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„Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek ….” ( Lk 4.18) 

 

 Jézus hazamegy Názáretbe. Azok közé a rokonok, ismerősök közé, akikhez annyi közös emlék fűzi. 

Bemegy a zsinagógába, ahol együtt imádkozott a többiekkel. Szeretettel és örömmel megy közéjük. Átadni 

nekik is, amit az Atyától kapott. „Először mindenki helyeselt neki és csodálkozott a fenséges szavakon, 

amelyek ajkáról fakadtak” (Lk 4,22).  A názáretieket azonban hamarosan más gondolatok 

foglalkoztatták: Vajon Jézus nem ugyanolyan ember, mint ők? És ha valóban ő a Messiás, miért nem művel 

egy-két csodát nekik is? 

 Nem találtak összefüggést a csendes fiú, és az ékesen beszélő Jézus között. Nem tudták elképzelni, 

hogy a prófétai képességeket egyáltalán nem mutató ácslegény hogyan lép elő prófétává. Aki ugyanúgy 

bajlódott a mindennapi élettel, mint ők, hogyan lép elő csodatévő hatalommal. Egészen új arcát látják a 

zsinagógában, mint amit láttak harminc év alatt. Sejtelmük sem volt, mi van a hallgató, csodát nem tévő, 

Istenért különösebben magát nem exponáló Jézus titkában. De – és nekünk ez a fontos – a titok jelen volt! 

Jelen volt mindennapi munkáiban, amikor ekéket és jármokat készített. Jelen volt, amikor emberekkel a 

mindennapok dolgairól beszélgetett. Egyszóval mindazt csinálta, amihez nem kell Istennek lenni. De mégis 

tette évekig és mégsem csorbult meg isteni méltósága. A „csak ember” tudta, 

hitte, képviselte, hogy ezzel is a megváltás munkáját végzi már itt a földön!  

 Mi még mindig nem hiszünk eléggé a tisztán emberi, evilági jellegű 

munkák és feladatok megváltó erejében. Szétválasztottuk a „szent” és a 

„profán” területeket. Jézus profán, evilági emberséget tudott élni az „isteni” 

feltűnő jelei nélkül is.  

 Hol vagyunk attól, hogy tanulásunkat, munkánkat, hivatásunkat 

imának tudjuk felfogni és e munkák között istengyermekségünk hitét el ne 

veszítsük? Legyen az egy megtanulandó vers, megírandó házi feladat, 
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dolgozatírás. Felkészülés egy iskolai órára, versenyre, helyettesítésre. Takarítás, ebédeltetés, vagy egy 

leesett papír felemelése a földről.  

 Jézus meg akarja mutatni, hogy nem az ember szabja meg, hogy mit tegyen az Isten. Mert Isten 

annak nyújtja adományait, akinek ő akarja! Mennyire vagyok irigy, amikor a másiknak jobban sikerül 

valami, mint nekem?  

 Jézus azt is meg akarja értetni velünk, hogy ő minden embernek elhozta az üdvösséget. Az Isten 

kegyelme nincs se hazához, se fajhoz, vagy személyes érdemekhez kötve, hanem teljesen ingyenes! Erre a 

názáretiek erőszakkal válaszolnak, mert nem érték el szándékukat dühödten kirángatják Jézust  a falu 

szélére és le akarják taszítani a szakadékba. 

 Íme, a világ ezt a sorsot szánja azoknak, akiknek küldetése az igazság hirdetése. Az emberi gonoszság 

azonba nem tudja felülírni Isten tervét. Jézus hagyta, hogy végiglökdössék, egészen a szakadék széléig, 

ahol megfordul és eltávozik. Hogyan tudta megtenni? Csak Isten erejében! Az Atya jelen van a Fiúban, és 

kísérni fogja minden élethelyzetben.  

 Nem győzködte Jézus a názáretieket küldetéséről, hanem eltávozott közülük. A Szeretet soha nem 

erőszakos!  

  Arra meg félve merek gondolni, hogy az Oltáriszentségben Jézus voltaképpen názáreti önmagát 

adja? Mi egyszerűbb a kenyérnél? Ezek alá a profán, dologi színek alá rejtőzik és itt éli legbensőbb istenfiúi 

életét. Jézus a darab kenyér, és a legnagyszerűbb jelenlét!  

 Amikor szeretettel teszed a legegyszerűbb feladatod, amikor szeretsz ott is ahol más inkább haragos, 

amikor észreveszed a szomorút, a segítségre szorulót és nem fordulsz el tőle, amikor igent mondasz Isten 

szeretetére, akkor boldog leszel!         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 2018/2019-es tanév megnyitóján! 

Veni Sancte SPIRITUS, „JÖJJ SZENTLÉLEK ÚRISTEN” imádkoztuk az új tanév kezdetén a 

szentmisénken, hiszen a keresztény ember, ha belefog valami újba, legelőször a jó Istent hívja segítségül, 

aztán fog neki a munkának. Tanévnyitó rendezvényünkön, iskolai keretek között ezért kértük őt, hogy áldja 

meg a 2018/2019-es tanévünket, hogy eredményes munkát tudjunk végezni, növekedni tudjunk a 

szeretetben, a bölcsességben és az ő akarata szerinti közösséget alkossunk. Bizony nagy szüksége van erre 

mind a diákoknak, mind a szülőknek, mind pedig a tanítóknak, tanároknak, akiknek közös erőfeszítéseinek 

gyümölcse a nevelésben, oktatásban elért előrelépés, fejlődés, a sikerek, az eredmények.  

A nyári szünet, a gondtalan feltöltődés és kikapcsolódás ideje sajnos lejárt. Remélem, ahogy a tanévzáró 

beszédemben is fogalmaztam: a nyári szünetben sem csökkent a tudás iránti étvágyatok és kerestétek azokat 

az elfoglaltságokat, amiket szerettek csinálni és építi személyiségeteket. Remélem sokat sportoltatok, 
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olvastatok, sokat beszélgettetek barátaitokkal, sokat voltatok együtt szüleitekkel, szeretteitekkel, hiszen ezek 

által lehetett igazán tartalmas a nyár! 

