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Ballagás, hálaadás, tanévzáró, vakáció!!! 

„Minden tanév ugyanúgy zárul, ballagás, évzárás, a szokásos ünnepi beszédek, a bizonyítványok 

kiosztása, és a várva várt vakáció”. Igen, ezt is gondolhatnánk. De szerencsére a Nagyboldogasszony 

Katolikus Általános Iskola más, mint a többi. Itt is örömteli az év zárása, a ballagás, a vakáció, de egy kis 

szomorúság is vegyül a sok pozitív érzelem közé. Hiszen szeptemberig más lesz, mint volt. Kevesebbet 

találkozunk tanárok, diákok és szülők. Sőt, lesznek, akikkel az iskola falai között nem is találkozunk már a 

megszokott keretek között.  

„Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt [….] Ideje a sírásnak és 

ideje a nevetésnek” (Préd 3.1, 3.4) 2017. június 17-e a nevetés és a sírás napja volt, az örömé és az elmúlásé 

is egy kicsit. A ballagó diákok énekszóval kísérve bejárták az iskolát, ahová évekig jártak, amihez sok szép 

emlék kötődik. Láttunk mosolygó arcokat, könnycseppeket, de tagadhatatlan, hogy mindenkit megérintett a 

pillanat szépsége. A közös hálaadó Szentmise alatt gyerekek csengő énekhangjától zengett a templom, 

tisztelettel és figyelemmel hallgattuk a szentbeszédet, együtt imádkoztunk egymásért, magunkért, azokért, 

akik segítettek, akik továbblendítettek a nehézségeken, akik boldog pillanatokat szereztek, akikkel olyan 

sokat együtt nevettünk. Sok élmény, érzés, 

gondolat kavargott mindenki fejében. 

Hiszen egy tanév nem kevés időt ölel át, 

és nagyon sok dolgot tapasztaltunk, sok 

mindennel lettünk gazdagabbak egymás által. 

A nyár pedig kiváló alkalom lesz arra, hogy a 

tanultakat mindenki átgondolja, elmélyítse, 

hogy szeptemberben, amikor új tanév 

kezdődik, új energiákkal, új élményekkel, új 

lendülettel fogjunk hozzá egymás lelkének 
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építéséhez.  

Isten adjon iskolánk minden tanítójának, tanulójának tartalmas, lelki élményekben gazdag, igazi 

kikapcsolódást nyújtó szünidőt! Ballagóinknak pedig sok sikert és örömet kívánok az életben! 

      Szeretettel:    István atya, lelki igazgató 

ROHÁLY JÁNOS IGAZGATÓ ÚR BALLAGÓKHOZ INTÉZETT BESZÉDE: 

Tanévünk egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves ballagó 

diákjainkat, az őket búcsúztató tanítókat, tanárokat, lelki igazgató urat, a gyermekeikre joggal büszke 

szülőket, kedves vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt! 

 

Van egy híd... Egy olyan híd, amelyhez nem kell kő, nem kell beton, nem kell építőmunkás. Mégis, 

szilárdabb, erősebb bármilyen emberkéz alkotta hídnál. Nincs állandó helye, mindig ott keletkezik, ahol 

szükség van rá. Ott keletkezik, ahol két ember találkozik. Két ember, aki szereti egymást... – írja egy szerző. 

 

Kedves Búcsúzó Diákok! Ballagási tablótok hátterében a tapolcai Malom-tó hídja látható. A gyönyörű 

környezet mellett talán megsejtettétek, hogy a híd képével egy nagyon fontos, alapvető jelképet is 

választottatok. Hiszen a híd nemcsak két partot köt össze, hanem szimbolikusan – ahogyan az sokszor a 

művészet nyelvén is megjelent már és az idézet is erre utal – kifejezi két ember, két életút, két világ közötti 

kapcsolatot, átjárást is. 

Minden ember egy-egy kis külön világot alkot, új színt hoz a világba, az életbe. Kosztolányi Dezső 

szavaival: „Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma 

két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” Ez az egyedi világ azonban csak akkor tudja gazdagítani a 

másik ember életét, akkor tudja igazán betölteni a küldetését, ha nemcsak kapcsolatot teremt egy másik 

emberrel, hanem szeretettel fordul felé.  

Kedves Diákok! Legyetek Kosztolányi szavaival „egyedüli példányok”, azaz egyediek, eredetiek, keressétek 

azt az utat, melyet a jó Isten csak Nektek álmodott meg, teljesítsétek be egyedi és megismételhetetlen 

Istenképmás-küldetéseteket, találjátok meg hivatásotokat. Ebben az értelemben a hivatásotok pedig nem 

lehet más és hivatásotok csak akkor adhat boldogságot, ha odaajándékozzátok magatokat másoknak, 

családotoknak, a környezetetekben élő, Veletek kapcsolatba kerülő embereknek. Küldetésetek, hogy Ti is 

híddá váljatok, az emberek közötti szeretet hídját építsétek. Hivatásotok, hogy áldozatot hozzatok más 

emberekért, magasabb értékekért, ajándékká váljatok mások számára. Az önző, önmagának élő ember szíve 

mélyén mindig boldogtalan marad. 
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„Mi a nevelés? Az a híd, amelyen át az ember az önző, magába zárt életből az emberiség közösségtudatába 

lép.” – írja egy angol gondolkodó. Ma különösen érdemes figyelni ezekre a szavakra, hiszen az óriási 

tudományos-technikai fejlődés ellenére korunkat az ember válsága, főleg az ember teljes értékválsága, 

bizonytalansága jellemzi. A felszínes örömszerzésre, fogyasztásra, önmegvalósításra koncentráló korunk 

embere szíve mélyén igazából üres, magányos és boldogtalan. Nemzetek, közösségek hullanak szét, 

családok bomlanak fel, mivel az önzés uralkodik a szívekben és nem ismert a másik emberért hozott áldozat 

fontossága. Az önmegvalósítás kábulatában nem számít, 

hogy figyelnünk is kellene a mellettünk élőkre, 

kéréseikre. Sajnos sokszor fontosabb a hatalom és a pénz, 

mint a gyermeki mosoly vagy a gyermekről való 

gondoskodás. 

Kedves Ballagó Diákok! Iskolátokat Szűz Máriáról, 

Nagyboldogasszonyról, Magyarország védőszentjéről, 

patrónájáról nevezték el, ahogy ezt a templomot is. A 

Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság: Szűz 

Mária Boldogasszony elnevezéséből ered. Szűz Mária 

katolikus hitünk szerint a Krisztushoz vezető út, közvetítő 

Istenhez, vagy ahogy Juhász Gyula egyik versében is utal, 

nem más, mint Istenhez vezető híd. Biztos vagyok benne, 

hogy lelketek mélyén magatokkal viszitek azokat a lelki, 

értékbeli javakat, amiket iskolátoktól kaptatok. Legyetek 

mindig büszkék erre a lelki többletre, mindezzel 

gazdagabbak vagytok a más iskolába járó gyerekeknél és 

segít abban, hogy egyedi küldetéseteket be tudjátok 

teljesíteni. Hiszen a Nagyboldogos diák tudja, hogy a hit ad igazi biztonságot, a Jóisten szeretete az igazi 

erőforrás, hiszen az élethez nagyon sok hit, elszántság és kitartás kell. A Nagyboldogos diák tudja, hogy a 

szeretet, a másik emberért hozott áldozat a boldogság forrása, többet ér minden élvezeti, fogyasztási cikknél. 

A Nagyboldogos diák tudja, hogy felelős a környezetében élő emberekért, családjáért, egész nemzetéért. A 

Nagyboldogos diák tudja, hogy a magyarság otthona a Kárpát-medence és átlépve a határt ott ugyanolyan 

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

Kedves 8. osztályosok! Búcsúzom Tőletek az iskola pedagógusai, nevelőtestülete nevében ezen a fontos 

napon, melyen iskolátokból távoztok! Szeretném megköszönni Nektek az itt töltött időt, az elért szép 

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

tanáraitok türelmét. Köszönöm a kedves Szülőknek is, hogy sok erőfeszítést tettek azért, hogy felneveljenek 
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Bennetek és köszönjük, hogy a nevelésben társaik lehettünk, és iskolánkat választották! Kedves Ballagók, 

ezt Ti se felejtsétek megköszönni, hiszen rengeteg lelki és fizikai fáradozás, áldozat, álmatlan éj, aggodalom 

és sok munka áll a Ti teljesítményetek mögött, melyeket Szüleiteknek kell megköszönnötök! 

