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„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!” 

Márk evangélista elbeszéli, hogy Jézus szombaton tanít a zsinagógában: „Mindenki nagyon 

csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók.”  

 Mi Jézus igehirdetésének újdonsága? Az, hogy ő nem a régi poros, megsárgult tekercsek elkopott 

és kiüresedett, külsőségekbe fulladt betűit magyarázza, hanem az élő Istenről, az Atyáról beszél, aki egész 

valóságában az ember felé fordul. Ezt a szeretetet erősítik a csodák, melyek Jézus szavait kísérik. Még a 

tisztátalan lélek is észreveszi, aki egy embert megszállt ott a zsinagógában. Megpróbálja a kiabálásával 

megzavarni Jézus tanítását.  

 Miket beszél a gonosz? Ugyanazokkal a szavakkal támadja Jézust, mint a gerázai megszállottban. A 

gonosz lélekből Jézus jelenléte olyan szavakat hoz ki, amiket szabad akaratából soha nem mondott volna: 

„Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Isten nem a pusztítás Istene, mert 

Ő az Élet! Jézus nem a pusztításért jött, hanem hogy életünk legyen, örök életünk. Ezért parancsolt rá a 

gonosz lélekre: „Hallgass el, és menj ki belőle!”  

 A gonosz tudja, hogy engedelmeskednie kell. Mégis van ereje még ide-oda rángatni az embert és 

nagy kiabálást csapni mielőtt távozik. De ez a vesztes hatalom vergődése. Jézus nem kiabál vele, csak 

ráparancsol. Mennyi ördögi zajjal van tele világ körülöttünk. 

Naponta kísért minket a rosszra, veszekedésre, haragra, bűnre. 

Mindezekkel együtt a gonosz olyan mozgásban tartja a dolgokat, 

eseményeket, hogy úgy tűnjön, mintha ő lenne az egyedüli úr. 

Pedig ez a lárma nem a győztes lármája, hanem a hatalmát vesztett  

bukott ördögé. A zsinagógában mindenki megdöbbent és 

kérdezgették egymást: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!”  

 Jézus tanítása valóban új! Gondolj a nyolc boldogságra, a 

szeretet parancsára, az evangéliumi tanácsokra! Új hatalma van, a 
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szeretet hatalma! Egyszerű szavaival kiűzi a gonosz lelkeket, meggyógyítja a betegeket, feltámasztja a 

halottakat. Mindezt azért teszi, hogy megmutassa nekünk az Atya jóságát és emberszeretetét. 

Jézus kiűzi a gonoszt és megújítja az egész világot. Az Isten Fia, akinek hatalma van. „Még a 

tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki.” 

 Isten ajándékának újsága és teljessége Tőled is új és teljes választ vár. Szívedben és életedben övé 

legyen az első hely és minden őbenne nyerjen értelmet és célt! Ahhoz, hogy ezt észrevedd, Jézus szemével 

kell nézned a világot, a szüleidet, testvéreidet, osztálytársaidat, tanítóidat, a szomszéd nénit, a bolti eladót, és 

az eseményeket, amik történnek veled és körülötted. 

 Mi tehát az újdonság Jézus tanításában? Kíváncsi vagyok a véleményedre! Kérlek, ha elolvastad 

ezt a pár sort és tudsz válaszolni a kérdésemre, akkor írd meg nekem a honlapunkon a „Lelki fülbe”, hogy Te 

miben látod az újdonságot Jézus tanításában?       István atya 

 
 

Részlet az Igazgató Úr tanévnyitó beszédéből: 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, Kedves Vendégeink, Kedves Szülők, 

Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit a 2017/2018-as tanév megnyitóján!  

Ahogy a Nagyboldogos diákok jól tudják, VENI SANCTE szentmisével kezdjük a tanévet, Veni Sancte 

SPIRITUS, azaz magyarul „JÖJJ SZENTLÉLEK ÚRISTEN” imádkoztuk, kértük a Szentlelket, a jó Istent, 

hogy áldja meg az új tanévünket, áldja meg az életünket, segítsen minket boldogabbá tenni életünket, 

megújítani törekvéseinket. Kértük, adjon erőt az áldozatvállalásainkhoz, a munkánkhoz, a tanuláshoz.  

A Szentlélek a Biblia tanítása szerint: a bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és 

az Úr félelmének lelke. Nagy szükségünk van bölcsességre, hogy az igazán fontos értékeket észrevegyük az 

éltünkben és azok szolgálatának éljünk. Nagy szükségünk van az értelemre és tudományra, hogy az 

igazságot kövessük. Nagy szükségünk van a tanácsra és erősségre, hogy a szeretetet tudjuk választani akkor 

is, amikor nem könnyű és megerősödjünk a reménységben. Nagy szükségünk van a jámborságra és az Úr 

félelmére, hogy az igaz Istent tudjuk szeretni, imádni és ne hódoljunk be a földi javak fogyasztói 

kábulatának. Hiszen a mai világ csak az emberi akaratból fakadó önmegvalósításban, az elfogyasztható 

javak felhalmozásában hisz.  

A szentmisében iskolai keretek között arra kértük a Szentlelket, a jó Istent, hogy áldja meg a 2017/2018-as 

tanévünket, hogy az új tanévben növekedni tudjunk a szeretetben, a bölcsességben és az Ő akarata szerinti 

közösséget alkossunk: az Ő akarata szerinti osztályközösségek jöhessenek létre, az Ő akarata szerinti 

nevelőtestület tanítson és az Ő akarata szerinti szülői közösség támogasson Benneteket. Kérjük a jó Istent, 

hogy tanévünk gyümölcsöző legyen és a Ti javatokat szolgálja gyerekek! 
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Tapolca városának legrégebbi, a járás egyetlen egyházi általános iskolájaként fontos küldetése van 

intézményünknek. Joggal várják el a családok, a szülők, hogy gyermekük az iskolában odafigyelést, 

családias, biztonságos környezetet és olyan tudást kapjon, melyre jövőjét építheti. Iskolánk a gyermekek 

számára is áttekinthető méretű, ahol otthon érezhetik magukat, ideális osztálylétszámokkal működik, olyan 

nyugodt, fegyelmezett, családias légkört tudunk biztosítani nevelő-oktató munkánkhoz, melyet csak kevés 

intézmény mondhat el magáról. Magas színvonalú oktató munkánknak köszönhetően pedig továbbtanulóink 

előtt a legjobb iskolák is nyitva állnak és diákjaink megállják a helyüket a felsőfokú intézményekben és az 

élet számos területén. 