Az emberi életet igazán a jó Isten, a teremtett 

világ, a másik ember megismerése és a többi 

emberen keresztül önmaga megismerése teszi 

teljessé igazán. Hivatásunk, feladatunk, célunk 

személyiségünk folyamatos fejlesztése, 

személyiségünk gazdagítása és a keresztény 

ember tudja igazán, hogy ez a szeretetben való 

növekedéssel érhető el. Nem kész 

személyiségként jöttünk a világra, sőt felnőttként, 

vagy idősebb emberként sem mondhatjuk soha, 

hogy már nincs mit tanulnunk, nincs mit előrelépnünk, nincs mit tanulnunk a szeretet terén. Az az ember 

teljesíti be igazán a hivatását, aki a világ megismerése kapcsán a legnagyobb harcot nem a környezetével, 

hanem önmagával vívja meg. Aki nem másokra mutogat, hogy őket okolja a problémákért, hanem saját útját 

járva önmaga személyiségében keresi meg azt, hogy mi az, amiben fejlődnie kell és mi az, amit le kell 

nyesegetni önmagáról. A hivatásunkat, a küldetésünket a világban csak a jó Istennel és az emberekkel 

folytatott párbeszéddel, igazi kapcsolatokkal ismerhetjük meg.  

A nyár folyamán is az lehetett, de a tanév során is nagy kísértés lehet, hogy a valódi kapcsolatokat virtuális, 

online kapcsolatokra cseréljétek gyerekek. A számítógép és az okoseszközök egy olyan világba vihetnek 

titeket, mely kötődése a valóságos világhoz távoli, az ottani kapcsolatok nem igaziak, sokszor félrevezetők, 

hazugok és pont akkor hagynak cserben, amikor szükséged lenne társra, barátságra, biztonságra. Több mint 

elgondolkodtató az a tény, hogy akik a legjobban ismerik ezeket az eszközöket – a feltalálóik, a fejlesztők – 

tizennégy éves korig otthon nem adnak saját gyermekeik kezékbe okoseszközöket. A kutatók szerint 

kisiskolásként tizenkét éves korig – a tartalom megfelelő szűrésével – maximum napi egy óra ellenőrzött 

eszközhasználat fogadható el (ez a képernyőn 

nézett mesét is magában foglalja), és a 

gyermekkor további részében is csak lassan, 

fokozatosan és korlátok között tartva 

javasolható a számítógép-használatra, 

okoseszközre szánt idő növelése. Kedves 

gyerekek,  keressétek az igazi kapcsolatokat, az 

igazi barátságot elsősorban a valóságban és ne a 

virtuális térben!  

Kedves Szülők, Kedves Kollégák, tegyünk meg 
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mi is mindent, hogy ne hiányozzanak gyermekeink életéből az egészséges gyerekkor legfontosabb ismérvei: 

a kötődés az odafigyelő felnőttekhez, a közös játék, a beszélgetés, a közös tevékenységek, a kreatív játék a 

kortársakkal, az alkotás, a kirándulás, a sport és általában a természethez, a valósághoz kapcsolódó 

tevékenységek, hiszen amint Martin Buber írja: „Minden valóságos élet – találkozás”. 

Iskolánk világa a hagyomány értékeit közvetítve igyekszik ilyen valódi kapcsolatokat biztosító, családias, 

nyugodt, bensőséges légkört kínálni az itt tanulóknak. Barátságos, a gyermekek számára is áttekinthető 

méretű, nyugodt, fegyelmezett légkört biztosító intézményként működünk. 

Magas színvonalú oktató munkánkkal, az egyházi iskolákra jellemző házirendünkkel és következetes 

magatartásunkkal válogatott osztályközösségeket, biztonságos iskolát tudunk kínálni a tapolcai és Tapolca 

környéki családoknak az új tanévben is.  

A beíratás adatai és a magasabb évfolyamokra folyamatosan érkező diákok száma jól mutatják, hogy nagy 

igény van az ilyen iskolákra. Az előző tanévhez hasonlóan az idei tanévre beiratkozni szándékozók, 

érdeklődők száma is magas volt, értékrendi és pedagógiai elvek alapján 25 gyermeket iskoláztunk be.  

(…) 

Kívánom, hogy az új tanévben sok-sok új igazi 

tartalmas kapcsolat épüljön a diákok, szülők és 

pedagógusok között egyaránt!  Az új tanévben 

kívánok mindenkinek sok energiát, erőt, kitartást, a 

diákoknak sok örömet a tudás elsajátításában, sok 

emlékezetes pillanatot, sok barátságot, a szülőknek 

és a pedagógusoknak sok örömet a gyermekek 

örömét, fejlődését látva! Isten áldja a 

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolát! 

  

Osztályfőnökök és helyetteseik 

a 2018/2019-es tanévben 

 

1. o.: Varga-Gerencsér Viktória - Kálmán Judit  

2. o.: Németh Andrea - Molnárné Albert Bernadett  

3. o.: Kormányos Ildikó - Oláh Imre  

4. o.: Varga Zsolt - Horváth Marietta  

5. o.: Hernusz Erzsébet - Rohály János  

6. o.: Patonai Szilvia – Varga-Németh Erzsébet 

7. o.: Zétényi Anna – D. Fekete Balázs  

8. o.: Bányai Barbara – Varga Balázs 

 

Tanulószoba: Hernusz Erzsébet, dr. Mátyásné Horváth Marietta,  

Varga-Németh Erzsébet, Bognárné Szászik Melinda 

Óraadóink: Czintula Anita (rajz), Hoffmanné Vass Virág (ének), Kardos Béla (informatika) 

Új kollégánk: Bognárné Szászik Melinda, Varga Balázs 
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Napközis Erzsébet Táborunk 

2018 tavaszán sikeresen pályáztunk napközis 

Erzsébet tábor szervezésére. Pedagógusok és szülők 

egyaránt örültek, hiszen a pályázat elnyerésével 500 

Ft-os költség terhelte csak a családokat az 5 napra – 

mely magában foglalta a napi négyszeri étkezést is – , 

az iskola pedig több sporteszközzel és játékkal is 

gyarapodott. 54, többségében alsós diák jelentkezett a 

június utolsó hetében szervezett programsorozatra. 

Hétfő reggel örömmel érkeztek a gyerekek az iskolába, bár az idő igencsak búskomor volt. A 

tornateremben két kooperációs ernyő segítségével oldottak meg a gyerekek mókás feladatokat. Egy másik 

csapat „Egy perc és nyersz” jellegű játékokban mérte össze erejét: kockacukor tornyot építettek versengve, 

pingpong labdákat kellett vizespoharakba pattintani és poharakból piramist kellett alkotni, a nyertesek pedig 

apró finomságokat kaptak jutalmul. A harmadik helyszínen egyénileg és csapatban játszható játékoké volt a 

főszerep. „Smart games”-ekkel és készségfejlesztő társasjátékokkal játszottak. Hétfő délután a Batsányi 

Táncegyüttes két oktatóját hívtuk vendégül, Fekete Bettit és Buzás Balázst. A gyerekek megismerkedhettek 

alap tánclépésekkel párban és csoportosan. A tánc sportnak is számíthat, nagyon elfáradtak, így pihenésként 

előadást hallgathattak a különböző tájegységek táncairól, népviseletéről (hány réteg alsószoknya van egy 

lányon) és az adott tájegység egyéb érdekességeiről. Felpróbálhatták a ruhákat, fejdíszeket és egyéb 

kiegészítőket.  

