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Mondd, Te hogyan imádkozol? 

Sokszor és sokakban talán felmerült már a kérdés, kell-e imádkozni, mire való az ima, és egyáltalán 

mi is az ima. Hittan ismereteinkből megtanultuk, hogy amikor imádkozunk akkor Istennel beszélgetünk. 

Igen ám, de a beszélgetésnek is megszámlálhatatlan formája lehet. Éppen milyen gondolatok fogalmazódtak 

meg bennem, környezetemben milyen hatások értek, aktuális életszakaszomban milyen kérdések, kihívások 

foglalkoztatnak. Egy jól sikerült feladat kapcsán öröm ért-e, vagy szomorú vagyok egy veszteség miatt. 

Kéréseket fogalmazok meg imáimban Isten felé vagy köszönetemet, hálámat fejezem ki jóságáért. Aztán 

vannak megtanult imák, gondoljunk csak a reggeli, esti imáinkra vagy mikor a terített asztalhoz ülünk és 

elmondjuk az asztali áldást.  

A szentmisét is egy egészen különleges imádságként élhetjük meg, mint a hívő közösség együtt 

ünneplését, amelyben egyre jobban megismerhetjük Istent, éppen az Ő Igéje által. Tanít bennünket felemelni 

tekintetünket, szívünket krisztusi, keresztény méltóságunkhoz. De ki ne imádkozott volna csak úgy, saját 

szavaival vagy ki nem mondott benső fohászaival. Talán éppen ezek a tiszta, szép pillanataink amikor 

kapcsolatba kerülünk Istennel és mint kedves gyermekek áldó kezébe helyezzük örömünket, gondjainkat, 

kétségeinket, félelmeinket egyáltalán életünket. 

Persze vannak veszélyei is az imának, amikor Istent mintegy automatának tekintjük. Sokan bele is 

estünk már ebbe a csapdába: mennyit imádkoztam, elmondtam ezt az imát is, azt az imát is, mégsem 

hallgatta meg Isten a kérésemet.  

Az ima lényege, hogy figyelmünk 

középpontja önmagunkról áthelyeződik 

Istenre, a Teremtőre. Felismerjük és 

szemléljük jóságát, irgalmasságát, 

szeretetét. 
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De ez nem azt jelenti, hogy ima szövegét kellene megváltoztatnom, vagy mást kellene imádkoznom, 

hanem azt jelenti, hogy a szívünkben kell meghozni a változást. Imádság az, amikor magatartásomban, 

gondolataimban és tetteimben változások mennek végbe és ezen változás közelebb visz igazi énünkhöz, 

krisztusi méltóságunkhoz. 

 Az alábbiakban számomra nagyon kedves „imádságokat” szeretnék megosztani, melyekben 

elsősorban nem a klasszikus imaformák kaptak helyet, hanem olyanok is melyek képesek és tudják is 

lelkünket az égig vagyis Istenhez emelni. 

ASSISI Szent Ferenc imája álljon itt elsőként. A megfogalmazott szavak önmagukért beszélnek, minden 

egyes gondolatban benne van az Istenre figyelés és az ember vágya, hogy jobbá legyen. 

 

Uram, adj türelmet, 

Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni, 

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, 

Amit lehet, és adj bölcsességet, 

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. 

 

Uram, tégy engem békéd eszközévé, 

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 

hogy összekössek, ahol széthúzás van, 

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 

 

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 

Mert aki így ad, az kapni fog, 

aki elveszíti magát, az talál, 

aki megbocsát, annak megbocsátanak, 

aki meghal, az fölébred az örök életre. 

Ámen. 
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A következő ima ugyan nem a mi hitvilágunkhoz, vallásunkhoz kapcsolódik mégis egészen felemelő 

történet és az emberi lelket Isten végtelen békéjébe harmóniájába helyezi. 

Egy édesanya első gyermekét hordozta szíve alatt. A babavárás kilenc hónapja alatt az édesapa szinte 

minden nap egy dalt énekelt születő gyermekének. Azt a dalt, amelyet ő is úgy tanult szüleitől. 

A dalban dicsőítette a világosságot, a fényt, a minden létező forrását, vagyis Istent. Aztán megszületett a 

gyermek, egy kislány Deva. Esténként altatódalként ugyanezt a dalt énekelték, mintegy imádságot, álomba 

ringatva kedves gyermeküket. A gyermek talán nem is értette még az ismétlődő szavak jelentését, mégis 

érezte a hangban, a hangsúlyban a békét, a harmóniát, valami titokzatos erőt… 

Aztán eltelt 35 év, amikor Deva édesapja halálos ágyához lépett, szinte ösztönösen kezdett el énekelni… a jól 

ismert dallamot… az ismétlődő szavakat… az imát. És az édesapa szemei lassan békésen lecsukódtak, 

szívének dobbanása egyre gyengébb lett és utolsó leheletével gyermekével együtt mormolta az imát, mintegy 

belesimulva Isten végtelen akaratába. 