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, érdeklődők száma is magas 

volt, mi ragaszkodva az ideális létszámhoz, értékrendi és átgondolt pedagógiai elvek alapján 21 kisdiákot 

iskoláztunk be. Az elmúlt tanév során és a nyár folyamán is több jó tanulmányi eredményű diák jött át 

hozzánk más iskolákból. 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. Fontos hangsúlyozni azt is, 

hogy nem kell aggódniuk az értékrendünkkel szimpatizáló családoknak a felvételt illetően, ugyanis a 

beiskolázásra kerülő gyerekek száma évről-évre nagyságrendileg megfelel azon elkötelezett és iskolánkba 

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

gyermekeiből állíthatjuk össze válogatott osztályközösségeinket. (…) 

Pedagógiai programunknak két mottója is van, az egyik egy evangéliumi rész, a másik Szent-Györgyi Albert 

idézet. Az evangéliumi mottó így hangzik: "Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, 

hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,35) 

A Szent-Györgyi idézet pedig így: 

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson 

szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

Kívánom, hogy az új tanévre mindkét idézet a maga teljességében igaz legyen. Az új tanévben kívánok 

mindenkinek sok energiát, erőt, kitartást, a diákoknak sok örömet, sok emlékezetes pillanatot, a szülőknek és 

a pedagógusoknak sok örömet a gyermekek örömét, fejlődését látva! Isten áldja a Nagyboldogasszony 

Római Katolikus Általános Iskolát! 
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Osztályfőnökök és helyetteseik (osztálytermek) 

a 2017/2018-as tanévben 

 

1. osztály: Németh Andrea - Molnárné A. Bernadett (fszt. 4.) 

2. osztály: Varga-Gerencsér Viktória - Kálmán Judit (fszt. 3.) 

3. osztály: Varga Zsolt - Horváth Marietta (fszt. 2.) 

4. osztály: Kormányos Ildikó - Oláh Imre (fszt. 1.) 

5. osztály: Patonai Szilvia - Rohály János (I. em. 2.) 

6. osztály: Sötét Béláné - D. Fekete Balázs (I. em. 4.) 

7. osztály: Bányai Barbara - Zétényi Anna (I. em. 1.) 

8. osztály: Hernusz Erzsébet - Judi Gergely (I. em. 3.) 

 

Tanulószoba: Judi Gergely, Hernusz Erzsébet, Zétényi Anna, Horváth Marietta 

Óraadóink: Varga-Németh Erzsébet (biológia), Hoffmanné Vass Virág (ének), Farkas József (fizika),  

Kardos Béla (informatika), Sós Gyula (rajz) 

Új kollégánk: Kálmán Judit 

MANÓTANODA 

Augusztus 29-én az iskola legifjabb tanulói gyülekeztek az 

osztályban, hogy egy kicsit megismerjük egymást, a tanító néniket, 

az osztálytársakat, leendő iskolájukat. Izgatottan beszélgettek, vagy 

éppen félénken hallgattak, s megszeppenve pislogtak anyu háta 

mögül.  

       Először is bemutatkoztunk egymásnak, majd megbeszéltük a 

legfontosabb tudnivalókat, s mivel volt finom tízórai a kistáskában, 

megkerestük az ebédlőt és megtízóraiztunk. Később bejártuk az 

iskolát, megnéztük azokat a helyeket, amivel ők is sűrűn találkoznak majd. Ellátogattunk Igazgató bácsihoz, 

aki egy kis aprósággal kedveskedett a gyerekeknek.  Egy kis 

színezgetés, rajzolás után végül kimentünk az udvarra, ahol 

örömmel próbálhatták ki az új játszóteret, amit boldogan meséltek 

később a szüleiknek. 

       A másnapi program még izgalmasabbnak ígérkezett, hiszen a 

salföldi majorba mentünk busszal. A szép napsütésben (és hogy ne 

húzza a hátunkat annyira a táska ) tízóraiztunk egyet, majd 

birtokba vettük a helyi játszóteret. Sok gyermek ismerte egymást 

az óvodából, vagy a „hangolódóról” így senki nem maradt egyedül, és önfeledten játszottak egymással. A 

legemlékezetesebb program mégis a lovas kocsikázás volt. Izgatottan ültünk fel a szekerekre s néztük meg 

az egykori pálos kolostor maradványait. A délelőtt észrevétlen repült el, nem maradt más hátra csak a búcsú, 

s a remény, hogy ezeket az izgalmas napokat, sok szép követi még a tanév során.    

             Az első osztályosok Andi néni és Detti néni   
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MÁR TUDOK OLVASNI! OLVASÓKLUB 

Az iskola második osztályos tanulói olvasóklubba járnak a 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekrészlegébe. A 

foglalkozásokon a tanulók nagy örömmel vesznek részt. 

 Minden alkalom két részből áll. A foglalkozások első felében 

az éppen aktuális dátumhoz kapcsolódó eseményekkel ismerkednek 

meg a tanulók (Csukás István születésnapja, Márton libái, Luca 

napja…) és természetesen a mesehallgatás, meseolvasás és a mesefeldolgozás sem maradhat el. A tanulók a 

témához kapcsolódóan különféle érdekes feladatokat kapnak. Az Ablak-zsiráfban való keresgélés során a 

diákok nagyon jól tudták alkalmazni a magyarórán elsajátított ismereteket. A hozzá kapcsolódó feladatokat 

ügyesen és könnyedén megoldották, hiszen a feladattípusok nem voltak ismeretlenek számukra 

(mondatkiegészítés, események időrendbe állítása…). Az adott témával kapcsolatban feltett kérdésekre 

ügyesen válaszolnak, melyhez sokszor hozzá teszik, hogy 

erről már az iskolában is hallottak. 

 A foglalkozások második felében minden alkalommal 

egy, az adott témához kapcsolódó kézműves foglalkozáson is 

részt vesznek a diákok. A foglalkozás ezen részét a tanulók 

nagyon várják és élvezik, hiszen a saját kezűleg elkészített 

alkotásokat minden diák haza is viheti.  

A tanulók a foglakozásokon aktívak, érdeklődőek, magatartásuk példaértékű. A foglalkozások után a 

gyermekeknek lehetőségük van könyvet kölcsönözni, így 

ösztönözve őket az olvasásra. A könyvválasztás és egyes 

feladatok megoldása során alkalom nyílik a 

könyvtárhasználat gyakorlására is. 

Az olvasóklub foglalkozásai szakszerűen, az életkori 

sajátosságokat, tudást figyelembe véve épülnek fel. A 

foglalkozásokat tartó könyvtáros nénik (Márti néni és Anikó 

néni) mindig nagyon felkészültek és kedvesek a gyermekekkel. A feladatokkal észrevétlenül is számtalan 

kompetenciát fejlesztenek (anyanyelvi, kommunikációs, együttműködési/szociális, problémamegoldási…), a 

tanulóknak gyakran kell párban vagy csoportban dolgozniuk egy adott feladaton, amely szintén nem jelent 

problémát a diákok számára, hiszen az iskolai oktatás során is gyakran alkalmazzuk ezeket a 

tanulásszervezési módszereket.  