Kedden az időjárás kegyesebb volt hozzánk, így udvari játékokat szerveztünk.  Az ugrálóvár és ügyességi 

játékok mellett  Solymosi István és fia, Dominik vezetésével a lurkók megismerték az ősi harcmodort, az íj 

felépítését és használatát. Több alkalommal is 

kipróbálhatták az íjászkodást, végül versenyt 

szerveztük a lelkes íjászoknak. Délután Jobbágy Anna 

irányításával kukoricacsuhéból levendulás díszt 

készíthettünk sodrásos technikával. Szerdán ismét 

borús időre ébredtünk, így a strandolást mozira kellett 

módosítanunk. Croodék kalandjai után maghívást 

kaptunk Décsey Sándortól, hogy tekintsük meg a 

Wass Albert Könyvtár két kiállítását: a Pál utcai fiúk és egy történelmi témájú bemutatót. Ebéd után ismét a 

kézműveskedésé volt a főszerep. A kézműves délelőttön több csoportban dolgozott az 54 gyermek. Egy 

csoport „decoupage” képet készíthettek. A másik csoport Erzsébet logós pólót és saját tervezésű 

vászontáskát díszített textilfilcekkel. A harmadig társaság előre levágott textilcsíkokra kalapáccsal 
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virágszirmokat nyomott, melyek egy csodaszép könyvjelzőt eredményeztek. Csütörtökön ismét változtatni 

kellett a programon a szemerkélő eső miatt. 

A kalandpark helyett Sárvár felé vette a busz az irányt. Az új úti cél a sárvári Nádasdy vár megtekintése és a 

Gyógy- és wellnesfürdő lett. A várban két csoportra oszlottunk a nagy létszám miatt. A leghosszabb ideig 

fennálló huszárezred, a Nádasdy huszárok 

kiállítása lenyűgözte a gyerekeket. 

Megismerhették a legmagyarabb fegyvernem 

történetét,  régi korok bútorait, felidézhették 

lakószobák hangulatát. A Carta Hungarica 

kiállítás a régi Magyarország területi 

változásait mutatta be. A fürdőben a 

hullámmedence, a csúszdák feledtették a 

gyerekekkel a kalandpark tervét. Péntek délelőtt Scher Zoltánné Marika néni fitoterapeuta segítségével a 

gyerekek megismerkedhettek az egészséges táplálkozás alapjaival. Megtudhatták, hogy azokat a 

gyümölcsöket és zöldségeket kell fogyasztani, melyek az adott országra jellemzőek és szezonjuk van. 

Egészséges nutellát készítettek, mely a csicseriborsó pástétommal együtt a teljes kiőrlésű kenyéren nagy 

sikert aratott. A gyógyteák jótékony hatásairól is sokat hallhattak. A zöldségekből finom salátát aprítottak, 

amihez joghurtos szószt készítettek. A gyümölcsöket a nagyobbak meghámozták, felaprították és méz 

hozzáadásával „smoothe”-készítővel frissítő italt készítettek. A környezettudatosság lényege, hogy 

igyekszünk olyan életmódot folytatni, amely tekintettel van környezetünkre, óvja a föld természeti értékeit. 

Mai világunk tele van innovatív technikai újításokkal, melyek egy része sajnos nem ezt a célt szolgálja. 

Az is tény, hogy a környezettudatos életmód gyakran kapcsolódik a "drága" kifejezés. Célunk, hogy 

közelebb hozzuk a gyerekek számára ezt a szemléletet, hogy ők hogyan tehetnek apró lépésekkel a 

környezetük értékeinek megóvásáért, szépítéséért. 

A tábor utolsó napját ennek a területnek a megismertetésére szenteltük. A 

délutáni program keretében a tapolcai Városüzemeltetési csoport vezetője, 

Bakos Brigitta foglalkozott a csapattal. Mivel intézményünk udvara ehhez 

kicsi, ezért a közeli parkba – ahova gyakran kivisszük a gyerekeket – 

terveztük a faültetés. Egy parkgondozó segítségével a gyerekek mélyítették a 

gödröt, elültették a fát, betemették, kikötötték és meglocsolták.  Eközben sok 

értékes információt hallhattak a növények fejlődéséről, gondozásukról, 

betegségeikről és a parkgondozók munkájáról. Később továbbsétáltunk a 

Malom-tóhoz és megtudhattuk, hogy a játszótér karbantartása mekkora 

munka és felelősség és mitől is ilyen szép a tó és a város környezete, mennyi 
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munkát igényel ez a csoport részéről. Brigi kiemelte az emberi hanyagság okozta károkat és ezáltal 

lehetőségünk volt átbeszélni, hogyan vigyázhatunk környezetünkre. 

Azt gondolom, sok élménnyel és tudással gyarapodtak a gyermekek az eltelt idő alatt. Az 

elégedettségi kérdőívek is azt mutatták, hogy remekül érezték magukat diákjaink.   VGV 
   

Manók az iskolában 

Az 2018/2019-es tanév kezdete előtt – augusztus 29-30-án – az első osztályosok birtokba vehették  a iskolát. 

Első nap nagy izgalommal érkeztek a gyerekek és szüleik.  Viki nénivel és Judit nénivel bejárták az iskola 

épületét, papírsárkány osztálytablót készítettek, énekeltek és játszottak, igazgató bácsitól pedig soha el nem 

törő varázsvonalzót kaptak ajándékba. Második napon már bátrabban lépték át az iskola küszöbét. Igaz, 

hamarosan érkezett a busz és Salföldre, a Természetvédelmi Majorba kirándult az osztály, ahol az őshonos 

állatokkal, gyógynövényekkel ismerkedtek meg, majd lovak húzta kocsin zötyögve a pálos kolostor 

romjaihoz is ellátogattak. 

A kis manók igazi elsősként vettek részt szeptember 3-án a 

Veni Sancte tanévnyitó szentmisén, Décsey Borbála, Samu 

Regina Anna és Tarsoly Péter bátran kiálltak verset szavalni. 

Végül a nyolcadik osztályosok feltűzték ruhájukra az iskola 

jelvényét, ezzel Nagyboldogos diákká avatva őket.       VGV 

Rangos elismerés iskolánknak! 