Isten Veletek Kedves Nyolcadikosok! Visszavárunk Benneteket az iskolában! Visszavárunk Benneteket az 

iskolátokban! Ne feledjétek: 

Van egy híd... Egy olyan híd, amelyhez nem kell kő, nem kell beton, nem kell építőmunkás. Mégis, 

szilárdabb, erősebb bármilyen emberkéz alkotta hídnál. Nincs állandó helye, mindig ott keletkezik, ahol 

szükség van rá. Ott keletkezik, ahol két ember találkozik. Két ember, aki szereti egymást... – Ez legyen a Ti 

küldetésetek is. 

RÉGI – ÚJ ISKOLA A TEMPLOM-DOMBON 

„A jót nagyon könnyű megszokni” – szól a közhelyes megállapítás és egy olyan nagy igazságra mutat rá, 

mely mindennapos és naponta torzíthatja a valóságlátásunkat. Ahhoz, hogy valóban értékelni tudjuk azt, 

amink van, ami körülvesz minket, nem elég a jó élvezete, tudomásul vétele, hanem érdemes ismerni az oda 

vezető utat is. Azt, hogy hogyan és milyen szándékkal, milyen áldozatok árán valósult meg az az érték, 

amiből táplálkozni tudunk, ami segíti és szebbé teszi életünket.  

A Nagyboldogasszony-iskola az elmúlt években nagy utat járt be. Leglátványosabban és 

legkézzelfoghatóbban külsejében újult meg, hiszen ahogy már többször megfogalmazódott: „Tapolca 

legrégibb iskolája az egyik legmodernebb oktatási intézménnyé vált”. És valóban, érdemes összehasonlítani 

a mostani állapotot azzal, ami néhány éve fogadta a Templom-dombon járó embereket. A külső mellett az 

összes belső helyiség is megújult, modernizálódott taneszközökkel, emellett az iskola udvara is új képet 

mutat térkövezésével és új játszópark is kiépítésre került. 

A fizikai megújulás külsődleges, felszínes marad, ha nem társul belső, tartalmi változásokkal. Az elmúlt 

években nagyon komoly személyi és szakmai megújulás zajlott le intézményünkben. A nevelőtestület 60%-a 

kicserélődött, az újonnan érkező pedagógusok hivatásuknak elkötelezettek és szakmájukat magas 

színvonalon végzik. Nevelési és oktatási szempontból is egy ütőképes csapat, nevelőtestület formálódott. Ezt 

igazolják a szülői visszajelzések és versenyeredmények egyaránt.  

Joggal várják el a szülők, hogy gyermekük az iskolában odafigyelést, biztonságos környezetet és olyan 

tudást kapjon, melyre jövőjét építheti. Éppen ezért hoztak át az elmúlt években más, környező oktatási 

intézményekből kb. 50 diákot a különböző évfolyamokra iskolánkba. Azért emelkedett a 140 körüli 

összlétszámunk 170 fölé úgy, hogy közben távoztak az osztályközösséget romboló diákok és megőriztük az 

ideális osztálylétszámokat. Ezért lett stabilan az iskolai beíratásnál 30 fölött az érdeklődők és 20 fölött a 

felvett diákok száma.  

Mindent elmond alapvető megújulásunkról az a tény, hogy míg öt évvel ezelőtt az iskolai beíratáskor a 

szülők aggódva aziránt érdeklődtek – látván a gyerekek számának csökkenését – indul-e 1. osztály, egy-két 
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évre rá már a kérdés úgy hangzott: van-e esélye bekerülni gyermekének a túljelentkezés miatt. Emiatt 

egyébként a jövőben sem kell aggódniuk a kedves Szülőknek, ugyanis a beiskolázásra kerülő gyerekek 

száma évről-évre nagyságrendileg stabilan megfelel azon elkötelezett és iskolánkba jelentkező családok 

gyermekeinek számával, akiket fel tudunk venni. Így értékrendileg elkötelezett családok gyermekeiből 

állíthatjuk össze válogatott osztályközösségeinket. 

 

 

 
 

Köszönjük a kedves Szülőknek, hogy visszaigazolták törekvéseink helyességét és minket választottak! 

Köszönjük, hogy sikerült intézményünkből egy értékrendileg elkötelezett és az alapján választható iskolát 

létrehozni! Köszönet a Fenntartónak, hogy a pályázati lehetőségek biztosításával hozzájárult 

megújulásunkhoz! Köszönjük István atya lelki támogatását küzdelmeink során! Köszönöm az alsó és felső 

tagozaton tanító kollégák erőfeszítéseit a nevelés és oktatás terén! Köszönöm a sikeres városi szintű 

rendezvényeink megszervezését, lebonyolítását a segítőknek!  

Mindenki áldozatát, támogatását, segítségét nagyon köszönöm! Köszönöm, hogy régi-új iskola állhat ma a 

Templom-dombon!                    RJ 
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ROCKOPERA A HANGVILLÁBAN 

Január 26-án egy rockoperán vettünk részt Zsolti bácsi és Csilla néni 

közreműködésével. Bérelt buszra szálltunk felsős diákokkal, tanárokkal és 

néhány szülővel, hogy elinduljunk a veszprémi Hangvillába. Pár perccel 

érkezésünk után elkezdődött a színjáték. A Mária evangéliuma című előadásban 

bepillantást nyerhettünk Mária és Jézus életébe is, melyet János mesélt el. 

Számomra feledhetetlen élmény volt, remekül éreztem magam! Mindenkinek 

ajánlom ezt a művet, nagyon tanulságos!    Sabján Hanna (5. o.) 

KERESZTÉNY BÁL MÁSODSZOR 

A keresztény bál a tavalyi évben került először megrendezésre, mellyel egy új, fontos, közösségépítő 

kezdeményezés indult útjára városunkban, hagyományteremtő céllal. A rendezvény nyitott minden 

keresztény értékrendű, lokálpatrióta és hagyományszerető ember irányában. A Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Iskola az ökomenizmus jegyében a helyi református és evangélikus egyházzal fogott össze idén, 

hogy immár második alkalommal tölthessünk el közösen egy minőségi estét a keresztény bálon. 

A II. Tapolcai Keresztény Bál helyszínéül idén is a 

Tamási Áron Művelődési Központ szolgált. A bál 

fővédnökei Dobó Zoltán polgármester úr és Földi 

István, iskolánk lelki igazgatója, a tapolcai kerület 

esperese voltak. Fontos volt, hogy az új rendezvénnyel 

kialakítsunk, erősítsünk a városban egy olyan 

arculatot, hangulatot, összetartást, ami a kulturált, 

polgári keresztény értékrendet tükrözi. Az elvi 

jelentőségen túl egyszerűen szerettünk volna jó 

hangulatban, vidáman együtt lenni, kellemes, igényes környezetben kikapcsolódni, megismerkedni hasonló 

gondolkodású emberekkel. Az II. Tapolcai Keresztény Bál a visszajelzések alapján nagy sikerrel töltötte be 

ebben az évben is ezt a küldetést. Ezt mutatta a minden előzetes várakozást felülmúló érdeklődés: a jegyek 

hetekkel a rendezvény előtt mind elfogytak. 