Mivel a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvend ez a könyvtári foglalkozás, örömmel fogadtuk, 

hogy a második félévben is lehetőségünk lesz részt venni ezeken.      KJ 



OSKOLA  2017/2018. I. félév 

 6 

ÉLMÉNYTELI TANULÁS A MOBILITÁSI HÉTEN 

Az Európai Mobilitási Hét célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés 

népszerűsítése. Az idei év mottója: „Közös út, közös jövő”. Témája: tiszta, közösségi és 

intelligens mobilitás. Európa legnagyobb közlekedési-

környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb 

Magyarországon, így Tapolcán is örömmel csatlakozott 

iskolánk a város rendezvényeihez. Osztályonként 

vonultunk át az ideiglenes sétálóutcává alakított 

Kisfaludy utca programjára. A gyerekeknek lehetőségük volt gokartozni, 

megismerkedtek a természettel és a fenyőfélékkel a több mint 110 éves Folly 

Arborétum közreműködésével, légvárban ugrálhattak, kipróbálhatták 

ügyességüket a mászófalon, ÖKO-játékokkal fejleszthették képességeiket. 

A rendhagyó szabadidős program nemcsak fejlesztő foglalkozásként nyújtott 

örömteli perceket, hanem felhívta a figyelmet a környezetbarát jövő 

fenntartására. Az iskola tanulói játszva tanulhattak ezen a gazdag programon.

                          KI 

KIRÁNDULÁSOK AZ ŐSZI TERMÉSZETBEN 

Az idei tanévkezdést talán megkönnyítette a gyerekek számára az időjárás, hiszen rengeteg napsütést, olykor 

nyárias meleget hozott szeptemberben. Talán ezért is érezte úgy az alsó tagozat négy osztálya, hogy nem vár 

a tavaszra, kirándulásait ősszel (is) megszervezi. Négy osztály, négy tartalmas nap, három helyszín: rövid 

összefoglalókat olvashattok. 

ÜZENT AZ ERDŐ…. 

Egy napon, sárga falevelet sodort a langyos szeptemberi 

szél az ablakpárkányra. Meghívót kaptak iskolánk 1. 

osztályos tanulói a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei 

Iskolából. 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 a téli pihenésre 

készülődő természetben.  

Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Reggel ugyan ejtettek néhány könnycseppet a fellegek – biztosan az 

elröppent nyár után búslakodtak –, de aztán hamar megvigasztalódtak és átadták helyüket az éltető 

napsugaraknak. Mindenben részünk volt, ami egy, a teremtett világ csodájára nyitott embernek és 

emberkének szívét megvidámítja, lelkét felüdíti. A gyerekek szabadon kergetőzhettek, játszhattak a friss, 
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tiszta levegőn, a zöld fűben. Ugyan egy labdával szegényebben tértünk haza – Vilma kutyának igen 

megtetszett –, de ezt senki nem bánta, különösen, hogy újat kaptak helyette. 

Bepillanthattunk a kenyérsütés fortélyaiba. Dagasztottak, 

sodortak, gombócoztak, lapítottak a gyerekek… Végül kifli, 

zsemle, kiscipó, nagycipó, fonott kalács került a forró 

kemencébe, hogy társául szegődhessen annak az ízletes 

ebédnek, amit a kísérő szülők készítettek nekünk. Nincs is 

finomabb ilyenkor a bográcsban főtt paprikás krumplinál! 

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 nehézkes madarat fogni… A túra 

közben Péter bácsi 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 nap. 

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

bennünket!              NA 

ISKOLA MÁSKÉPP 

A második osztály szeptember 29-én Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei 

Iskolába kirándult, egy napot a Nagyvázsony és Vigántpetend közötti 

erdőtömbben töltött.  Érkezés után a gyerekek birtokba vették a hatalmas 

zöld területet. A fiúk a focipályát – melyen egyszer végigfutni is fárasztó 

–, a lányok pedig a játszóteret foglalták el. A vadászokkal és kutyáikkal is 

találkozhattak, az erdei 

ugrógödörben a veréb, bolha, egér, szöcske, róka és a mezei nyúl 

ugróteljesítményét próbálták felülmúlni. A szabad játék után a 

kenyérsütés következett. A tésztakészítés, dagasztás fortélyainak 

megismerése után kiélhették kreativitásukat. Sokféle kalács, kifli, 

perec, pizza és olykor űrhajó is született a megkelt tésztából. 

A kíváncsi gyerkőcök az erdei kirándulás során sok rovar és növény nevét megismerhették Péter bácsi, az 

erdész vezetésével. Kérdéseinek segítségével megfigyelhették, megértették az erdő élővilágának életét, 

változásait és megtanulták, hogy vendégként hogyan kell viselkedni az erdőben. Egy másik kiránduló csapat 

ezt nem tudta, így megriasztott három őzikét, melyeket örömmel figyelhettek meg a gyerekek. 

Amíg a lurkók túráztak, a szülők tüzet raktak és ízletes ebédet főztek, melyet a fáradt túrázók hálásan 

fogadtak. Köszönet a szülőknek az ízletes ebédért és az utazásban nyújtott segítségükért!!! Tele pocakkal 

indulhatott a kötélhúzó verseny, melyben változó eredmények születtek. Hol a fiúk feküdtek a fűben, hol a 

lányok dőltek el úgy, mint egy kártyavár. 16 órakor bezárt az „iskola”, elköszöntünk, de bizonyosan nem 

utoljára járt itt a csapat!           VGV 
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GYÖRÖKÖN GYEREKEK A BÉLAPI PLACCON… 

2017. október 14-én a harmadikosok és szüleik támadást indítottak Balatongyörök felé. Sikeresen be is 

vették a Bélapi Pihenőt. Az erdészetnek köszönhetően igénybe vehettük a faházat is, ahol kisebb-nagyobb 

dolgainkat intézhettük, valamint száraz gyújtóst is szerezhettünk. 

Elsőként a Batsányi János kilátót vettük célba, ahová negyed 

órányi könnyed séta után jutottunk fel. Ott Robi bácsi (Bíborka 

apukája) intelmeit és tájékoztatását meghallgatva tekintettünk a 

gyönyörű kilátásba. 

Visszaérve a túrából a szülők lobbantották lángra az általuk 

hozott tűzifát, és várakoztattak minket mindaddig, míg a tűzből 

parázs nem vált. Ezalatt Marietta néni és én játékokkal szórakoztattuk a gyerekeket. Nagy sikert aratott 

Gratzer József: Sicc című könyvéből hozott játékok sokasága. A legnagyobb örömet mégis a kötélhúzás 

okozta; itt a szülők is bekapcsolódtak a játékba. Megfáradva álltunk neki az ebédnek, ami a tarisznyákból 

került elő. Mindenki azt sütötte, amit hozott. El is fogyott minden! 