Két kollégánkat Veszprémben Dr. Márfi Gyula, érsek, Szent Gellért-díjjal tüntette ki! A Szent Gellért díjat a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus 

köznevelésben végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díjban részesült: 

Patonai Szilvia, művészeti vezető, felső tagozatos munkaközösség-vezető: nagy elismerésnek örvendő 

mazsorettcsapatot alapított iskolánkban, mely a városi, iskolai rendezvényeken és a regionális versenyeken is 

rendre nagy sikereket ér el. Felső tagozatos 

munkaközösség-vezetőként odafigyelő 

gondoskodással segíti kollégái munkáját. 

Németh Mónika, gazdasági vezető: nagy 

precizitással, alapossággal, a részletekre, határidőkre 

odafigyelve támogatja a pedagógusok munkáját, 

tevékenyen, kezdeményezőn, ugyanakkor szerényen 

és segítőkészen vesz részt az iskola életében. 

Szívből gratulálunk!                RJ 
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Sakk szakkör 

Sakk: sport, tudomány, művészet. 

Idén sakk szakkör is indult iskolánkban. A tanító szak 

mellett sakkpedagógiát, sakkjáték elméletet és 

gyakorlatot valamint edzéselméletet tanultam négy 

éven keresztül, így lehetőségem nyílt sakkot is oktatni. 

Nagy örömömre jelenleg 15 fővel zajlik a sakkoktatás 

heti egy alkalommal. A foglalkozásokon a diákok a 

sakkelmélet mellett képességfejlesztő, gondolkodtató 

feladatokat oldanak meg. Az új ismereteket a gyakorlatban is kipróbálják, így mélyítve a megszerzett tudást. 

A tanulók minden alkalommal nagyon lelkesen és aktívan vesznek részt a foglalkozásokon. A sakkjátszmák 

közben ügyesen alkalmazzák a megtanult stratégiai lépéseket. Megtanulják kezelni a sikert, és ami jóval 

nehezebb, elviselni a kudarcot. Erősödik az önbecsülésük, fejlődik személyiségük. Emellett a sakk növeli a 

koncentrációképességet, fejleszti a gyermek önállóságát és a tudatos önfejlesztést.  

Mikulás Kupa 

December 8-án a TVSE sakk szakosztály által szervezett Mikulásnapi versenyen iskolánk négy tanulója is 

részt vett. Bolla Sára, Deli Dávid, Fülöp Zsolt Ferenc és Keller Adrián bátran álltak ki ellenfeleik ellen első 

sakkversenyükön a Tamási Áron Művelődési Központban. A tanulók a kezdő csoportban 5 fordulón 

keresztül próbálhatták ki az eddig megszerzett sakktudásukat. Kisiskolás kategóriában a 3. osztályos Deli 

Dávid 6. helyezést ért el, akit oklevéllel is jutalmaztak a szervezők.  A versenyről senki nem távozott üres 

kézzel, a Mikulás minden résztvevő gyermeknek Mikulás csomagot ajándékozott. 

„Jó memória, koncentrálóképesség, képzelőerő, erős akarat, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy jó játékos 

legyél.” (Robert Fischer amerikai világbajnok)        KJ 

Rendőrségi bemutatón vettek részt az 1. osztályos tanulók 

Közlekedj biztonságosan! 

Szeptemberben kezdetét vette az új tanév, ez azt is jelenti, 

hogy egyre több gyermek jelenik meg az utakon gyalogosként, 

kerékpárosként és utasként egyaránt. A tapolcai 

rendőrkapitányság munkatársai meglátogatták iskolánk első 

osztályos tanulóit, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmüket 

a balesetmentes közlekedésre, a láthatósági mellény viselésének 

fontosságára és a kerékpár kötelező felszereléseire.   
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Ezen a napon több tanuló kerékpárral érkezett az iskolába, így a diákoknak lehetőségük volt kipróbálni a 

kerékpáros akadálypályát is. A tanulók két csoportba osztva vettek részt a bemutatón. Amíg az egyik csoport 

az iskola udvarán felállított kerékpáros akadálypályát próbálhatta ki, addig a másik csoport a teremben 

játékos, közlekedési ismeretekkel kapcsolatos feladatokat oldott meg. Az előadó nagy meglepetésére a 

tanulók sok közlekedéssel kapcsolatos ismerettel rendelkeztek. A feltett kérdésekre ügyesen válaszoltak, és 

csak néhány esetben fordult elő, hogy az elhangzottakon pontosítani kellett.  

  Minden elsős megkapta az „Iskolás lettem” című kiadványt, 

amely játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően 

mutatja be a helyes közlekedést (a közlekedéssel kapcsolatos 

matricák, színezők, tanulságos történetek, gondolkodtató kérdések). 

A füzet és a hasznos közlekedési tanácsok mellé a diákok láthatósági 

eszközöket is kaptak ajándékba. 

  Az ajándéknak nagyon örültek a diákok, de bízom benne, 

hogy az elhangzott hasznos tanácsokat is megfogadják és betartják a 

mindennapi közlekedés során.            KJ 

Olvasóvá nevelünk 

Az olvasás menekülési útvonalakat alakít 

ki a gyermek életében. Párhuzamos 

valóságok jönnek létre, melyekbe van 

átjárás a köznapi életből. Ott elégtételt 

lehet venni a sérelmekért, ki lehet 

próbálni a vágyak megvalósulását. A 

képzelet is tornázik, és főként elképesztő 

kaland az egész.  

Mi kell ahhoz, hogy egy gyermek 

olvasóvá váljon? Biztos értő olvasás, a gyereket érdeklő téma, amitől kedvet érez az olvasáshoz. Az iskolába 

érkező gyerekek közül van, aki már jól olvas, és van, aki az iskolában tanul meg olvasni.  

Arra törekszünk, hogy megéljék a gyerekek az önálló olvasás élményét, ezért mihamarabb – amikor más 

biztosan és szívesen olvasnak – az ő szintjükön olvasható meséket, rövidebb könyveket adunk a kezükbe, 

ajánlunk figyelmükbe. Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a Wass Albert Könyvtárral. A tanév során rengeteg 

programot kínálnak, megszólítva ezekkel alsó és felső tagozatosokat egyaránt. Ezeknek motorja, 

mozgatórugója és lelke Vasáros Ferencné, Márti néni. 
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Szeptemberben ünnepeltük a népszerű meseíró, mesegyűjtő Benedek Elek (Elek nagyapó) 160. 

születésnapját. Mit is adhattunk Neki ajándékul, mint gyermekek által előadott meséket, verseket. Alsó 

tagozatosaink minden osztályból, szép számmal álltak be  a köszöntők sorába a „Népmese Hetében”. 