Az estet Dobó Zoltán polgármester, Földi István kerületi esperes, Molnár Csaba Bertalan református lelkész, 

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész, valamint Rohály János, az iskola igazgatója nyitotta meg. Ezt követően 

az iskola diákjainak nyitótáncai, a Mazsorett csoport produkciója, Sajcz Gábor harmonikás, a Járdányi Pál 

zeneiskola Ütős Duója, valamint a Tapolcai Musical Stúdió énekesei szórakoztatták a közönséget. A 

vacsorát a Hotel Gabriella csapata prezentálta, a hajnalig tartó mulatsághoz való zenét pedig Domján Tamás 

szolgáltatta. Az éjfélkor kezdődő tombolára rengeteg felajánlás érkezett környező és megyénken túli 
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vállalkozóktól, ami szintén emelte a bál színvonalát. Szinte senki sem tért haza üres kézzel. A rendezvényről 

nagyon sok megerősítő, pozitív jelzés érkezett. A Tapolcai Keresztény Bál méltán írta be magát a 

legszínvonalasabb rendezvények közé.             BB 

LÁTOGATÁS A HELYI TÉVÉNÉL ÉS ÚJSÁGNÁL 

Az iskolai újságíró szakkör keretében Igazgató úrral 

meglátogattuk a Tapolca Városi Televízió szerkesztőségét, 

stúdióját és a Tapolcai Újság szerkesztőségét, mindkét helyen 

nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk.  

A tapolcai televízió több mint két évtizedes múlttal 

rendelkezik. Izgalmas részleteket tudhattunk meg a 

tévéfelvételekről, melyeket egyébként a tévé honlapján visszanézhetők (tapolcaimedia.hu). Mi is 

kipróbálhattuk a különböző kamerákat, kameraállások 

nézőpontját, a foteleket, melyekben a beszélgetések 

zajlanak és még egy kis felvételt is készítettek rólunk. 

Beszélgettünk Kovács Melindával, a tévé 

főszerkesztőjével, aki sok izgalmas és érdekes gondolatot 

osztott meg velünk. Nagyon jól éreztük magunkat, utólag 

is köszönjük! 

A Tapolcai Újság meglátogatásakor Szijártó János főszerkesztő úr válaszolt kérdéseinkre, megosztotta 

velünk az újságírás rejtelmeit. A délután folyamán kötetlenül beszélgettünk és sok érdekes dolgot tudhattunk 

meg, például mi alapján kerülnek az újságba a képek, hogyan választják ki a címlapsztorit, mely oldalakra 

kerülnek a kisebb-nagyobb hirdetések. A találkozó végén megtekinthettük Szijártó János irodájában 10 év 

eseménydús kiállítását, mely 120 képből áll. A találkozás végén egy közös fényképpel örökítettük meg, hogy 

ott jártunk. Érdekes volt betekinteni a tapolcai média műhelytitkaiba és megismerni a tévé és az újság 

szerkesztőségét.           Sabján Hanna (5. o.) 
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PÉNZÜGYI ISMERETEKET SZEREZHETTEK A BANKSZAKEMBERTŐL 

A pénzzel és annak használatával kapcsolatos alapműveltség megszerzését érdemes minél fiatalabb 

korban elkezdeni. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola éppen ezért csatlakozott a 

címével is sokatmondó, Pénz7 elnevezésű országos programhoz, amelynek keretében legutóbb egy 

banki szakember bevonásával szerezhettek naprakész ismereteket a tanintézmény diákjai. 

 

- Tavaly két alsó tagozatos osztályban már tartottunk 

pénzügyes órát, iskolánk ugyanis regisztrált a Pénz7-re, 

ahonnan a speciális órákhoz szükséges tananyagot is 

megkaptuk- mondta el lapunknak Varga Zsolt tanító. A 

pedagógus szerint, nagyon fontos, hogy a diákok korán 

megismerkedjenek a sárga csekk, a bankkártya, a készpénz 

 jelentőségével és biztonságos használatával. Ugyanakkor 

a fiatalok számára egy pénzzel foglalkozó bankszakember 

jelenléte, előadása még közelebb hozhatja a témát, naprakész információkkal, érdességekkel egészítheti ki, 

tágíthatja az ismeretszerzés lehetőségét - fogalmazott. 

Az iskolai előadást a tapolcai Bognár Róbert, aki egy ismert hazai bank szenior vállalati 

ügyfélkapcsolatokért felelős menedzsere, önkéntesként, egy Budapesten tartott felkészítő képzést követően 

vállalta. – Igazából nem én adok órát, hanem a tanítók, tanárok munkáját segítjük, hiszen ők nem pénzügyi 

szakemberek, mi pedig nem vagyunk pedagógusok. Most olyan bankszámla, bankkártya használattal 

kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat szeretnénk megosztani a fiatalokkal, amelyekre a mindennapi életükben 

biztosan szükségük lesz. Ugyanakkor  egyfajta 

rálátást is szeretnék biztosítani a gyerekeknek arra a 

modern technológiára, amelyet már az internetes 

felületek, az okos telefonok használata, egyszóval a 

modern fizetési módok jelentenek a pénzforgalom 

terén - árulta el lapunknak. /Töreky László/ 

 

Töreky László: Pénzügyi ismereteket szerezhettek a 

bankszakembertől. In: Tapolcai Újsag [online].  
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A MESEVETÉLKEDŐ 

Egy négyszemélyes csapattal jelentkeztünk a Mesevetélkedőre, 

amelynek tagjai: Bolla Anna, Németh Szabolcs Kovács Áron és 

Sabján Olivér voltak. Mindannyian szeretünk olvasni, ezért 

indultunk a versenyen.  Az első fordulót az iskolában írtuk meg. 

Ezen mindenki szerencsésen továbbjutott. A másodikat az időjárás 

miatt, külön engedéllyel Tapolcán a Wass Albert Könyvtárban 

töltöttük ki. A harmadik forduló Veszprémben került 

megrendezésre. Kilenc meséből készültünk fel, egészen az apró részletekig kidolgozva. Erre az alkalomra 

kézműves illusztrációt is kellett készítenünk. Jó volt látni a sok csapat szebbnél szebb munkáját! Rögtönzött 

kiállítás is nyílt a remek alkotásokból.  A feladatlap itt már nehezebb volt. Néhány ponton múlott, de így is 

szép eredménnyel, másodikak lettünk. A negyedik fordulón sajnos kiestünk, de el nem keseredtünk. Sok új 

mesét ismerhettünk meg a vetélkedő során. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk a versenyen. 

Mindenkinek ajánlom, ha tud, jelentkezzen!       Sabján Olivér (4. o.) 

A LEGMAGASABB ELISMERÉST KAPTÁK 

Tapolca legrégibb iskolája, a több mint 130 esztendős katolikus 

neveléstörténeti örökséggel bíró Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola diákjai és pedagógusai részt vettek a Veszprémi Érsekség 

által immár hagyományszerűen megrendezett Gizella-napokon, 

Veszprémben, mely ünnep egyben az egyházmegyei iskolák találkozója is. A 

Szent Mihály Bazilika előtt bemutatott szabadtéri szentmisét követően a 

Veszprémi Főegyházmegye iskoláinak kiemelkedő teljesítményű diákjait 

díjakkal jutalmazta Dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek. A tapolcai katolikus 

iskola három diákja részesült az előkelő kitüntetésben: Rohály Boglárka 

Szent Imre-díjban, Darabos Anna és Keller Flórián Szent Imre oklevélben 

részesült. Boglárka kiemelkedő, több területen elért versenyeredményeivel, 

példaértékű magatartásával és közösségi munkájával, Anna matematikai 

versenyeredményeivel és kitartó munkájával, Flórián sportteljesítményével és állhatatos hitéleti munkájával 

érte el a megtisztelő kitüntetést. Az iskola szép versenyeredményeihez diákjaink tehetsége, motiváltsága 

mellett intézményünk minőségi oktatása is hozzájárul.  

Gratulálunk kedves ballagó diákjainknak!          DFB 

Megjelent: http://www.tapolcaiujsag.hu/alegmagasabbelismerestkaptak/ 
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INTERJÚ GERGŐ BÁCSIVAL 

Készítette Sabján Hanna (5. o.) 

1. Miért a tanári pályát választotta? Mindig is tanár szeretett volna lenni? 

Tudat alatt talán mindig erre a pályára készültem. Még általános iskolás 

koromban tetszett meg ez a foglalkozás. Sokszor játszottunk az 

osztálytársakkal, barátokkal iskolásat, váltogatott szerepben. Volt, mikor én 

voltam a tanár, s volt, amikor én alakítottam az egyik diákot.  A házunk előtt 

sokszor teleírtuk az utcát, illetve a gyermekszoba falát is. Nem egyszer kellett a 

krétaport felporszívózni a szőnyegből. Szerintem a tanári szakma minden nap 

rejt magában újabb és újabb meglepetéseket. Évről évre új diákokat 

megismerni, a tehetségeket felfedezni, színesebbé teszi a hétköznapokat.  