A közösre meghirdetett nap végén sokan maradtak még ezen a gyönyörű helyen, hiszen az időjárás is kegyes 

volt hozzánk, és ragyogó napsütéssel örvendeztetett meg mindannyiunkat. A következő célpontunk 

tavasszal: Nagymező – Gyenesdiás mellett, bányaárokkal, kilátóval, sütögetőhelyekkel és rengeteg zöld 

területtel.             VZS 

ŐSZI TÚRA A 4. OSZTÁLLYAL 

2017. október 14-én a 4. osztály már kora reggel gyülekezett a 

vasútállomáson és  indultunk Badacsonylábdihegyre. Úticélunk a 

Badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Látógatóközpont volt, ami a strand 

területén található. Itt először birtokba vettük a játszótéren felállított 

fitneszgépeket, jót játszottunk, labdáztunk a Balaton mellett. Ezután 

kézműves foglalkozáson vettünk részt, 

ahol baglyot és díszes őszi faleveleket készítettünk. A látogatóközpont a 

Balatont és a Badacsonyt mutatta be. Megismerkedhettünk a környék 

természeti értékeivel, állat- és növényvilágával. Filmek, kiállított tárgyak 

és interaktív játékok tették érdekessé a programot. Ezután 

felkerekedtünk, Ildikó néni és Imre bácsi vezetésével gyalogtúrával 

bandukoltunk tovább Badacsony felé. Megcsodáltuk a szép őszi táj 

pompáját, kisétáltunk a mólóra, gyönyörködtünk a Balaton békés hullámzásában és a vízpart élővilágában. 

A délután hamar elszállt és mi már a vonaton találtuk magunkat, tele élményekkel és vidámsággal. Örömmel 

töltött el ez a nap minket.                  Puha Liliána Napsugár 4. o. 
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA VESZPRÉMBEN 

Szeptember 29-én, egy szép őszi délutánon a 6. osztály vállalkozó 

kedvű diákjaival elindultunk a Veszprémi  Pannon Egyetemre, hogy  

megismerkedjünk  a kutatói munka szépségeivel és izgalmával. 

A „Kutatók éjszakája” program keretén belül kora délutántól 

késő éjszakáig 30 városban több mint 2000 program várta a 

természettudományok iránt érdeklődőket. 

Megnéztük, hogyan készítik a granulátumos kakaót. A 

mikroszkópba bepillantva összehasonlíthattuk a kakaópor és a granulált kakaó eltérő szerkezetét. Az is 

kiderült az előadásból, hogy miért oldódik jobban a granulátum, mint az egyszerű kakaópor. Ha téged is 

érdekel, akkor jövőre gyere el! Az előadás végén kakaóval vendégeltek meg bennünket. Mozgó, szinte élő 

robotokat láttunk az informatika tanszéken, és egy kisfilmet a robotok hasznosságáról, veszélyességéről. 

Ezután kémiai kísérleteket mutattak be, amelyek a növények zöld színanyagát vizsgálták. Egy bátor adakozó 

ötszázasát próbálta egy vegyészhallgató elégetni. Nem sikerült!  A válasz egy színtelen oldatban való 

megmártáson alapult. Ezt látványos kísérletek követték: a -200°C körüli folyékony nitrogén ködfelhőt 

képezett a teremben. 

Nagyon sok új dolgot tanultunk, és elgondolkodhattunk a továbbtanulás egy-egy lehetséges irányáról. A 

program végén mérnöki és junior diplomával tértünk haza. Köszönjük szépen a lehetőséget Csilla néninek és 

Marietta néninek!            Sabján Hanna 6. o. 

SZENT LÁSZLÓS RAJZPÁLYÁZAT NYERTESEI 

 

A Veszprémi Érsekség Turisztikai Központja, a Szaléziánum, Szent László lovagkirály trónra lépésének 

940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetett.   
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A Nagyboldogasszonyos diákok csapata szebbnél szebb rajzokat készített. Az elkészült alkotások arról 

tanúskodtak, hogy a gyermekek milyen ügyesek és tehetségesek! A fiatalok nagyon jól ráéreztek a Szent 

László királyunkhoz kötődő gazdag mondavilág csodájára, és műveikben leggyakrabban azok meseszerű 

elemei jelentek meg. A leggyakrabban a Tordai-hasadék, a Szent László füve mondáját, illetve a 

vízfakasztás történetét választották. 

Csapatunk: 

1. osztály: Molnár Nimród, 2. osztály: Hegyi Dorka, Kállay – Sárffy Nóri, 3. osztály: Horváth Balázs, 

Kozma Bognár Melani, Kóródi Hanna, Németh Máté, Máté Amina, Schvetz Jázmin Mónika, Szabó Csenge, 

4. osztály: Horváth Anna, Puha Liliána Napsugár, Pajor Enikő, 5. osztály: Bolla Anna, Sabján Olivér, 6. 

osztály: Horváth Dániel, Sabján Hanna, 7. osztály: Kocsis Dorottya, Urbán Emese 

 

A csapat az értékes nyeremények mellett különdíjban is részesült, a 

tanév során részvételt nyertek a Turisztikai központba egy kézműves 

foglalkozásra. Emellett Hegyi Dorka, Sabján Hanna és Kocsis Dorottya 

kiemelt díjazásban is részesültek!  

Köszönjük a munkáitokat! Gratulálunk!                        HM 

 

TITANIC KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN 

November végén osztályunk felutazott Budapestre, hogy 

megnézzük a világhírű Titanic Kiállítást. A hajóról már 

sokan hallottunk, főleg a Titanic című film volt számunkra 

ismerős Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével. 

A kiállításon több száz eredeti műtárgyat – bútorokat, 

ruhákat, ékszereket – tekinthettünk meg, amit a tenger feneke 

alól hoztak fel a híres hajóroncsból. 

A Titanic volt a kor legnagyobb személyi transzatlanti 

hajója, a technológiai forradalom legmonumentálisabb vívmánya. Utasokat és postai küldeményeket 

szállított Európa és Észak-Amerika között. A hajó a 20. század elejének hatalmas fejlődését és a technológia 

új korszakának kezdetét szimbolizálta, azonban a Titanic az első útja során egy jégheggyel ütközve az 

Atlanti-óceánon elsüllyedt 1912. április 15-én. Több mint 1500 ember vesztette életét ezen az éjszakán. 