Folyamatosan biztosított a lehetőség a könyvtári tanórák tartására, ahol nemcsak egy-egy mese feldolgozása 

történik, hanem könyvtárhasználati ismeretekkel is gyarapodhat a tudása tanulóinknak. 

Decemberben indult az Olvasópályázatok kiírása. 

Ez a páros munkát, együttgondolkodást igénylő 

feladatsor szintén nagy népszerűségnek örvend a 

gyerekek közt. Minden évben sok páros végzi el 

szép eredménnyel az érdekes feladatokat. Így zajlik 

ez ebben a tanévben is. 

Nyílt foglalkozásokat is ajánl évente többször is az 

intézmény. Januárban,  a Wass Albert emlékhéten  

az író népszerű, kedvelt meséit, írásait ismerhettük 

meg. Az alsó tagozat minden osztálya részt vett egy-egy tematikus foglalkozáson. 

A második osztályból egy lelkes mag, havonta egy alkalommal „Már tudok olvasni” klubban gyarapítja 

ismereteit. Klasszikus és kortárs írók, költők alkotásai kerülnek megbeszélésre. Szövegértési, rajzos 

feladatokat oldanak meg, gyakran forgatják az Ablak Zsiráf gyermeklexikont. Minden alkalommal 

kézműves foglalkozással, kölcsönzéssel  zárul a délután. Szeretik a kicsik ezeket az alkalmakat, lelkesen, 

érdeklődve érkeznek ide.  

Büszkén és bátran mondhatjuk, tanulóink szép számmal látogatják tanórákon kívül is az iskolai és a városi 

könyvtárat, ahonnan rendszeresen kölcsönöznek is.        NA 

Bolyai Matematika Csapatversenyen 

Iskolánkból ebben a tanévben is indultak tanulóink a Bolyai Matematika Csapatversenyen. A verseny 2018. 

október 12-én, pénteken volt a Bárdos Lajos Általános Iskolában. Íme a matematika verseny eredményei:  

3. osztály csapata: 

- Szigeti Sophie, Tarsoly Csanád, Bolla Sára, Vajai Anna 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 1. helyezett lett a csapat.  

- Keller Adrián, Décsey Csaba, Fülöp Zsolt, Deli Dávid 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 2. helyezett lett a csapat.  

- Hegyi Dorka, Steiner Nóra, Pajor Levente, Sajcz László Mátyás 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 4. helyezett lett a csapat.  

4. osztály csapata: Németh Nóra, Illés Bíborka, Kóródi Hanna, Máté Amina 
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Városi szinten 3. helyezett lett a csapat.  

5. Osztály csapata: Lázár Kristóf, Nádasdy Tamás, Nagy Márton Regő 

Városi szinten az 5. osztályosok közt 1. helyezett lett a csapat.  

6. Osztály csapata: Kovács Áron, Sabján Olivér, Zengői Roland, Szigeti Barnabás 

Városi szinten a 6. osztályosok közt 3. helyezést értek el. 

7. Osztály csapata: Horváth Dániel, Darabos Bulcsú, Kovács Péter, Szőcze Botond 

Városi szinten a 7. osztályosok közt 2. helyezett.  

8. Osztály csapata: Tóth Tamás, Bódis Napsugár, Söjtöri Henriett, Hederics Eszter 

Városi szinten a 8. osztályosok közt a 2. helyezést szerezték meg.  

Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekért!       VB 

Pályaorientációs nap az iskolában – 2018. október 13. 

Ez a nap arról szól, hogy vendégek, egy-egy szakma képviselői jönnek el a gyerekekhez. Ők a 

tudásukból próbálnak átadni nekünk valamit, illetve bemutatni tevékenységüket. 

Az idén alsó tagozaton a mentősök, a fogorvos és a médiaszakember munkáját ismerhettük meg. A 

mentőszolgálat munkatársa nagyon kedves volt és tanulságos dolgokról beszélt. Elmondta, hogy mit is csinál 

egy mentős tulajdonképpen. A gyerekek hatalmas érdeklődéssel figyelték. Elmagyarázta az újraélesztés 

menetét, hol és hogyan kell pulzust mérni. Megmutatta, hogyan kell lélegeztetni szájon zsebkendőn vagy 

valami ruhadarabon keresztül. Ezen kívül a mentősökről az derült ki, hogy amit tesznek az emberek és 

gyerekek számára, ugyanazt jelenti: segítséget.  

Ezután következett a fogorvos szakma. Folly Réka doktor néni elmondta: ahhoz, hogy valaki 

fogorvos legyen, sokat és szorgalmasan kell tanulni. Utána megmutatta nekünk, hogyan kell ápolni a 

fogainkat. Elmondta, hogy a fogmosáson kívül az is fontos, hogy mit eszünk. Szerintem nagyon hasznos 

volt, hiszen ezután már nem fogunk félni, ha fogorvoshoz kell menni. 

Kovács Melinda a Magyar Televízió történetét mesélte el nekünk. Majd következett a helyi, a 

Tapolca Városi Televízió bemutatása. Sokat mesélt munkájukról, a szerkesztésről, a beszélgetések előtti 

felkészülésről és magáról az interjúzásról is. Kiemelte az érthető beszéd fontosságát és azt is, hogy nem 

szabad izgulni. 

Igazán érdekesek voltak az előadások. Sokat tanultunk és most már sokunknak van elképzelése a 

jövőjéről. A pályaorientációs nap összességében izgalmas volt. Minden gyerek számos érdekességgel, új 

tudással lett gazdagabb. Sokat meséltünk otthon arról, hogy miket hallottunk és láttunk a nap folyamán. 

És már nem félünk a fogorvostól!    

       Illés Bíborka, Kóródi Hanna Kamilla (4. osztály) 
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Pályaorientációs szakmai nap a felső tagozaton 
 

2018. október 13-án a felső tagozatos tanulók előadásokon vehettek részt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

a „Natura 2000” program keretén belül tartott foglalkozást. Az állatok megismerése céljából képes 

társasjátékot rakhattak ki a gyermekek és versenyeztethették tudásukat. Elsősorban a Balaton 

voznzáskörzetében élő állatokról hallhattak érdekes információkat. 

Iskolánk volt diákjai érdekes előadások keretében mutatták be új iskoláikat. Érdekes információkat 

hallhattunk az intézményekben folyó munkáról és a kollégiumi diákéletről.    PSZ 

 

Közös ima ereje: „EGYMILLIÓ GYERMEK” IMÁDKOZIK 

Október hónapban Égi édesanyánkra emlékezünk, 

imáinkkal, fohászainkkal bátra fordulhatunk hozzá. Tudjuk azt 

is, hogy a Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük, és 

megváltásunk titkaira emlékezünk. A 15. század óta a 

katolikusok egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága.  

Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi segélyszervezet 

immár tizenöt éve minden évben, október 18-án arra hívja a 

gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a 

rózsafüzért a világ békéjéért. Helyi idő szerint 9 órakor a világ 

minden táján különböző korú gyermekek összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak. 

Az alapötletet Szent Pio atya egyik mondása adta, ami így hangzik: „Mennyire megváltozna a világ, 

ha egymillió gyerek imádkozná a rózsafüzért....  

Nagyboldogasszonyos tanulók és pedagógusok immáron 3. alkalommal imádkozták közösen 

rózsafüzért a világ békéjéért. Lelkes diákjaink  nagy kört, azaz füzért alkottak és  Földi István lelki igazgató 

atya vezetésével imádkozhatták az iskola tornatermében a rózsafüzér imádságot. Ebben  az évben  mégis 

rendhagyónak számított ez a nap, mert a tapolcai esperesi kerületben tanító hitoktatók is részt vettek a közös 

imában.                      MHM 
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Márton-nap a katolikus iskolában 

Megjelent: Tapolcai Újság Online, Szigetvári Réka, 2018-11-09 

 

Immár hetedik alkalommal rendezte meg az intézmény a Szent Márton köpenye elnevezést viselő családi 

napot, november 9-én, pénteken.  

A program délután fél négykor, szentmisével vette kezdetét, melyet dr. Már Gyula érsek mutatott be. A 

templomból az iskola udvarára vonultak a gyermekek tanáraikkal és szüleikkel, ahol egy mazsorett 

bemutatót láthattak. A játszóudvart és a kézműves foglalkozásokat a város polgármestere és az 

iskolaigazgató nyitotta meg. Dobó Zoltán beszédében a 

jótékonykodásra helyezte a hangsúlyt, azon belül is azt 

fejtette ki, a gyermekek miként tudnának ilyen módon Szent 

Márton nyomdokaiba lépni. Kezdésnek már az is jó, ha néha 

leteszik a játékaikat, a tabletet, és segítenek szüleiknek. 

Rohály János az óvodák rendezvényre való nyitottságát 

emelte ki, ami abban mutatkozott meg, hogy minden 

eddiginél többen jelentkeztek az iskola rajzpályázatára. 

Köszönetet mondott azoknak, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg, a Veszprémi 

Érsekségnek, a Tapolcai Önkormányzatnak, a Szent Erzsébet Óvodának, a szülőknek, és nem utolsó sorban a 

kollégáknak. A megnyitóbeszédek után a 2. osztályosok műsora, majd a rajzpályázat eredményhirdetése 

következett. Az iskola épületében kézműves foglalkozások folytak, ahol lehetőség volt lampiont, Márton-

napi lovacskát, könyvjelzőt, levélmanót, sünis ajtódíszt készíteni a pedagógusok segítségével. Az udvaron 

állatsimogató, zsíros kenyér, sütemények, sült tök és alma, meleg tea várták a megjelentek apraja nagyját. Az 

est hátralévő részében tűzzsonglőrök látványos műsora következett, majd a program lampionos felvonulással 

zárult. 
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Történelmi Vetélkedő Ajkán 

2018. november 7-én a hatodik évfolyamos 

tanulók az Ajkán megrendezett 

történelemversenyen első helyezést értek el. 

A verseny részeként filmet forgattak, mely 

nagy sikert aratott. A verseny második 

részében a versenyzők írásban is ki kellett 

fejtsék tudásukat. 

A filmben szerepeltek, illetve a csapat 

tagjai: Werner Dénes, Sabján Olivér, 

Magáriusz Gergő, Németh Bende Szabolcs, 

Bolla Anna, Folly Anna, Rohály Kincső, Alt Flóra, Czilli Csongor, Szigeti Barnabás, Ivány Milán, Varga 

Ádám. Felkészítő tanárok: Hernusz Erzsébet és D. Fekete Balázs volt.  

Szeretettel gratulálunk és köszönjük a felkészítést!   

KARÁCSONYRA KÉSZÜLŐDVE 

A katolikus óvodában nagy hangsúlyt fektettek a hagyományos adventi készülődésre, melynek 

lányom, Luca, mindig lelkes résztvevője volt. 

Nagy izgalommal és várakozással kezdtük tavaly az első osztályt. Örült, hogy itt az iskolában is 

hasonló készülődés előzi meg a karácsonyi ünnepeket. Ismét együtt alkothattunk a az adventi kézműves 

délután keretében. A közös tervek megvalósítását azért önálló ötleteikkel is színessé tehették. Ez még 

izgalmasabbá tette a gyerekek számára az alkotást.  

Több csoportban készültek a munkák, besegíthettek a kisebb-

nagyobb tesók is. Mécsestartó üveget csináltunk, nagyon 

tetszett a gyerkőcöknek, hogy mit is lehet kihozni a cukorból 

és a sóból, ha nem a konyhában használjuk. Tobozból és 

színes gyöngyökből készültek függők, és angyalkák 

aranyhajacskával. Fonalból, szalagból és gyöngyökből, színes 

csillámporból egy fa lapra pedig igazi remekművek. 

Csupa-csupa szépség, melyek ékes díszei lehettek az otthoni karácsonyi dekorációnak.  

A végén – a gyerekek nagy örömére – következett a várva-várt szeretetlakoma a hozott finomságokból. 

A rohanó világ mindennapjait a karácsony varázsa megszépítette, és a gyermekeinkkel közös 

készülődés még ünnepibbé tette.    

      Szőcze Luca  és anyukája (Szőczéné Sebestyén Helga) 
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Adventi séta a városban 
 

A felső tagozatos diákok 2018. december 15-én szabad program keretein belül tekinthették meg Tapolcán a 

Hotel Pelionban meghirdetett mézeskalács kiállítást. Örömmel fényképezték le a Tapolca körényki iskolák, 

így a  saját alsó tagozatos diákjaink által készített remekműveket. Ezt követően adventi sétát tettek a 

városban, megtekintették a Fő téren kialakított Betlehemet és forró csokoládét ittak, hogy felmelegedjenek a 

hidegben.             PSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

„Angyalbatyu” avagy Egy kis doboz szeretet! 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai a szüleik segítségével 52 db dobozt 

töltöttek meg játékokkal, iskolaszerekkel, színezőkkel, plüssfigurákkal, édességekkel a hittanóráikon 

megismert szentek – pl. Szent Márton, Árpádházi Szent Erzsébet példáját követve. Az összegyűlt dobozokat 

szépen becsomagolták és aranyos rajzokkal, címkékkel is ellátták tanulóink, segítve a jótékonykodó munkát, 

mit tartalmaz a doboz, kiknek ajándékozzák szeretettel.  