2. Miért ebben az iskolában szeretett volna tanítani? 

Nagyon fontos a környezet, az a hely, ahol az iskola található. Amikor a nyáron munkahelyet kerestem, 

találkoztam olyan intézménnyel, amely gyárépületek közelében, lakóövezet szélén volt. Tapolca egy 

kisváros, jellegében hasonlít Csabrendekre, ahol lakom. A kilátása magával ragadó, a tóparti zöldövezet 

igazi kikapcsolódás. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a technikai fejlesztéseket, a családias 

légkört, a kellemes osztálylétszámokat sem. Nem utolsó sorban pedig, a középiskolát itt végeztem a 

városban, így nagyon sok utcát, teret, helyszínt ismerek. Igaz, van még mit felfedezni.  

3. Hogy érzi magát ebben az iskolában?  Milyen benyomást keltett Önben az iskola légköre? 

Köszönöm a kérdést, nagyon jól. Egy olyan környezetbe kerültem, ahol nem ritka, ha mosolyt láthat az 

ember a kollégáinak arcán, vagy pár szót válthat úgy, hogy érzi azt, valójában kíváncsiak rá. Segítőkész, 

barátságos, odafigyelő munkatársak mellett dolgozhatom. Az iskola szellemisége, a családias hangulata, 

közege a gyerekekről is visszaköszön. Örömmel tölt el, hogy itt a diákoknak valóban lehet tanítani, s nem 

süket fülekre talál az, ami a tanóra ideje alatt elhangzik.  

4. Miért a földrajz szakot választotta? Vonzotta valamilyen más szakirány is? 

Valószínűleg kevesen gondolnák rólam, hogy általános iskolában kettes és hármas osztályzatoknál nem volt 

jobb jegyem földrajzból. Igen, pedig ez így van. A középiskolában szerettem meg, köszönhető az ottani 

tanárnőnek, aki igazán érdekessé tette az órákat. Szeretek kirándulni, a természetben lenni, új helyekre 

eljutni, felfedezni. Édesapám mellett, aki sofőrként dolgozik, már számos helyen jártam. Gyakran 

elkísértem, főleg, ha valahová messze kellett mennie. Utazni még most is nagyon szeretek. Nagyon sok 

magyar ember gondolja azt, hogy külföldre kellene menni, nyaralni, kirándulni; pedig hazánk is nagyon sok 

kincset rejteget, amely ugyanolyan varázslatosak. A másik szak, amelyet elvégeztem, a történelem volt. Már 

az általános ötödik osztályától kezdve magával ragadott, s még most is szeretem.  
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5. Mi a kedvenc időtöltése, kedvenc könyve, zenéje, filmje? 

Nagyon szeretek keresztrejtvényeket készíteni, és természetesen fejteni is. Az előbbire most kevesebb időm 

jut. Természetesen ezekhez információt is szereznem kell, így gyakran az interneten nézek utána egy-egy 

témának. Kedvenc könyvem nincs, mostanság keveset olvasok. A populárisabb, táncolhatóbb zenéket 

szeretem, mondhatni mindenevő vagyok, viszont a kemény, durva szövegű és a mulatós dalokat nem 

kedvelem. A filmek kapcsán szintén nincs kedvenc, egy-egy jó filmet viszont szívesen megnézek a moziban 

is.  

INTERJÚ BALÁZS BÁCSIVAL 

Készítette: Füstös Flórián (7. o.) 

1. Hogy ment Önnek a tanulás az általános iskolában? 

Már általános iskolás koromban is egyértelműen humán 

beállítottságú voltam, így míg magyar irodalomból és 

történelemből kiemelkedő teljesítményt sikerült 

nyújtanom, addig matematikából előfordultak gyengébb 

osztályzatok is. Érdekes módon a fizikát és a kémiát 

általános iskolában még szerettem, de ez a 

visszatekintve meglehetősen furcsa hozzáállás a 

gimnázium első hónapjaiban azonnal el is múlt. Ami azonban érdekelt, azt mindig könnyen megtanultam. 

Rengeteget jártam könyvtárba, az összes elérhető dokumentumfilmet megnéztem, számos történelmi 

versenyen értem el előkelő helyezést. Néha meglátom gyermekkori önmagam egy-egy diákomban… két 

lábon járó kislexikon voltam, s noha a magam udvarias stílusában, de tudásommal én is örömmel 

zsibbasztottam tanáraimat és osztálytársaimat egyaránt.  

2. Miért választotta a tanári hivatást, és miért éppen a történelem szakot? Miért a hittant választotta 

történelem mellé? 

Ez egy izgalmas történet. Általános iskolás koromban édesapám példáját követve egyértelműen 

elhatároztam, hogy pedagógus, azaz inkább tanár leszek. Aztán jöttek a gimnáziumi évek, és számos külső 

tényező hatására meginogtam elhatározásomban, de végül is történelem szakra jelentkeztem a Pécsi 

Tudományegyetemre, ahová felvételt is nyertem. A bolognai rendszer alapképzését tanári 

előtanulmányokkal végeztem, de a mesterképzésben váltottam. Időközben a középkortörténet iránt 

fellángoló érdeklődésem felülírta a gyakorlatias döntéseket, és középkor- és koraújkor története 

mesterképzésben folytattam tanulmányaimat, majd történészdiplomát szereztem. A középkor története 

elválaszthatatlan a katolikus egyháztörténettől, illetve a teológiától, így emellett hittudományi 

tanulmányokat is folytattam. Nyilván hozzájárult ehhez, hogy gyermekkorom óta töretlenül és egyre 
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mélyebb meggyőződéssel gyakorlom katolikus hitem. Eredetileg tehát történészként végeztem, a tanári 

diplomát csak később szereztem meg.  

3 . Miért ebbe az iskolába jött tanítani az egyetem után? 

A záróvizsgák után szomorúan kellett rádöbbennem, hogy végzettségem nem „fogyasztói-társadalom-

kompatibilis”, de a Jóisten nem felejtkezett el rólam, egy nyilvánvalóan isteni beavatkozás napokon belül új 

útra terelte az életem. Történelem szakos óraadói állást hirdettek a tapolcai Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskolában, amit megpályáztam, s így 2012 szeptemberében megkezdtem pedagógiai 

pályafutásom.  

4. Akart-e más hivatást választani a tanárságon kívül? Megfordult már Önben, hogy abbahagyja a 

tanítást? 

Igen, történészként képzeltem a jövőmet az egyetemi évek alatt, gondoltam, majd rengeteget kutatok, 

utazgatok, tanulmányokat írok, előadásokat tartok, de mint kiderült, ez közel sem ilyen egyszerű. Nem 

bánom, hogy így alakult. Ha újrajátszhatnám, ugyanígy döntenék. Mostanra tanári diplomáim is vannak, de a 

történésztanulmányok nélkül „csak” pedagógusvégzettséggel jelentősen csekélyebb lexikális tudással 

rendelkeznék. Megfordult-e, hogy váltok? Naponta megfordul!  Vicceltem, nem naponta, de néha eszembe 

jut. Egyrészt a tanítást sosem hagynám abba, mert nagyon jó nevelni, és tudást átadni, de a tanári pálya 

rengeteg fölösleges adminisztrációval jár, ami egyáltalán nem motiváló. Főleg az én munkakörömben. 

Végül megjegyzem, nagyon tetszik, hogy „tanárságot” mondasz, mert tényleg ebben a szóban fejeződik ki 

az, ami vagyok. A pedagógus önmeghatározást lehetőség szerint kerülöm, mert a „paidagogosz” görög 

szóból ered, aki az antik világban rabszolga volt, és iskolába kísérte a gyermekeket. A gyermek ott 

találkozott a tanárral, latinul magisterrel, aki hitet, hazafias öntudatot, jó példát, és tudást ad neki.  