Önálló magyar részleg is volt, ahol bemutatták az 1912-ben elsüllyedt hajó magyar vonatkozásait is. A 

Carpathia gőzös a Cunard Line hajózási társaság személyszállító hajója volt, amelynek magyar származású 

orvosa Dr. Lengyel Árpád irányította a Titanic túlélőinek ellátását. Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a 

kivételes kiállításnak. A nap folyamán a Hadtörténeti Múzeumot, a Halászbástyát és a Mátyás-templomot is 

meglátogattuk. Köszönjük osztályfőnökünknek a szervezést!       A 7. osztály 
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ÚJABB FELVIDÉKI KIRÁNDULÁS 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diáksága a Rákóczi Szövetség diákutaztatási 

programjai által többször jutott már el határon túli magyar iskolához, illetve fogadta testvériskoláit október 

23. és március 15. kapcsán.  

Az idei október 23-i diákutaztatási program jóvoltából a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolába látogattunk el 45 tanulóval, köztük volt diákjainkkal, akik az idén megalakult Ifjúsági 

Szervezet tagjai.  

A közös ünnepi műsor keretében lélekindító 

gondolatok, versek és dalok hangzottak el az '56-os 

forradalomról. A felvidéki tanulók Trianon 

szégyenéről szavaltak, majd ősi magyar imánkkal, a 

Boldogasszony anyánk eléneklésével zárult a 

megemlékezés.  

A városnézés során megtekintettük a Duna fölé emelkedő, négy saroktornyos várat, amely Pozsony, a 

koronázási város szimbóluma. Aztán felmentünk az UFO-ba, amely a Duna felett húzódó Új Híd jobb oldali 

tartótornyában kialakított kilátó. Elnevezését azért kapta, mert a tetején lévő étterem már messziről is repülő 

csészealjra emlékeztet. 

Tartalmas napunk és a találkozás egy határon túli magyar iskolával újabb szellemi és lelki élményeket 

adott diákjainknak és a kísérő pedagógusoknak. Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek!    BB 

BARANGOLÁSOK A BAZALT UTCÁBAN,  

AVAGY IDŐUTAZÁS TAPOLCÁTÓL EGY ÓRÁRA 

A zord idő ellenére bátran vágtunk neki úti célunknak. 

Keszthelyen fenyegető felhők gyülekeztek és az eső is 

csepergett, de ez nem tudott minket eltántorítani attól, 

hogy október 28-án megtekintsük a Nagygörbő közelében 

látható, Európában is egyedülálló természeti-geológiai 

képződményt. A vindornyaszőlősi buszmegállótól a 

főúton kezdtük meg a túránkat, körülbelül 20 percnyi sétát 

követően erdős területen folytattuk felfedező utunkat. 

A kijelölt Buruczky Ferenc-tanösvény a közeli bánya mellett indult el, amelyet a sárga túraútvonalon 

találhatunk meg. A jelzések mellett egy nagyon szépen kiépített, sok ismeretet közlő táblákkal teletűzdelt 

részen haladtunk el. Több helyen ülőhelyek is voltak a megfáradt vándorok számára. A gyerekek számára 

ismerős fafajtákkal és állatfajokkal találkoztunk utunk során. Láttuk keveredni a vízhez közeli élővilágot az 
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erdei közösséggel. Az idő is szép lassan kedvezőre fordult, napsütéses időben értük el a sziklafolyosót, 

amely lenyűgöző látványt nyújtott. 

Utunk során lehetőségünk volt közelebbről is megtekinteni a természet 

rendkívüli alkotómunkáját, amit előtte csak képeken láthattunk. Az egy 

kilométer hosszú bazaltfolyosó 5-15 méter magas oszlopai, a barlangok és 

különböző üregek érdekes morfológiai képződményeket mutattak. Hosszú 

órákat eltöltve, ebéd után indultunk vissza a Nagygörbői buszmegálló felé. 

Nehéz volt elszakadni az érdekes geológiai képződményektől, amelyeket a 

diákok pontosan meghatároztak. „Olyanok, mintha vonalzóval mérték volna 

ki”. A csodálatos őszi túrában mindenki kellőképpen elfáradt, de ennek 

ellenére lelkesen tervezzük a következő kirándulást.  

Azzal a céllal vágunk neki a következő túrának, hogy részletesebb képet kapjunk a környezetünkről, 

tisztában legyünk a tájat kialakító földrajzi folyamatokkal, ami nagyban segít abban, hogy a későbbiekben a 

természetet védve, természettudatosan éljünk.            ZA és JG 

MÁRTON-NAPI FORGATAG 

Immár 6. alkalommal nyílt meg Márton-napon a családok előtt iskolánk 

kapuja. A november 11-én megrendezésre került különleges délután 

fővédnökei dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Dobó 

Zoltán polgármester voltak. A vendégek betekintést nyerhettek az iskola 

értékeibe, megtapasztalhatták a családias környezetet, a színvonalas szakmai 

munkát, az együttlét, az együtt-szórakozás örömét, ugyanakkor 

megismerhették Szent Márton alakját, tetteinek üzenetét.  

A program kezdeteként ünnepi szentmisén tisztelegtek kicsik és 

nagyok tours-i Szent Márton előtt, melyet Földi István atya, az 

iskola lelki igazgatója mutatott be dr. Márfi Gyulával. Dobó 

Zoltán polgármester köszöntőjét követően különleges 

programok várták az érdeklődőket az iskola udvarán és 

épületében: a Zajongó zenekar gyerekműsora után az iskola 

mazsorettcsoportja kápráztatta el a mintegy 400 vendéget. A 4. osztályosok magyar-német nyelvű 

műsorukban Szent Márton példaadó életét elevenítették fel. Az iskola által meghirdetett rajzversenyre 8 

óvodából több mint 100 pályamű érkezett, melynek jutalmaként értékes ajándékokat vehettek át a kis 

díjazottak. Az udvari állatsimogatóban nyuszi, kecske és bárány várta a gyerekeket. A kézműves 

műhelyekben lampionkészítő manufaktúra, pajzs- és kesztyűliba-készítés, libatollal való írás várta a 

közönséget. A szervezők Márton-napi süteménnyel, libazsíros kenyérrel, forralt borral, forró teával 
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kedveskedtek a családoknak. Sötétedéskor a belvárosi lampionos felvonulás zárta az ünnepet, amelynek 

fénypontja maga Szent Márton lovagló alakja volt. Köpenyébe burkolózva vezette a menetet, a gyerekek 

énekelve, saját készítésű lampionjaikkal követték végig a 

városközponton. 

Iskolánk és a Rákóczi Szövetség összefogásából született 

ünnepség a városi programok egyik leglátogatottabb színfoltja: 

a több mint 400 látogatót megmozgató rendezvény jövőre is 

várja Tapolca óvodásait, kisiskolásait és a kedves szülőket!