Az Angyalbatyukat december 5-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.  

  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 iskolánkban.                 MHM 
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Mézes-mázas alkotások 

Immár hetedik alkalommal rendezték meg 

városunkban a Tamási Áron Művelődési Központ 

munkatársai a Mézes-mázas mézeskalácssütő versenyt 

és kiállítást 2018. december 14-én. Az alsó tagozaton 

szép hagyománya van ennek a kezdeményezésnek, így 

az 1., 2. és 3. osztály is csatlakozott a karácsonyi 

édességekből készült tárlathoz. 

Tanulóink megtapasztalhatták a szülői és pedagógus 

munka összefogásának nagyszerű eredményét a rendhagyó foglalkozásokon. Köszönjük a segítő anyukák 

előkészületeit, a tészta előállításával, sütésével és díszítésével kapcsolatos fáradozásait. A megsütött 

alkotások fahéjillatú örömmel töltötték meg az osztálytermeket, tanulóink pedig lázas igyekezettel 

díszítették, formázták a mesterműveket. A közös alkotói munkában nemcsak szemet gyönyörködtető 

alkotások születtek, de a lelket melengető beszélgetéseknek, ötletelésnek is lehetőséget adott. 

A verseny eredményhirdetése és a különleges tárlat helyszíne idén 

is Pelion Szálloda volt. Az elismerésben részesült osztályok 

jutalmat kaptak: édességet, íróeszközt illetve csoportos 

mozilátogatást. A legnagyobb öröm mégis a kiállított munkák 

látványa volt, hiszen sok embernek okozott szép pillanatokat. 

Iskolánk tanulói osztályonként nézték meg a kiállítást a 

karácsonyváró, utolsó tanítási napon. Mindenkit öröm töltött el, 

hogy a gyermekek munkái szemet és szívet melengető élménnyé 

váltak. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a lelkes anyukáknak: az 1. osztályból: Gyabronka Dórának, 

Szőczéné Sebestyén Helgának, Tóth Szilviának, a 2. osztályból: Horváthné Lents Juditnak, a 3. 

osztályból: Kellerné Betleni Lúciának.         KI 
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Ünnep együtt 

December hónapban az alsó tagozatosok két műsorral is 

kedveskedtek diáktársaiknak és az iskola dolgozóinak. Az adventi 

gyertyagyújtások mellett ezáltal is közelebb kerültünk lélekben Jézus 

születésének ünnepéhez. 

A várva várt kedves vendég, Miklós püspök 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 

köszöntötték. Az első osztályosok nyuszik, manók, tündérek, hóember 

jelmezébe bújva adtak elő mikulásváró mesét, míg a második 

osztályosok bábjátékukban levest készítettek sok-sok szeretettel a 

hamarosan érkező Mikulásnak. Miklós püspök könnyekkel a szemében 

köszönte meg a kicsik műsorát. Megható szavai után pedig minden lurkónak jutott egy kis finomság. A 

gyerekek műsorukkal nem csak iskolánk tanulóit, hanem a Wass Albert Könyvtár és Múzeum dolgozóit, 

gyermekeit és a Megbecsülés Idősek Otthona lakóit is megörvendeztették. 

 Hagyományosan a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 20-án került sor az iskola 3. és 4. 

osztályos tanulói által előadott karácsonyi műsorra. December 21-én még a tanulók lelki napon vettek részt, 

segítve felkészülésüket az Úr születésnapjának megünneplésére. 

A negyedikesek karácsonyi versekkel, dalokkal, hangszeres kísérettel adták át ünnepi gondolataikat. 

Nagyban segítette az elmélyülést Ady Endre: Karácsonyi Rege című műve Szabó Gyula előadásában, mely 

az átkötést jelentette a két osztály előadása között. 

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.   

          Alsós munkaközösség  
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Szín-Vonalas alkotások 

Tekintse meg újságunk színes változatát 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  

 

 

 

 

 

 

 

 Szabó Bence Bendegúz Rohály Kincső 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ferenczi Lili Boglárka 

 Bolla Anna 
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Interjú Imre bácsival 

(Pajor Enikő 5.o. és Osváth Panna 5.o.) 

Miért választotta ezt a pályát? 

Nagy szerencsém volt, hogy a kamaszkoromat Pannonhalmán tölthettem. Fokozatosan ébredtem rá, hogy 

milyen nagyszerű dolog emberekkel foglalkozni. Az atyákkal folytatott, nemegyszer éjszakába nyúló 

beszélgetések óriási élményt jelentettek számomra, melyekből még most is táplálkozom. Sokszor elemeztük 

a „Regulát”, amiben sok intelem, életvezetési tanács található nem szerzetes emberek számára is. Világossá 

vált, hogy az alázat – szolgálat – önvizsgálat egysége kell, hogy további életem alapja legyen. Természetesen 

az alázat, nem megalázkodást, a szolgálat nem szolgalelkűséget jelent. Az utolsó tanévben éreztem úgy, 

hogy nekem is emberekkel, a problémáikkal kell foglalkoznom. Dolgoztam mentőápolóként, szociális 

munkásként is. Végül a gyógypedagógiai főiskolára esett a választásom. Több mint 34 éve dolgozom 

gyermekintézményben. Idén kezdtem meg a 26. tanévet az érsekség szolgálatában. 

Hol végezte iskolai tanulmányait? 

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdtem, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban folytattam. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén-pszichopedagógia szakán végeztem. 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Az egyik a történelem, mert sok könyv között és apai nagyanyám 

elbeszélésein nőttem fel, melyekre édesapám történetei tették fel a 

koronát. Ő a „Vörös Puma” században harcolt a II. Világháborúban. 

(Házi feladat: Kik voltak a „Vörös Pumák”?) A másik a biológia. Falun, 

Devecserben és Kertán nőttem fel állatok, növények között. Minden 

érdekelt, amit megtudhattam róluk. Az általános iskolában és a 

gimnáziumban is olyan tanáraim voltak, akik egyre jobban erősítették 

bennem ezt a szeretetet. 

Gyermekkorában gondolkodott másik szakmán? 

A szomszédunkban volt egy asztalosműhely. Rengeteget lábatlankodtam 

ott, szívtam magamba a fa illatát és álmélkodtam, hogy egy darab fából 

mennyi minden készíthető a mesterek ügyességének köszönhetően. Édesapám is ezermester volt. Ebből csak 

egy következhetett: asztalos leszek. A fa szeretete megmaradt. 