5. Mi a kedvenc időtöltése? 

Amennyire időm engedi, két közösség ügyeit intézem. Az egyik egy lovagrend, a Militia Templi – Krisztus 

szegény Lovagjainak Rendje, melynek dunántúli elöljárója vagyok. A rend célja a katolikus hit és liturgia 

védelme. Illetve a másik egy szintén katolikus férfiközösség (egyetemi baráti körünkből alapítottuk, 

mostanra egyesület), a Pro Hungaria Sacra, mely boldog emlékű Mindszenty József bíboros, hercegprímás 

szellemi örökségét őrzi, s igyekszik érvényre juttatni hanyatló korunkban. Számos intellektuális és spirituális 

rendezvényt, konferenciát, szentmisét szervezek. Van, aki szerint ez csak hobbi, de ez tévedés. 

Engedelmességi fogadalom köt rendem nagymesteréhez, ami a szerzetesi fogadalom harmadával egyezik 

meg. Emellett regula szerint élek, azaz a rendem szabályzatának követésében keresem üdvösségem, a regula 

segítségével követem Krisztust. Sokszor egyáltalán nem egyszerű, de szeretem, mert Isten ilyen módon vezet 

az életszentségre. Tulajdonképpen ez a hivatásom, és ezen belül vagyok tanár.  
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HURRÁ, MESEERDŐ! 

Iskolánk évek óta látogatja tavasz folyamán a 

Familyparkot, ami Ausztria legnagyobb 

szabadidőparkja 140.000 négyzetméteren. A határtól 

csak 20 km-re, a Fertő-tó mellett fekvő Mesepark 

számtalan játéklehetőséggel várta az alsós és felsős 

gyerekeket: sárkányvasút, hullámvasút, körhinta, 

malacvasút, traktorvasút, Kacsa-körhinta. A mókás 

erdei futam nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy a 

gyerekek vaddisznók és rókák hátán galoppozzanak. 

A Sárkánybarlangban egy "igazi" sárkánnyal találkozhattunk. A bátrak kipróbálták az óriási Templom-

csúszdát, a Krokó-vízipályát és az "Isteni villám" hullámvasutat. Az Őrült madárijesztő mindannyiunkat 

nevetésre késztetett, amellett, hogy megemelte adrenalin szintünket ez a szabadesést imitáló attrakció. A 

gyerekek több mászólabirintus közül választhattak, vízicsúszdákon áztathatták el magukat a nyári melegben, 

sikongathattak a patkányvasúton, de találhattunk itt vadasparkot állatsimogatóval, s szökőkútparkot is, s 

megkóstolhattuk az osztrák jégkását és az óriásfagyikat. 

A park elérhető áron kínál feledhetetlen egész napos szórakozást osztálykirándulás vagy egy mókás családi 

hétvége gyanánt. Jövőre gyere velünk Te is!         BB 

 

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI VERSENYEREDMÉNYEK MATEMATIKÁBÓL 

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola idén IX. alkalommal rendezte meg a Bárczi Gusztáv 

Országos Matematika Versenyt. A két elődöntő után több mint 

330 diák közül az 5 fős döntőbe iskolánkból Fülöp Orsolya 

hatodik osztályos és Darabos Anna nyolcadik osztályos tanulók 

jutottak be.  Az április 12-én megrendezett országos döntőn 

Anna betegsége miatt csak Fülöp Orsolya képviselte iskolánkat. Délelőtt elméleti, 

logikai ismereteikről adtak számot a diákok, majd az eredményhirdetésig kézműves 

foglalkozások és táncház várta a versenyzőket. Fülöp Orsolya a képzeletbeli dobogó 2. 

fokára állhatott fel.  

A Piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium a Katolikus 

Pedagógiai Intézettel karöltve vállalta immár 17. alkalommal a Dugonics András 
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Országos Matematika verseny döntőjének megszervezését. 

Az első forduló feleletválasztós feladatait a második fordulóban kidolgozandó feladatok követték. Iskolánk 

diákja Darabos Bulcsú ötödik osztályos tanuló az országos megmérettetésen komoly logikai-és 

kombinatorikai feladatok jó megoldásával bizonyította felkészültségét és így országos 7. helyezést ért el. 

Iskolánk 3. osztályos tanulója, Nagy Márton Regő VIII. helyezést ért el a "Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny" megyei fordulóján! Hálát adunk a Jó Istennek, hogy a gyerekekben rejlő tudást ki tudtuk hozni.  

Szívből gratulálunk a versenyzőknek!         SBné 

APÁK NAPJA 

Iskolánkban szép hagyomány, hogy nemcsak az édesanyák, 

hanem az édesapák köszöntésére is műsorral készülnek diákjaink. 

Így történt ez idén is. Március 19-én, Szent József napján, 

édesapák, nagypapák, keresztapák, nagybácsik töltötték meg a 

tornatermet, hogy lelkileg is töltekezhessenek ezen a kora tavaszi 

ünnepen. A köszöntésre szánt tarka csokrot több napon át, szívük 

minden szeretetével, lelkesen kötögették a gyerekek. 

A kicsik versekkel, dalokkal kedveskedtek, de akadtak, akik 

táncra is perdültek. A felső tagozatosok is dalokat, verseket 

tanultak erre az alkalomra. Janikovszky Éva örök érvényű, bölcs humorú elbeszélése, Móra Ferenc 

komolyabb hangvételű novellája is megelevenedett. Zenei blokkok színesítették a színvonalas rendezvényt. 

Megható gondolatok hangzottak el az édesapák felé, az apai hivatásról. Az ajándékba adott könyvjelzőn a 

Szent Józsefhez szóló fohász szép útravalóul szolgált. Szent József gondoskodó szeretet kísérje az 

ünnepelteket az év minden napján!                        NA 

ÚJABB ELISMERÉS A MAZSORETTCSAPATNAK 

             Áprilisban került Sümegen a  

IX. Dunántúli táncverseny, ahol 

több korcsoportban 184 amatőr 

táncos és tánccsoport produkcióját 

értékelte a szakértő zsűri. Értékelték 

a nehézségi szintet, a kivitelezést, a 

dinamikát. Természetesen fontos 

szempont volt a látványosság, a 

kapcsolat a közönséggel és a megjelenés is. Iskolánk mazsorett- és zászlóforgató csoportja show tánc-

kategóriában arany, mazsorett kategóriában ezüst minősítést kapott.  
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Iskolánkban a 2014/2015-ös tanév második felében alapította meg Patonai Szilvia tanárnő a Tapolcai 

Mazsorett- és Zászlóforgató Csoportot. Az 1-2. osztályos tanulók leányai alkotják a pomponos, a 3-4. 

osztályos lányok a zászlóforgató csoportot, akik a mindennapos testnevelés keretében heti egy 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 a város rendezvényein, több száz tapolcai polgár nagy 

örömére: mikulásnapon, gyermeknapon, egészségnapon, farsangi bálokon, valamint Márton-napi 

rendezvényeinken.  

 Patonai Szilvia tanárnő a mazsorett csapat létrehozásáért, működtetéséért, 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 vehetett át.     B.B. 

MÁRIA-NAPOK 

Ebben a tanévben is Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva tartottuk 

meg a Mária-napokat iskolánkban.  

A programsorozat Szent József ünnepén az édesapák, nagypapák köszöntésével vette 

kezdetét. Versekkel, dalokkal, tánccal köszöntötték a megjelenteket a kisdiákok. A 

felsősök műsorában személyes vallomások, komoly novella és vidám jelenet is 

helyet kapott. A hét folyamán a 2.,3. és 4. osztályos kisdiákok nyelvtan- és 

helyesírásversenyen mérték össze tudásukat. A felsősöknek angol 

nyelvi vetélkedőt szerveztünk, amely során a versenyzők egyéni 

feladatlap kitöltésével bizonyították jártasságukat az angolszász országok kultúrájában és 

földrajzában. Az 5-6. osztályosok játékos, interaktív elméleti és gyakorlati 

csapatversenyen mérték össze tudásukat Magyarország folyó- és állóvizeiről. Öröm, hogy 

tapolcai és környékbeli iskolákon kívül Zala megyéből és Ajkáról is érkeztek lelkes 

versenyzők.  

