 

I. Béla király atyád 

példaképed volt tán. 

Sok csodát tettél, 

s Istenben hittél. 

 

Tamás Előd (7. osztály): 

Szent László 

 

Szent László 

A szentek szentje. 

Magyarország 

Védőszentje. 

 

Megmentettél 

a kunoktól. 

Pénzérme 

már kőként gurul. 

Istent kérted 

Hadad látván. 

Kőből vizet 

Fakasztottál. 

 

Szent füveddel 

Gyógyítottál 

Pestis nincsen, 

Öröm van már. 
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MAZSORETT CSAPATUNK A VÁROS ÚJ SZÍNFOLTJA 

 

Iskolánkban a 2014/2015-ös tanév második felében alapította 

meg Patonai Szilvia tanárnő a Tapolcai Mazsorett- és 

Zászlóforgató Csoportot. Az 1. és 2. osztályos tanulók leányai 

alkotják a pomponos, a 3-4. osztályos lányok a zászlóforgató 

csoportot, akik a mindennapos testnevelés keretében heti 1 

órában vesznek részt a foglalkozásokon. A fellépő csoportot a 

kadet és junior korosztály tagjai alkotják, akik szakkör keretén 

belül heti 3 órában dolgoznak Szilvi nénivel. 

Az elmúlt másfél évben sok alkalommal léptek fel város 

rendezvényein, több száz tapolcai polgár nagy örömére: 

mikulásnapon, gyermeknapon, egészségnapon, farsangi bálokon, 

valamint Márton-napi rendezvényeinken. Áprilisban a Dunántúli 

táncversenyen III. helyezést értek el.  

Patonai Szilvia tanárnő a mazsorett csapat létrehozásáért, 

vezetéséért, a csoporttal elért szép eredményeiért, Tapolca Város Önkormányzatától idén megkapta a 

„Tapolca Város 2016. év kiváló edzője” díjat, amit a februárban megrendezésre kerülő Városi Sportgálán 

vehet át. Iskolánk immár két kitüntetett testnevelő tanárral büszkélkedhet, hisz Bertók Katalin tanárnő 2014-

ben kapta meg a díjat kiváló testnevelő iskolai- és diáksport kategóriában. Mindez iskolánk magas 

színvonalú sportéletét mutatja.          BB 

 

FELLÉPÉSEK, EREDMÉNYEK: 

 

2016. november.12.: Iskolánk mazsorett csapata 

ismét szépen szerepelt a Márton-napi 

rendezvényen. Ezúttal a rossz időjárás viszonyok 

miatt a megszokott menettánc helyett világító 

mazsorett pálcás gyakorlatot mutattak be. 
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Ugyanazon a napon délelőtt, a XXIV. Városi Egészség és Aerobik Napon is felléptek. Két műsorszámot 

mutattak be. A „Mexikói ritmusok”- fantázianevet képviselő pomponos koreográfiát, illetve a  „Tosca 

Fantázia” c. műsorszámot, melynek rövidített változatával tavaly áprilisban a Közép  Dunántúli 

Táncversenyen III. helyezést értek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapolca Város Önkormányzatának kérésére az V. Országos Magyar Speciális Olimpiai Bizottság Által 2016. 

november 18-án megrendezett Országos Terem Labdarúgó Tornájának rendezvénysorozatát 

mazsorettcsapatunk nyitotta meg, nagy sikerrel.  

 

2016. december 3-án csapatunk három számmal 

szerepelt a Városi Mikulásnapon. 

 

 

 

 

 

EGYÉNI EREDMÉNYEK: 

Iskolánk tanulói idén is részt vettek a 2016. 

szeptember 19-én, az Európai Mobilitási Hét 

keretein belül megrendezett „FÖLDÖNFUTÓK” 

futóversenyén. 

Fiú I. korcsoport: 81 indulóból: 

  Tóth Kristóf:  I. helyezés 

  Németh András: III. helyezés 

Fiú II. korcsoport: 57 indulóból: Zengői Roland  II. helyezés 
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SOKOLDALÚ, NÉPSZERŰ HONLAPUNK 

Nagy népszerűségnek örvend megújult honlapunk, melynek napi látogatottsága elérte már a 2.000 egyéni 

látogatót is! Köszönet Sajcz Gábor rendszergazdának a honlap folyamatos frissítéséért és építéséért! 

Honlapunkon többek között: 

 fontos információk (pl. éves munkatervünk havi bontásban és naptár nézetben is; a beíratással, más 

iskolából való átvétellel kapcsolatos információk; csengetési rend; választható foglalkozások; a heti 

menü a menzán, alapdokumentumok, stb.), 

 folyamatosan frissülő tartalmak (pl. a „Lelki fülön” található Élet Igéje havi elmélkedése, 

képgaléria, a megjelent cikkek, rádiós és tévés felvételek az „Iskolánkról” fülön, stb.) 

 és az Oskola színes változata is elérhető, letölthető, olvasható.  

 

nagyboldogasszony.tapolca.hu 

 