Szereti a gyerekeket? 

Ezt tőlük kellene megkérdezni. Mindig arra törekedtem, hogy őszintén, mindenre nyitottan közeledjek 

feléjük. 
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Mi a kedvenc étele? 

Levesek közül a húsleves sok tésztával, illetve a tojásleves. Második fogásként a marhapörkölt nokedlivel és 

uborkasalátával. Sütemények közül a krumplis pogácsa és a hókocka. 

Mit csinál szabadidejében? 

A legtöbb időt három unokámmal töltöm. Ami marad, azt barkácsolással, túrázással, olvasással töltöm. 

Interjú Varga Balázs bácsival 

(Virág Lilla 5.o. és Puha Lili 5.o.) 

1. Szereti a munkáját? 

Igen, mert szeretek gyerekekkel foglalkozni. Többek közt ezért is választottam a tanári pályát.  

2. Mi szeretett volna lenni kiskorában? 

Mindig is tanár szerettem volna lenni egészen kisiskolás korom óta, más foglalkozás nem is fordult meg a 

fejemben szerintem. 

3. Miért szeretett volna tanár lenni? Hány éve tanít? 

A tanulmányaim folyamán nagyon kedves és jó tanítóim, 

tanáraim voltak. Így aztán voltak példaképeim a tanáraim 

közt, akik ösztönzőleg hatottak későbbi tanulmányaimra 

is. Mindezek alapján szerettem meg ezt a pályát. 7 éve 

tanítok. Elárulom: a vágyam az volt, hogy tanárként majd 

itt taníthassak, ebben az iskolában. Valóra vált, aminek 

igazán örülök.  

4. Hol végezte a tanulmányait? 

Az általános iskolát ebben az iskolában kezdtem meg 

1993-ban (igaz akkor még nem egyházi iskola volt, Templomdombi Általános Iskola volt a neve), majd 

néhány év múlva átkerültünk a Bárdos Lajos Általános Iskolába. Tapolcán érettségiztem 2005-ben. A 

felsőfokú tanulmányaimat  pedig Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem. 

5. Eddig milyen korosztályban tanított gyerekeket? 

Zalahalápon kezdtem tanítani a Csontváry Általános Iskolában 5-8. osztályokban matematikát, majd 5 évet 

Zircen a Reguly Antal Szakképző Iskolában tanítottam szintén matematikát. Amikor elkerültem Zircre, az 

első évben még óraadóként is tanítottam Csetényben a Vámbéry Ármin Általános Iskolában földrajzot. 
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6. Milyen érzés tanárnak lenni? 

Nagyon jól érzem magam tanárként, hiszen azt a munkát végezhetem, amire mindig is készültem. A tudás, 

az ismeretek szerzése és átadása számomra nem csak kötelesség, hanem öröm. Így a munkám egyben a 

hobbim is. A tanári munka mindig új és izgalmas kihívások elé állít, ez ösztönöz arra, hogy tudásomat mind 

szakmódszertani, mind szaktudományos téren bővítsem. 

7. Szereti a gyerekeket? Miért?  

Nagyon szeretem a gyerekeket, hiszen egy pedagógusnak elvből kell szeretnie őket, ezt a munkát szerintem 

csak úgy lehet jól végezni. Megítélésem szerint fontos a kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolat, amely a 

kölcsönös megbecsülésen, tiszteleten alapuló legyen. 

8. Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya? 

Minden tantárgyat nagyon szerettem, de a kedvenceim a matematika, földrajz, fizika kémia, történelem 

voltak. 

9. Mi a kedvenc színe, étele? 

Kedvenc színem a zöld. Kedvenc ételem kifejezetten nincs, de nagyon szeretem Hazánk nemzeti ételeit. 

Testnevelés 

Iskolai eredmények: 
2018. szeptember 19., Földönfutók versenye: 

 

Egyéni eredmények: 

 

Lányok: 

I. korcsoport: 

 

1. Lázár Boglárka 2. osztály:   I. helyezés 

2. Lajos Anna 2. osztály:   II. helyezés 

3. Zengői Laura 3. osztály:   III. helyezés 

 

 

Fiúk: 

II. korcsoport: 

1. Tóth Kristóf 4.osztály:   I. helyezés 

 

IV. korcsoport: 

1. Nagy János Zoltán 7. osztály:  IV. helyezés 
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2018. november 25., VI. Szöcske Gála Terem Atlétika Verseny: 

 

Egyéni eredmény: 

Magasugrás: Mayer Levente 7. osztály: III. helyezés 

 

Mazsorett fellépések: 

2018. november 09., Szent Márton családi nap: 

 

 

2018. december 06., Városi Mikulásnap: 
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Kitüntetések, elismerések: 

 
A II. Kosárlabda gálán Zengői Roland 6. osztályos tanuló 

a Tapolcai TVSE Kosárlabda Szakosztály kitüntetését 

kapta. Címe: „A 2017/2018-as versenyszezon legjobb 

2006-os születésű dobójátékosa” 

 

A II. Kosárlabda gálán Magáriusz Gergő 6. osztályos 

tanuló a Tapolcai TVSE Kosárlabda Szakosztály 

kitüntetését kapta. Címe: „Az év védője”  

       PSZ 

    

Minden versenyzőnek, és elismerést kapott tanulónak szeretettel gratulálunk! 

 

 

 

 

LÁTOGASSÁK MEG  

FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ 

HONLAPUNKAT: 

nagyboldogasszony.tapolca.hu 

 
és  

FACEBOOK OLDALUNKAT: 
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Vár az iskolánk!  
Iskolaelőkészítő  játékos foglalkozások,  

készség- és képességfejlesztéssel 

Életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos módszerekkel, sok mozgással, 

mesével fejlesztjük, erősítjük azokat a képességeket, készségeket, amelyek az 

első osztály sikeres, zökkenőmentes megkezdéséhez szükségesek:  

 látási, hallási emlékezet és figyelem, 

 szem-kéz koordináció,  

 térbeli és időbeli tájékozódás,  

 problémamegoldó képesség, 

 beszédhanghallás 

 számfogalom, 

 feladattudat, feladattartás, türelem 

Foglalkozásaink által megismerhetik iskolánkat, a leendő első osztályos tanító 

néniket, az iskolakezdés zökkenőmentessé, örömtelivé válhat! 

Szeretettel várunk minden iskolába készülő óvodást 

ingyenes foglalkozásainkon! 

Minden KEDDEN 16.30 – 17.30 között 

Információ, jelentkezés: 

Németh Andrea (06-30/4011023),  

Molnárné Albert Bernadett 

 
nagyboldogasszony.tapolca.hu 