Erre a hétre esett a Víz világnapja is. Ezen alkalomból diákjaink kék ruhát öltöttek és a víz kémiai képletét 

jelenítették meg az iskola udvarán állókép formájában. 

A természettudományokat népszerűsítette két, felsősöknek szóló előadás.  Kedden „ A vegyész kobold egy 

napja” címmel láthattunk látványos kémiai kísérletek a veszprémi Pannon Egyetem tanárának és 

hallgatójának  jóvoltából. Szerdán érdekes fizikai kísérleteket végeztek diákjaink a Batsányi János 

Gimnázium tanárnője, Baloghné Szabó Edit segítségével. Kiderült, hogy nem lehet egy ping-pong labdát 

kifújni a tölcsérből, a szívószálból pedig remek duda készíthető.  



OSKOLA  2016/2017. II. félév 

 16 

A Szentírás jobb megismerését szolgálta egy egész délutánt kitöltő program, 

mely a Bibliai barangolás nevet viselte. Vetítéssel egybekötött interaktív 

előadás sok-sok érdekességgel az Ószövetségről, játékos verseny, képrejtvény, 

kacagás… 3 percben elmutogatták a felsősök a teljes Ószövetséget. Az egész heti 

programsorozatot pénteken a foci házibajnokság zárta. Nagy élmény volt  az 

osztályok közti rangadók után a tanár-diák mérkőzés. Köszönet mindenkinek a 

szervezésért, az aktív részvételért!      SBné 

ERDEI ISKOLÁBAN VOLTUNK – 3. osztály 

Május közepén erdei iskolában voltunk Balatoncsicsón. A másfél naposra 

tervezett kirándulásnak szoros volt az időbeosztása. A tanulás mellett azért jutott 

idő a szabad játékra, focira, a kikapcsolódásra. 

Első nap délután, a megérkezést követően elfoglaltuk a szálláshelyünket, egy 

nagyon hangulatos kis erdei vadászházat. Megismerkedtünk a házirenddel, az 

erdő illemszabályaival. Megbeszéltük, mire kell figyelni, majd bejártuk a tábort, 

mit és hol találunk. Már alig vártuk, hogy elhangozzon a „Szabad a pálya!” 

mondat, hiszen ez volt az a jel, ami számunkra a szabadságot jelentette. A 

hatalmas birtok egészén szaladgálhattunk, bogarászhattunk, és más iskolából 

érkezett gyerekekkel barátkozhattunk, labdázhattunk. Az első meglepetés a vacsora volt: spagettit készítettek 

nekünk, ami nagyon finom volt. Ezután esti vadlesre indultunk. Nehéz volt csendben maradni, de a 

látványért megérte! Őzet, nyulat, borzot is láttunk. Az este leszállta nem jelentett problémát, a sárgán 

világító labdát mi még megláttuk és felszabadultan kergettük. És a nap még nem ért véget! Teljes 

sötétségben, egy bátorságpróba keretében eldugott nyalókákat kellett keresnünk a táborban. Jól jöttek a 

zseblámpák, fejlámpák. Az est további részében, hosszan elnyúló 

zuhanyzás, beszélgetés és az elalvás következett… 

Második nap reggel összecsomagoltunk, megreggeliztünk és 

nekiindultunk a teljesítménytúránknak. Gyalog mentünk át 

Nagyvázsonyba. Útközben néhány kolostorromnál, ivókútnál 

megálltunk. Imre bácsi mesélt mindegyik történetéről, és furmányos 

kérdéseket tett fel, fagyiért cserébe. A 8 km-re tervezett út, némi 

kitérővel 10 km-re sikerült, de a nagyvázsonyi vár látványa felemelő 

volt. Körbejártuk a várat, emlékérméket készítettünk, vásároltunk, 

elmentünk kovácsolni egy igazi kovácsmesterhez, fagyizót kerestünk, és vártuk a lovaskocsit, ami ma 

visszavitt bennünket az erdei iskolába… Még egy utolsó focira volt időnk, de a „szülő-taxik” megérkeztek és  
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hazafelé kellett vennünk az útirányt. Elmondhatatlanul jól éreztük magunkat, főként, hogy nem az iskolában 

kellett lennünk. Mégis sokat tanultunk, a természetről, barátokról, saját képességeink tűréshatáráról. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Szüleinknek és Tanárainknak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a 

felejthetetlen kirándulást!         A 3. osztályosok 

ERDEI ISKOLÁBAN JÁRTUNK - 4. osztály 

A 4. osztállyal május végén erdei iskolában voltunk Balatoncsicsón. Ez 

a település egy Balatonfüred melletti kis falucska, olyan pici, hogy még 

helyközi autóbusz sem jár arra. Az odajutás problémáját úgy sikerült 

megoldani, hogy a szülők egy része kocsival kivitt minket Csicsóra. 

Útközben gyönyörködhettünk a szép balatoni tájban.  

Mikor megérkeztünk, Ildikó néni elmondta a napirendet, majd 

hozzáláttunk a tízóraihoz. Délelőtt a fiúkkal elfoglaltuk a focipályát és 

kifulladásig rúgtuk a bőrt. A lányok eközben csuhéból szebbnél szebb virágokat készítettek, majd a fiúk is 

kipróbálhatták ügyességüket. A felnőttek pedig paprikás krumplit főztek 

nekünk egy jó nagy bográcsban. Mire megettük az ebédet, már ott is 

volt a túravezetőnk, aki az Öreg bükk tanösvényen vezetett végig 

minket. Maradandó élményt nyújtott mindannyiunknak! Rengeteg 

érdekességet, új információt tudtunk meg a Balaton-felvidéki erdei 

életközösségekről, a környék természeti adottságairól. Kiváló családi 

kirándulás célpontja lehet a nyári szünetben, mert egyénileg is 

látogatható mind a tanösvény, mind az erdei iskola. Szívből ajánlom diáktársaimnak, tanárainknak! 

               Németh Szabolcs (4. o.) 

AZ ALSÓS GYEREKNAP 

Június 2-án megrendezésre került a gyereknap. Az alsó tagozat 

számára az iskolában szerveztek programokat. Először egy 

lufibohóc jött az iskolába, aki különböző mesefigurákat hajtogatott 

az osztályoknak. Aztán egy izgalmas rolleres akadálypályán 

vettünk részt, ami az esős idő miatt bent lett megrendezve. Majd a 

rendőrök autóját tekintettük meg, még a kocsiba is beülhettünk és 

a szirénát is megnyomhattuk. Bejöttünk és egy nagy légvár várt 

ránk a tornateremben. Visszajöttünk, ahol a lufibohóc egyéni figurákat hajtogatott nekünk. Ebéd után 
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elindultunk a moziba és megnéztük a „ Ricsi a gólya” című animációs filmet. Mozi után fagyizni mentünk. 

Mindenki kapott egy-egy gombócot. Visszamentünk az iskolába. Ott még volt egy kis játék, majd mindenki 

elindult haza. Nagyon jól éreztük magunkat a gyereknapon!        Folly Anna, Kovács Áron, Bors Lara (4. o.) 

FELSŐS GYEREKNAP 

Június 2-án megrendezésre került iskolánkban a gyereknap. Színes, érdekes programokkal készültek 

számunkra. Bár az időjárás eleinte nem volt kedvező a szabadtéri programokhoz, azért reggel kilenc óra 

tájban elindultunk a Kinizsi laktanyába. Választható volt, hogy mivel szeretnénk menni: biciklivel, rollerrel 

vagy gyalog. Amikor mindenki megérkezett, egy rövid bemutatót tartottak a tankokról, amikre utána fel 

lehetett mászni. Ezután a fegyverekről meséltek nekünk, majd egy kis „szünet” után tankra ültünk és vittek 

egy-egy kört a terepen. Ezt mindenki nagyon élvezte. 

Miután visszasétáltunk az iskolába és megebédeltünk, elindultunk a moziba. Itt egy nagyon aranyos 

rajzfilmet néztünk meg, mely egy verébről szólt, akinek szülei meghaltak és gólyák neveltek fel. A mozizás 

után mindenki kapott egy-egy gombóc fagyit. A programok ezzel véget is értek, de biztos, hogy 

mindenkinek emlékezetes lesz ez a különleges nap!                Sabján Hanna (5. o.) 