                                  BB 

ADVENTEZÉS BÉCSBEN 

Az előző évekhez hasonlóan, decemberben kirándulást szerveztünk 

Ausztriába, hogy újra részesei lehessünk a varázslatos, mézeskalács-illatú 

adventi forgatagnak. 52 fővel indultunk útnak november 26-án az osztrák 

fővárosba, gyerekek és szülők egyaránt. 

Elsőként a Práterbe mentünk, amely egy híres vidámpark a Duna mellett, az 

osztrák főváros legkedveltebb pihenő- és kirándulóhelye. Itt felültünk az 

óriáskerékre, mely Bécs egyik leghíresebb jelképe, s 65 méteres magasságból 

csodálhattuk a lélegzetelállító kilátást a Duna-parti metropoliszra. A 

Práterben ezenkívül még számos (több mint 250!) attrakció biztosítja a 

szórakozást: körhinták, szellemvasút, hinták,csúszdák, extrém sebességű játékok. A bátrabbak felültek a 

hullámvasútra, a legbátrabbak pedig a Space-Shotra („szabadesésre”): itt egy 80 méter magas toronyba lövik 

fel az üléseket, aztán szabadesésben engedik vissza azokat. 

A délutánt a Madame Tussauds Múzeumban töltöttük, ahol 70 viaszszobor várt ránk. A múzeum 

alapterülete mintegy 2000 nm², ahol olyan világsztárok tökéletes másával találkozhattunk, mint Marylin 

Monroe, Johnny Depp, Brad Pitt vagy Angelina Jolie. Természetesen az osztrák hírességekkel, Mária 

Teréziával, Sissivel vagy éppen Mozarttal is fotózkodhattunk. 

Bécs egyik legismertebb és leghíresebb turisztikai látványossága a 

Schönbrunni kastély. Az előtte megrendezett 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 11. alkalommal megszervezett utazás feledhetetlen élmény marad 

gyerkőcök és a szülők számára egyaránt.  

Jövőre gyere velünk Te is!                          BB 
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KÖNYVTÁRI OLVASÓKLUB 

Osztályunk minden hónapban egy alkalommal 

könyvtárlátogatáson vesz részt. A foglalkozásokat Márti néni 

tartja, aki izgalmas órákat szervez nekünk, változatos témákkal 

áll elő. 

Ismerkedtünk katalógusokkal, lexikonokkal, szótárakkal, 

atlaszokkal is. Megtanultuk, hogyan kell megkeresni a 

könyveket írók és számkódok szerint, még számítógépen is 

végeztünk keresési gyakorlatot. Érdekes feladatlapokat oldunk meg egy-egy könyvhöz, témához 

kapcsolódva, ilyenkor csoportban dolgozunk. Márti néni kalandos részleteket olvas fel, amiből visszakérdez, 

és mi válaszolunk. A foglalkozás végén Anikó néni kézműves foglalkozást tart az adott témához 

kapcsolódva, amit nagyon szeretünk. Készítettünk már angyalt, díszeket, hógömböt, álarcot is. Mindig 

izgalommal várjuk a következő alkalmat, hiszen olvasás közben sok kaland vár ránk.  

Köszönet érte Márti néninek és Anikó néninek!        Kovács Flóra, Pajor Enikő, Puha Liliána, 4. o. 

A KÉK HAJÚ LÁNY A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

December 5-én író-olvasó találkozón voltunk, ahol Dóka Péterrel, A kék hajú lány című 

könyv írójával beszélgettünk a meseszerű történetbe ágyazott komoly témáról. A 

könnyed beszélgetést interaktív játékok színesítették. A közös szerepjáték után a könyv 

elolvasására biztatott minket az író. 

Köszönjük Zsóka néninek ezt a tartalmas délutáni programot!    Pál Gréta Anett 6. o. 

HIDEG TÉL ÉS HÓHULLÁS, JÖJJ EL KEDVES MIKULÁS! 

Habár a dal első része még mindig várat 

magára, a csoda idén is megtörtént. 

A várva várt kedves vendég ebben az évben is 

ellátogatott iskolánkba, hogy jelenlétével, 

imádságos szeretetével, ajándékaival örömet 

hozzon kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nagy 

szeretettel, izgalommal, lelkesedéssel készülődtek 

a legkisebbek, hogy a jóságos püspöknek és minden ünneplőnek tartalmas, változatos műsorral 

kedveskedjenek. Sok verssel, énekkel, táncokkal, furulyaszóval köszöntöttük. Az 1. osztályosok előadták 

Móra Ferenc: A didergő király című verses meséjét. 
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A 2. osztályosok pedig egy bábjelentben visszajuttatták a Mikulás elveszett kesztyűjét. Nem is maradt el az 

ajándékozás, mindenkinek jutott finomság Szent Miklós kosarából. Mi pedig ismét ígéretet tettünk, hogy 

egész évben jók leszünk /maradunk. 

A műsor margójára: Örömkönnyeket csaltak a Megbecsülés Idősek Otthona lakóinak a szemébe, mosolyt 

varázsoltak a Tescoban dolgozók gyermekeinek ajkára az 1. osztályosok. Nagy szeretettel adták át 

műsorukat a Wass Albert Könyvtárban a 2. osztályos 

gyermekek. Ajándék lehet a másiknak egy bátorító mosoly, 

egy együtt érző pillantás, kedves szó. Pénzbe nem kerülnek, 

boltban nem kaphatók, az emberi szívekben van a lakásuk. 

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így 

decemberben”.                 NA 

EGY KIS DOBOZ SZERETET! 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai a szüleik 

segítségével 62 db dobozt töltöttek meg játékokkal, iskolaszerekkel, 

plüssfigurákkal, édességekkel a hittanóráikon megismert szentek – pl. Szent 

Márton, Árpádházi Szent Erzsébet példáját követve.  

Az összegyűlt csomagokat december 7-én iskolánk igazgatója, Rohály 

János adta át Szíjártó László atyának, a főegyházmegyei Karitasz vezetőjének. 

Az atya köszönetét fejezte ki az iskola tanulóinak, hogy segítettek örömet 

szerezni sok gyermeknek, akiknek lehet, hogy csak ez a csomag lesz az 

egyetlen ajándékuk karácsonykor. Az eseményen jelen volt 

Szerenka Miklós helynök atya, aki tolmácsolta Érsek atya 

köszönetét. Felhívta a figyelmünket Jézus szavaira, miszerint 

jobb adni, mint kapni. Helynök atyát névnapja alkalmából is 

köszöntöttük. Földi István 

lelki igazgató is háláját 

fejezte ki a diákoknak és szüleiknek, akik az „Egy kis doboz szeretet!” 

akció keretében támogatták az egyházmegye szegény sorsú gyermekeit. 