Deva Premal - Gayatri Mantra     
 https://www.youtube.com/watch?v=yQjHSIHPJfw 
 

Egy dal 1977-ből. A Goethe verset Rab Zsuzsa fordította.  
Adamis Anna – Szörényi Levente: Minha https://www.youtube.com/watch?v=IiYMqqkUxHM 

 

Végezetül egy megrázó rövidfilm, amely az Irgalmasság Éve alkalmából készült. Több nemzetközi díjat is kapott. 
The Confession – A Gyónás (magyar felirattal) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vh6vRmtG5Rg    Csonka Nándor, lelki igazgató 

 

Igazgató Úr tanévzáró beszéde 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit 

a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanévzárója alkalmából! 

Rendkívüli helyzetben rendkívüli módon, digitális munkarendben fejeződött be a tanév és bizony a 

hagyományos tanévzáró ünnepség nélkül kell elbúcsúznunk egymástól és lezárni a 2019/ 2020-as tanévet. 

Úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára emlékezetes marad emiatt is a tanév vége, de ne a szomorúságé 

legyen a főszerep, hanem a bizakodásé és rá kell ébrednünk, hogy a megpróbáltatások ellenére – ahogy több 

oktatással foglalkozó szakember is megfogalmazta már – sok érték is született ebben a válságos, az iskola 

világát „digitalizáló” időszakban. 

Váratlanul jött számunkra a hír március közepén egy péntek este, hogy hétfőtől az iskola már nem fogadhat 

diákokat a tantermeiben és a hagyományos oktatásról át kell állnunk a digitális munkaformára. Az egész 

hétvége és az azt követő hét minden napja arról szólt, hogy ennek körülményeit megteremtsük és rövid idő 

alatt 120 digitális tanterem állott készen az oktatási felület biztosítására. Nagy köszönettel tartozunk a 

https://www.youtube.com/watch?v=yQjHSIHPJfw
https://www.youtube.com/watch?v=IiYMqqkUxHM
https://www.youtube.com/watch?v=Vh6vRmtG5Rg
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kollégák megfeszített munkájának és a szülők, diákok együttműködésének, hogy ez ilyen gyorsan 

megvalósulhatott! Köszönjük a pedagógusoknak, a szülőknek és diákoknak, hogy a digitális világ oktatási 

tartalmait felfedezve, a digitális oktatás kereteit kialakítva hatékony együttműködés valósulhatott meg! 

Köszönjük Pedagógusainknak, hogy a világháló adta eszközökkel, módszerekkel próbálták színesen és 

következetesen vezetni a tanulás útján a diákokat! Köszönjük a Szülőknek, hogy rengeteg energiát 

fordítottak gyermekeik, diákjaink otthoni tanulásának biztosítására! Köszönjük, kedves Diákjaink, hogy 

ilyen módon is sok kreatív, igényes és pontos feladatmegoldást tapasztalhattunk kitartó munkátok nyomán a 

digitális felületeken! 

Idén a vakáció nem a kicsengetéssel, hanem a digitális tantermek „bezárásával” ér véget. Három hónap 

otthon töltött idő után másfajta érzés ez, mint eddig volt, hiszen az iskolai „kötöttségek”, az iskolai 

szabályrendszer, az iskolába járás már rég szünetel és ahogyan az Oskola elnevezésű iskolaújságunkba írt 

cikkeitek is mutatják, pont ez az ami nagyon hiányzott és hiányzik. Hiányzik az iskolai légkör, hiányoznak 

az osztálytársak, barátok, hiányzik az együttlét öröme. Az idei vakáció felszabadultságának az érzését, a 

„fellélegzést” csupán az adhatja meg, hogy nem érkezik több teljesítendő, határidős feladat elektronikus 

módon, viszont hiányként megmarad az elmaradt közös programok, rendezvények, kirándulások vágyott és 

várt élménye. 

Bár ezt a tanévet nagyon nehéz a korábbi tanévekkel összevetni, hiszen nemcsak az élményt adó programok, 

de versenyek, megmérettetések és az országos mérések is elmaradtak, mégis elmondhatjuk, hogy 

összességében gyümölcsöző, eredményes évet zártunk. 

Az év első felében nagy kihívásoknak néztünk elébe, hiszen az ötévenkénti tanfelügyeleti ellenőrzés érkezett 

el hozzánk, melynek eredménye önmagáért beszél, a szakértők nagy elismeréssel adóztak az 

intézményünkben zajló oktató-nevelő munkánknak. Nagy sikerrel folytatódott pedagógusaink minősítése is, 

melynek eredménye egész közösségünket erősíti. Számos szép versenyeredmény született és a tanulmányi 

eredmények továbbra is kimagaslóak.  

A 2019/2020-as tanév a számok tükrében az alábbiak szerint néz ki: 

A iskola összesített tanulmányi átlaga a tavalyihoz hasonlóan alakult, azt meghaladta: 4,58 (a tavalyi: 4,55 

volt). Mindez a diákok szorgalmának köszönhető, hiszen a szorgalom átlaga: 4,55 (a tavalyi: 4,46). 