KALANDOS VERSENY! 

Az idei tanév elején hirdette meg a Szalay Könyvkiadó a 

Kalandra fel! – internetes versenyét. Az elsődleges cél az volt, 

hogy a 4 fős csapatok, 12 fordulón keresztül feladatokat oldjanak 

meg egy adott könyv feldolgozásával. Természetesen a fődíj sem 

volt elhanyagolható: az ausztriai családi kalandparkba való eljutás. 

Iskolánkból 8 csapat indult el a megmérettetésen. A 2-3. 

osztályosok közül 3 csapat, a 4-6. osztályos korcsoportból 5 

csapat. Minden diák megvásárolta a kiadó könyvét, melyben az 

életkoruknak megfelelő, iskolai témakörben megírt vicces, izgalmas történet volt olvasható. A csapatnevek 

kitalálása után, a feladatok között szerepelt, hogy saját logót kellett tervezni, rejtvényt megoldani, titkosírást 

megfejteni és sajátot kitalálni, térképet rajzolni, receptet feltölteni a csapatok kedvenc ételeiről, rejtélyes 

helyeket keresni a lakóhelyükön, útvonaltervet készíteni, lemérni, hány gyermek és felnőtt lépés kell annak 

megtételéhez, űrlényeket kellett vendégül látni, kiválasztani a kedvenc szereplőiket, és a végén egy nagy 

olvasásteszttel zárult a verseny. A 2-3 hetente érkező feladatok folyamatos olvasásra késztették a gyerekeket. 

Koordinálni kellett őket, hogy csapatban, együtt kell dolgozni. Az ötletgazdák bevonták a szülőket is egy-

egy feladat erejéig. A verseny végére egészen összekovácsolódtak, rutinossá váltak a diákok. Sajnos a fődíjat 

nem iskolánk diákjai nyerték, de a 3. osztályosok, Észhörcsögök csapata elismerő oklevélben részesült. 
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Rátermettségüket, kitartásukat és a Kalandos Verseny összes próbájának kiállását méltatták. Az egész 

országból 6000 csapat indult a versenyen, és közülük a következő előkelő helyezéseket érték el a 

Nagyboldogos diákok: 

helyezés csapatnév osztály város pontszám extra csillag 

493. ÉSZHÖRCSÖGÖK 3.a Tapolca 208,5 1 

669. SZUPER4ES 2.a Tapolca 197,4  

760. SÜNIK 3.a Tapolca 190,3  

840. EASY GAME EASY LIFE 5.a Tapolca 174,8 1 

863. A NÉGY FELFEDEZŐ 4.a Tapolca 173,0  

877. TIPI TAPI DÍNÓK 5.a Tapolca 172,1  

967. NARVÁLOK 6.a Tapolca 162,3  

1038. KALANDOS 4-ES 6.a Tapolca 155,2  

 

Gratulálunk az Észhörcsögök csapatának! A tagok név szerint: Horváth Anna Veronika, Puha Liliána 

Napsugár, Kovács Flóra, Pölczmann Bence. A következő tanévre újabb könyveket ígért a kiadó, várjuk a 

folytatást!              LGV 

NÉMETES VERSENYEREDMÉNYEK 

Németeseink idén is szép eredményeket értek el a különböző megmérettetéseken.  Negyedikeseink négy 

fordulón keresztül küzdöttek a Böngész Országos Német Levelezőversenyen, amelyet alsós diákok részére 

hirdettek meg. A feladatok nehézségi foka jócskán túlmutatott a 4. osztályos tananyagon, de 4 versenyzőnk 

így is nagyon szép eredményt ért el: 

Országos helyezések: 

Sabján Olivér:   1. hely 

Zengői Roland: 10. hely  

Werner Dénes  12. hely 

Varga Ádám:   13. hely 

Az idei Kazinczy-napok regionális német versenyén három évfolyamon is értünk el szép eredményeket: 

Werner Kinga 6. o: 2. hely 

Sabján Hanna 5. o: 3. hely 

Werner Fülöp 8. o: 3. hely 



OSKOLA  2016/2017. II. félév 

 20 

A Litterátum Országos Német Verseny megyei fordulóján évek óta dobogós helyezéseket érünk el. Az 

áprilisi városi iskolai fordulóról 5 diákunk jutott tovább a megyei versenyre, ami a veszprémi Padányi 

Katolikus Iskolában került megrendezésre május végén. Az iskolai fordulóból bekerült megyei legjobbak 

mérkőztek össze egy 50 tesztkérdésből álló feladatsor keretében. Íme a szép eredmények: 

Steinberger Leila 5. o: 2. hely 

Werner Kinga 6. o:  2. hely 

Mohos Lili 6. o:  3. hely 

Körmendi Dusán 6. o: 4. hely                        BB

        

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A DUNA-KANYARBAN – 6. osztály 

Nagy izgalommal vártuk a pénteki napot, hiszen ellátogattunk 

fővárosunkba. A korai indulás ellenére mindenki pontosan érkezett, és 

jó hangulattal vágtunk bele az izgalmas utazásba. Először a 

Hadtörténeti Múzeumba látogattunk el. Rengeteg érdekességet 

láthattunk, sőt, még a kijáratnál magasodó ágyúkat is megmászhattuk. 

Utána elfoglaltuk a szállást egy XIV. kerületi középiskolai 

kollégiumban, majd a nyugati pályaudvarról vonattal utaztunk a várva 

várt Visegrádra. A Duna-parton eltöltöttünk egy vidám órát: lángosoztunk, mezítláb gázoltunk a Dunában, 

majd komppal átmentünk a visegrádi oldalra. A Fellegvárba kiizzadva, kis küzdelemmel értünk fel a 

meredek hegyoldalon. A vár Mátyás király uralkodása idején nagy jelentőséggel bírt. Az évszázadok során 

több alkalommal is őrizték itt a Szent Koronát a koronázási ékszerekkel. A kilátás a Duna-kanyarra 

gyönyörű volt! 

A lefelé vezető út már nem volt olyan megerőltető. Következő állomásunk a hajókikötő volt. A nap 

legélvezetesebb eseménye a 2 és fél órás csodálatos hajókirándulás volt végig a Dunán egészen Budapestig. 

A nap végén fáradtan érkeztünk meg a szállásra, ahol mindenki 

örömére hamburgerrel vártak minket. Másnap ismét érdekes 

programok vártak ránk: várbusszal felmentünk a Budai Várnegyedbe, 

ahol megtekinthettük a Halászbástyát és a Mátyás-templomot is. 

Végül élményekkel gazdagodva értünk haza, ahol nem győztünk 

mesélni a 2 nap felejthetetlen eseményeiről és a vicces 

történetekről…         Hederics Eszter (6. o.) 
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AZ  5. OSZTÁLY GYŐRBEN JÁRT 

Ebben a tanévben osztálykirándulásunk célja Szent László király 

hermáját őrző város, Győr volt. 

Először a város kiemelt egyházi értékeit látogattuk végig: megtekintettük 

lovag királyunk csontereklyéit, imádkoztunk a Könnyező Szűzanya 

kegyképe előtt és korabeli emlékek segítségével megismerkedtünk Apor 

Vilmos életútjával. Felmentünk a püspökség 47 méteres, 200 lépcsős 

kilátójába. Innen gyönyörű kilátás nyílt a belvárosra. Utána elsétáltunk a 

Mobilisba, ahol a fizika törvényszerűségeit tanulmányozhattuk interaktív formában és látványos kísérleteket 

is láthattunk. Két csoportban bemehettünk a szabaduló szobába, ahol logikai feladatokat kellett közösen 

megoldanunk és bebizonyítani, hogy 25 perc alatt kinyitjuk az összes zárat és megtaláljuk a szobából 

kivezető kulcsot is. Mindkét csoportnak sikerült! Horváth Dani némi 

leleménnyel „túljárt” a játékot összeállítók eszén is… Bulcsú a fizikai 

törvényeit rendhagyó módon is alkalmazta… Ezután következett a 

meglepetés: elmentünk az Árkádba, ahol közösen megebédeztünk. 