Nagy örömömre szolgált, hogy koordinálhattam az ajándékgyűjtést 

és hogy ennyi jószívű, segíteni akaró gyermek jár iskolánkba.   HM 
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VASÚTMODELL, AMELY MEGKERÜLI A FÖLDET 

December 8-án a VOKE Batsányi János Művelődési Központba látogatott 

el osztályunk, ahol vasúttörténeti emlékekből nyílt kiállítás. 

Vasúttörténeti tárgyak, fotók meséltek a tapolcai vasútállomásról, annak 

elmúlt fél évszázadáról, az innen induló és érkező vonatokról. Érdekes 

történetek hangzottak el a Nohab mozdonyokról. 

A tapolcai vasútmodellező klubnak köszönhetően rácsodálkozhattunk az 

egész termet és előteret is betöltő, több mint 20 méteres terepasztalra. Ennek 

a vasútmodell-együttesnek az elkészítése 40000 munkaóra volt. Ha ezt 

kilométerre átváltanánk, akkor körbeérné a földet. Osztályunk itt időzött a legtöbbet: az alagútból kijövő, 

rakományt szállító tehervonatok, jelzőlámpák kötötték le a figyelmünket.             Kovács Emese, 6. o. 

ÉDES, MÉZES VERSENY 

Az adventi időszak egyik jellegzetes alkotó tevékenysége a mézeskalács-sütés. 

Családok hagyományos programja, a gyerekek szívesen tevékenykednek szüleikkel 

együtt a konyhában, kevernek, gyúrnak, sodornak, díszítenek.  

A második osztályosok alkotókedve töretlen, így egyértelmű volt, hogy az idei 

tanévben is benevezünk a Mézes-mázas elnevezésű mézeskalács-sütő versenyre. A 

szülők segítségével elkészült figurákat a gyerekek cukormázzal díszítették a 

karácsony színeit is jelentő piros, fehér és zöld színekkel. A havas fenyőfákat, vidám 

hóembereket, csillagokat, csizmácskákat gyöngyökkel, hópihékkel dekorálták. A 

mikulásformát pedig többen is Miklós püspök figurájának ábrázolták, püspöksüveggel a fején.  Az apró 

formákból végül – egy hatalmas fatáblán – fenyőfa alakot varázsoltuk. A közös alkotás örömét fokozta, hogy 

a lurkók megkóstolhatták az alapanyagokat.  

December 13-án a 

Hotel Pelion adott otthon a 

kiállításnak és az 

eredményhirdetésnek. A 

hatodik alkalommal 

megrendezett verseny 

népszerűségét mutatta, hogy 

a megnövekedett jelentkezőszám miatt a gyerekkategóriát szétválasztották óvodás és kisiskolás csoportokra. 

A háromfős zsűri alkotásunkat második díjjal jutalmazta, melyet örömmel vettek át a gyerekek. Az 

oklevéllel együtt egy csoportos mozijegyet és süteményutalványt nyert az osztály.    VGV 
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KARÁCSONYRA, JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE KÉSZÜLTÜNK 

Iskolánkban adventi hagyomány a gyertyagyújtás, a karácsonyra 

készülődés. Tanulóink imával, jócselekedetekkel, lemondással, egymásra 

figyeléssel várják az ünnepet. Az utolsó napokban iskolai szentmisén vesznek 

részt, amelyet gyónási lehetőség előz meg. Az elsőáldozásra készülő 3. osztály 

Jézus születésének örömhírét elvitte a bőlcsődébe, és a Szent Erzsébet Óvodába 

járó gyermekeknek is.  

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 21-én a 

Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 3. és 4. osztályos tanulói a templomban a 

karácsonyi műsorral örvendeztették meg szüleiket, nagyszüleiket, diáktársaikat, 

valamint az iskola dolgozóit.  

A negyedikesek hagyományos és kevésbé ismert karácsonyi dalokkal, versekkel, valamint ünnepi 

gondolatokkal teremtették meg az áhítatot. Ezt követően a harmadikosok őszinte átelléssel jelenítették meg a 

betlehemi eseményeket: a Szent Család szálláskeresését, Jézus születését, a pásztorok értesülését a Megváltó 

érkezéséről és a három bölcs látogatását. „Jónak lenni és szeretetet adni öröm.”- így összegezték karácsonyi 

gondolataikat a diákok a műsor után.          HM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÖK ÉS EGYÉB HÍREK, ESEMÉNYEK 

- a tavalyi ötletláda tartalmát figyelembe véve a DÖK kezdeményezésére iskolánkban péntekenként 

kürtőskalács vásárolható, 

- a tanévben a DÖK választott elnöke: Füstös Flórián, 

- az őszi papírgyűjtésen 41 000 Ft-ot sikerült „összehordanunk”, tavasszal folytatjuk!, 

- 2017. október 12-én A Lego Ninjago filmet néztük meg a DÖK szervezésében (92-en voltunk ott!), 

- idén is kihelyeztük a madáretetőket, melyeket Zsolti bácsi és az osztályok fabrikáltak. Reméljük, mindenki 

szeretettel nézte a „látogatókat”! Az iskola udvarán leginkább széncinke, tengelic, közönséges házi veréb 

volt vendégünk. 
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- ECDL vizsgázóink január 22-én mérettettek meg prezentációkészítés modulból, 

- már két alkalommal látogatták meg a Tamási Áron Művelődési Központot az alsósok színházbérletükkel, 

- nagy sikerrel idén is részt veszünk az ifjúsági filharmónia hangversenyein, 

- újra megáldotta iskolánkat István atya Vízkereszt alkalmából.      VZS 

KARÁCSONYI MACKÓKALAND AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN 

Több mint háromszáz játékmackóból álló tárlatot nyitott iskolánk decemberben a gyerekek örömére. 

Régóta terveztük, hogy karácsonyi mackókiállítást rendezünk az iskolában, és az idén végre megvalósult. A 

macik gyűjtésére versenyt hirdettünk az osztályok között. A gyerekek, sőt a tanárok is szállították a 

mackókat bőven, amelyekből összesen 309 gyűlt össze. Voltak „gyereknagyságúak”, és egészen kicsik is, 

ám így együtt kétségtelenül egy fantasztikus mesevilágot alkottak. Ráadásul mindegyik mögött állt egy saját 

történet, egy szép régi, vagy kevésbé régi, de mostanra múltba vesző emlék. A versengést a 2. osztály nyerte 

meg végül, ők 131 macival járultak hozzá a kiállításhoz, amit az iskola tanulóin kívül már a katolikus és a 

kertvárosi óvoda gyerkőcei is megtekinthettek. Érdekesség, hogy a legidősebb mackó éppen harminc 

esztendős, illetve volt olyan gyerek, aki családja segítségével  92 macival járult hozzá a kiállítás anyagához. 

A program része volt az is, hogy a gyerekek a könyvtárban a játékmackó immár 114 éves történetéről is 

hallhattak.                             BB 

(Forrás: http://www.tapolcaiujsag.hu/mackokaland-az-iskola-konyvtaraban)   

 

         

 

http://www.tapolcaiujsag.hu/mackokaland-az-iskola-konyvtaraban
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ALSÓ TAGOZATOS EGYÉB VERSENYEREDMÉNYEK 

 

Hegyi Dorka 2. osztály 
Szentgotthárd Open - Opel Kupa -

sakkverseny 
4. hely 

Hegyi Dorka 2. osztály XXIX. Battyhány-Kanizsa Kupa Sakk 3. hely 

Tarsoly Csanád 2. osztály XIII. Dunántúl Kupa Sakk 3. hely 

Németh Máté 3. osztály Fürge Lábak Labdarúgó Kupa legjobb tapolcai játékos 

Lázár Kristóf 4. osztály 
Szent István Regionális Szövegértési 

verseny 
1. hely 

Lázár Kristóf 4. osztály Bárdos-napok Olvasási verseny 1. hely 

Kasnya Péter 4. osztály Országos Sakkverseny 1. hely 

Kovács Flóra 4. osztály 
II. korcsoportos Diákolimpia 

Tollaslabda sportág 
2. hely 

Fekete Panna 

Fekete Márton 

Nagy Márton Regő 

4. osztály 

HEBE Országos Német Levelezős 

Verseny őszi egyfordulós 

csapatverseny 

16. hely 

 

„Ó, TANULÓK, TANULMÁNYOZZÁTOK A MATEMATIKÁT, 

S NEM ÉPÍTKEZTEK ALAP NÉLKÜL.” 

Leonardo da Vinci gondolatait követik iskolánk azon diákjai, akik lelkesen készülnek a megyei és regionális 

matematika versenyekre. Büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük Viki néni, Zsolti bácsi és Ildikó néni felkészítő 

munkáját. Köszönet a háttérben segítő szülőknek is!        SBné 
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BÓLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY 

Évfolyam Csapat neve Tagok Regionális Megyei 

3. Egy nadrág 3 szoknya Czanka Adrián 1. hely 9. hely 

  

Illés Bíborka 

  

  

Máté Amina 

  

  

Németh Nóra 

  4. Batman Pajor Enikő 1. hely 13. hely 

  

Nádasdi Tamás 

  

  

Lázár Kristóf 

  

  

Nagy Márton Regő 

  4. Szoknyás fejvadászok Horváth Anna 3. hely 

 

  

Puha Lili 

  

  

Kovács Flóra 

  

  

Darabos Júlia 

  5. Tapolcai győztesek Németh- Bende Szabolcs 3. hely 

 

  

Kovács Áron 

  

  

Sabján Olivér 

  

  

Zengői Roland 

  6. Négy D Darabos Bulcsú 1. hely 19. hely 

  

Horváth Dániel 

  

  

Kovács Péter 

  

  

Szőcze Botond 

   

BEM JÓZSEF MEGYEI MATEMATIKAVERSENY - regionális forduló 

Évfolyam Név Regionális 

2. Décsey Csaba 1. hely 

2. Fülöp Zsolt 2. hely 

3. Németh Nóra 1. hely 

3. Illés Bíborka 2. hely 

4. Lázár Kristóf 1. hely 

4. Pajor Enikő 3. hely 

5. Sabján Olivér 1. hely 

5. Werner Dénes Pál 2. hely 

6. Szőcze Botond 1. hely 

6. Darabos Bulcsú 2. hely 

7. Söjtöri Henrietta 3. hely 
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ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK: 

 

2017. szeptember 20-27.: EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 

Iskolánkból majdnem minden osztály meglátogatta az Európai Mobilitási 

Hét alkalmával rendezett kiállítást.  

 

 

2017. szeptember 27.: FÖLDÖNFUTÓK VERSENYE 

Egyéni eredmények: 

1.Tóth Kristóf: 3. osztály:     2. helyezés 

2.Varró Zsófia: 6. osztály:     4. helyezés 

3.Zengői Roland: 5. osztály:     6. helyezés 

4. Sajcz Kálmán Miksa: 2. osztály:    7. helyezés 

5. Décsey Csaba: 2. osztály és Kardos Marcell: 7. osztály: 8. helyezés 

 

2017. november 11.: VI. SZÖCSKE GÁLA TEREMATLÉTIKA 

VERSENY 

1. Varró Zsófia, 6. osztály, 30 m-es futás:  3. helyezés 

2. Pál Barnabás, 8. osztály, helyből távolugrás: 4. helyezés 

 

 

 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK: 

2017. november 19-én Zengői Roland 5. osztályos tanuló a Tapolcai TVSE 

Kosárlabda Szakosztály kitüntetését kapta: „A 2016/2017-es év legeredményesebb 

játékosa”. 
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MAZSORETT-HÍREK 

 

FELLÉPÉSEINK: 

 

2017. október 07.: NEMESGULÁCS SZÜRETI FELVONULÁS 

 

Nemesgulácson első alkalommal vezette fel menettánccal és élő zenekari kísérettel mazsorett csapatunk a 

szüreti felvonulást. A menettánc mellett hat helyszínen adtuk elő produkciónkat. 

 

 

 

2017. november 11.: SZENT MÁRTON-NAPI CSALÁDI NAP ÉS LAMPIONOS FELVONULÁS 

 

 

 

2017. december 02.: VÁROSI MIKULÁSNAP -TAPOLCA: 
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KITÜNTETÉS 

 

Mazsorettcsapatunkat Tapolca Város Önkormányzata versenyeredményeiért és 

kulturális rendezvényeken való részvételéért kitüntetésben részesíti. 

 

A kitüntetés címe: felfedezetteknek szóló "Hoppá" kategória 

Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok - Tapolca, SPORTGÁLA 

Ideje: 2018. 02. 09-én 19 óra 

 

A csoport tagjai: 

Kocsis Dorottya, Hederics Eszter, Balogh Evelin, Kiss Zsanett, Bebők Vivien Violetta, 

Horváth Fruzsina, Mohos Liliána, Tőkés Zsófia, Varga Nóra, Sabján Hanna, Varró Zsófia 

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK! 

Köszönjük a lányoknak a hétvégi programokon való fegyelmezett részvételt, s 

hogy fellépéseikkel tovább öregbítették iskolánk hírnevét! 
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Az  

 

színes változata olvasható honlapunkon:  

n a g y b o l d o g a s s z o n y . t a p o l c a . h u  

 