Kaptunk egy szabad órát, amikor egyedül sétálhattunk, vásárolhattunk, 

azt csináltunk, amit akartunk. Devecserben egy finom fagyi várt ránk. 

Nagyon szépen köszönjük Csilla néninek, hogy megszervezte nekünk ezt a napot. Nagyon jól éreztük 

magunkat!                                                                                        Sabján Hanna – Steinberger V. Leila (5. o.) 

TIPPEK A TARTALMAS NYÁRI SZÜNIDŐHÖZ SZÜLŐKNEK 
 

Július első napjaiban már a családok nagyjából tudják, hova 

mennek nyaralni, hol és ki felügyel majd a gyerekekre. A 

szünidőt a szülők megosztják, vagy a nagyszülők vigyáznak 

rá, vagy napközis- és ottalvós táborokba megy. Íme néhány 

tipp, amelyek könnyedebbé teszik a szünidőt, és az iskolás 

gyerekek és a szülők javát szolgálhatják 

1. Készítsünk nyári szünidei naptárat! 

A vakáció elején érdemes leülni és közösen megtervezni, mikor mi történik majd. Ez nekünk, szülőknek is jó 

támpontokat ad, és már ekkor láthatjuk, hogy mennyi az üresen maradt hely, amelyet még ki kell tölteni 

programokkal. Az ideális helyszín a feltöltődésre a szabadban van, ahol a gyerekek kedvükre mozoghatnak, 

legyen az mező, erdő vagy vízpart, ahol találkoznak a természettel és eldönthetik, hogy focizni, biciklizni és 

rohanni akarnak, vagy bunkert építeni, virágot szedni, esetleg fára mászni. 
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2. Legyen íve a nyárnak! A szünet elején intenzív pihenős időszak következzen, mert az egész éves tanulás 

után nagyon elfáradnak a gyerekek. Nem szerencsés, ha egyből a nyári házi feladatokat veszik elő. 

Augusztus végén apránként visszaállhat az élet a régi kerékvágásba. Az utolsó két-három hétben már 

elkezdhetnek foglalkozni az iskolával, be lehet szerezni a tanévkezdés kellékeit. Legkésőbb az utolsó héten 

pedig már időben feküdjenek le a gyerekek és keljenek korábban, hogy a bioritmusuk is visszaálljon. Ezt az 

ívet évről évre tartani lehet, és így a nyári szünet eltöltésének is kialakul a szokása. 

3. Egyeztessünk a barátokkal! 

A szünidő kezdetekor még nagy valószínűséggel nem széledtek szét az osztálytársak a szélrózsa minden 

irányába, így ilyenkor – ha már látjuk a naptárunkban az üres helyeket –, érdemes megkérdezni a barátokat 

és szüleiket, nem akarnak-e közös programot szervezni. Egyeztessünk a szülőkkel, hogy ki mikor ér rá, 

kinek mikor lenne szüksége segítségre, és osszuk be az időpontokat, így szükség esetén tehermentesíthetjük 

egymást. 

4. Készüljünk a hideg, esős napokra! 

A számítógép és a tv komoly csábítóerőt jelent a vakáció alatt is. Annak érdekében, hogy a gyerekek ne 

töltsenek zombiként hosszú órákat különböző képernyők előtt, érdemes már a vakáció elején tisztázni a 

tévénézési és számítógépezési szabályokat. Ezek a szünidő alatt lehetnek kicsit engedékenyebbek, de a 

betartásuk fontos! Még a vakáció alatt is utolérhet bennünket a rossz idő, ezért érdemes benti 

elfoglaltságokkal külön készülni. Nézzük meg, milyen társasjátékaink, kártyáink vannak, és ha úgy látjuk, 

szükséges újítani, tegyük meg már most! Ezek a nyaralás alatt sem jönnek majd rosszul.  

5. Figyeljünk az egészséges táplálkozásra is! 

A nyári szünidő alatt gyakran előforduló probléma, hogy a gyerekek még több édességet fogyasztanak, és 

kevésbé rendszeresen táplálkoznak, mint az iskolai időszakban. Ezért fontos figyelnünk arra, hogy 

rendszeresen szerepeljenek az étrendben gyümölcsök, köretként pedig párolt, rostokban gazdag zöldségeket 

kínáljunk. Arra különösen figyeljünk, hogy kánikulában ne cukros üdítőitalokat, hanem ásványvizet, vagy 

rostokban gazdag gyümölcslét fogyasszanak.                        BB 

 

 
Forrás:http://hvg.hu/pszichologiamagazin/brandchannel_extrapszichologia_20150702_10_tipp_a 

            http://www.eletforma.hu/csalad/5-szuper-tipp-hogy-a-gyerek-hasznosan-toltse-a-szunidot/ 
 

http://hvg.hu/pszichologiamagazin/brandchannel_extrapszichologia_20150702_10_tipp_a
http://www.eletforma.hu/csalad/5-szuper-tipp-hogy-a-gyerek-hasznosan-toltse-a-szunidot/
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SPORTOLJ TE IS! 

Országos Vívó Olimpia Budapesten 

„Egy éve járok vívásra és nagy öröm volt, amikor Szalai Gyöngyi néni, az edzőm 

elvitt a budapesti versenyre. Több fordulón kellett átesnem, mire a döntőbe 

jutottam. Izgalmas versengések közepette zajlott a megmérettetés. Az utolsó 

tusnál már nagyon bizakodtam. Végül boldogan álltam fel a dobogó csúcsára, az 

elnyert I. helyezésért. Nekem a vívás edzettséget, örömet, kikapcsolódást jelent. 

Szeretem ezt a sportot.” 

Tarsoly Borbála 4. osztály         

 

A 4. osztályból négy lelkes kosaras gyakorol és edz hétről-hétre 

szabadidejében. Magáriusz Gergő, Tüske Bence, Werner 

Dénes, Zengői Roland. 

„Rengeteget kapunk ettől a sportágtól: szorgalmat, kitartást, 

alázatot, fegyelmezettséget. Mindenki számára tartogat 

sikerélményt. Heti négy alkalommal járunk edzésre. Sok 

barátunk lett, jól összeszokott a csapatunk. Ebben a tanévben 

részt vettünk a megyei és országos bajnokságon is.  

Magáriusz Gergő és Zengői Roland az U12-es Megyei Bajnokságon l. helyezést ért el. 

Nemcsak a sikerekért, de a játék öröméért is ajánljuk mindenkinek ezt a sportot!” 

Sporteredmények, fellépések: 

Mazsorettcsapat: 

2017.02.26-án V.Tapolcai Télbanya Űző Maskarádé 
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2017.04.08.-án iskolánk mazsorettcsapata idén is indult a IX. Dunántúli Táncversenyen, ahol a bemutatott 

két új koreográfiával arany, illetve ezüst minősítést szereztek.  

 

2017. 06.03.-án Városi Gyermeknap 

A 8.-os mazsorettes lányoktól szeretettel búcsúzunk és további sok sikert kívánunk Nekik!!!  

Horváth Panna, Farkas Réka, Csizmadia Nikolett,Tőkés Luca 

 

 

 

 

 

 

EGYÉNI VERSENYEREDMÉNYEK: 

2017.05.14. Mária-napok Futball Házibajnokság – 8. osztály I. helyezés, 5. osztály II. helyezés, 7. osztály 

III. helyezés, 6. osztály IV. helyezés. Gólkirály: Tátosi Dániel 8. osztályos tanuló 

2017.05.12.-én Tatay Napok Duatlon Bajnokság – Tóth Kristóf 2. osztály II. helyezés 

                 Szép Benedek 8. osztály IX. helyezés  

2017.05.13.Gizella Kupa Terem Labdarúgó Torna Veszprém: VI. helyezés. A csapat tagjai: Szép Benedek, 

Tátosi Dániel, Keller Flórián, Szegedi Felícián, Dabosi Bence, Horváth Ferenc 

2017.05.27.Főegyházmegyei Hittanos Találkozó Veszprém – Labdarúgó Torna: II. helyezés. A csapat tagjai: 

Bogdán Patrik, Zsikla Máté, Füstös Flórián, Keller Lehel, Tamás Előd, Killer Levente, Pável Armand 
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