Kiemelten fontos számunkra a fegyelmezett, családias, biztonságos légkör, ezt a magatartásjegyek is 

mutatják: 4,64 (a tavalyi: 4,68), igaz az utolsó három hónap magatartásjegyét csak a szülők tudhatják.  

Iskolánknak 67 (!) kitűnő diákja van (tavaly 52 volt), 80 diáknak van (tavaly 60-nak volt) legfeljebb egy 4-es 

osztályzata, 121-en (tavaly 118-an) 4,5-ös átlag felett végeztek a 166 diákból! A bizonyítványokban 1144 

(tavaly 1051) darab jeles osztályzat született és emellé még 433 darab szaktárgyi dicséret is bekerült! 

Legyünk büszkék közös sikereinkre! Köszönöm a diákok nagyszerű eredményeit, a kollégák lelkiismeretes 

munkáját, a szülői háttértámogatást!  
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Mindezzel összefüggésben a beiskolázási mutatóink is nagyon jók és folyamatos az érdeklődés a felsőbb 

évfolyamokba való átvételt illetően is. A beíratás nehezített körülményei ellenére nagy volt az érdeklődés 

iskolánk iránt, a jövő tanévet 25 fős első osztállyal kezdjük és már most több diák átvételének kérvénye 

érkezett meg felsőbb évfolyamokra is. 

Ahhoz, hogy a tárgyi feltételek is kiválóak legyenek, folytattuk iskolánk megújítását, hiszen ne feledjük, 

hogy a tanévet egy teljes egészében felújított udvarral és játszóparkkal kezdtük. A digitális munkarend alatti 

idő is hasznosan telt, hiszen a munkálatok nyomán hamarosan minden osztályterem lambériaburkolattal lesz 

ellátva. A digitális oktatás céljaira a Katolikus Pedagógiai Intézet pályázatán elnyert laptopok a digitális 

munkarendet követően is iskolánk eszközparkját gazdagítják majd. 

Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy a tanév közben és különösen annak végén, a digitális munkarendben 

segítették a munkánkat, nemcsak a gyerekek oktatása-nevelése terén, hanem a tanév során a szabadidős 

tevékenységek, programok, rendezvények segítésével, támogatásával!  

Köszönöm a Kedves Szülőknek, a Szülői Munkaközösségnek a sok segítséget, az egész éves gyümölcsöző 

együttműködést! Köszönöm, hogy sikeres városi szintű rendezvényeink lebonyolításának terheit nagyban 

átvállalták! Külön köszönöm Szőczéné Sebestyén Helgának a rengeteg szervezői munkát!  

Köszönjük Földi István atya, majd januártól Csonka Nándor atya lelki támogatását a kihívások során! Földi 

István atya derűs személyisége sokunkban nyomott hagyott, hálásak vagyunk a hosszú évek lelki 

szolgálatáért, munkájáért, mellyel iskolánkat lelki igazgatóként támogatta! 

Örömmel köszöntjük új lelki igazgatónkat, Csonka Nándor atyát, akinek a személye közvetlenül összeköt 

bennünket a tapolcai plébániával! Köszönjük a nyitottságot, közvetlenséget, segítőkészséget és a 

megtapasztalt gyümölcsöző együttműködést! 

Köszönjük a Fenntartónak, hogy az anyagi háttér és pályázati lehetőségek biztosításával hozzájárul 

folyamatos megújulásunkhoz! Köszönjük a Városnak is, a Polgármester Úrnak és a tapolcai 

önkormányzatnak, hogy szoros partneri viszonyt ápol intézményünkkel!  

Köszönöm az alsó és felső tagozaton tanító kollégák erőfeszítéseit a nevelés terén, áldozatos munkájukat, 

mely jóval túlmutat az oktatáson, rengeteg odafigyelést, többletáldozatot hoznak a gyermekekért és 

családiassá varázsolják iskolánkat!  

A tanév végén töltsön el hát mindnyájunkat a jól végzett munka öröme. Hiszen valóban van minek örülni és 

hálát adni! 

Kedves Gyerekek! Köszönöm a szép versenyeredményeket, a közös iskolai élményeket, a digitális 

munkarend küzdelmeit, erőfeszítéseit! Vigyázzatok magatokra a nyári szünetben! Mozogjatok, sportoljatok, 

olvassatok és beszélgessetek sokat barátaitokkal, hiszen ezek által is a világot ismeritek meg! 

Kedves Elsősök nagy utat tettetek meg az első év során és igazi iskolássá értetek, gratulálok a szép 

eredményekhez! 
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Kedves Negyedikesek, gratulálok az alsó tagozat követelményeinek teljesítéséhez, jövőre vár rátok az 

izgalmas felső tagozat! 

Kedves ballagó Nyolcadikosok! Köszönjük a szép közösségi élményeket, a szép eredményeket! 

Visszavárunk Titeket!  

Mindenki áldozatát, támogatását, segítségét nagyon köszönöm! Abban a reményben, hogy az új tanévet már 

hagyományos keretek között kezdhetjük meg, a 2019/20-as tanévet lezárom! 

 

Új lelki igazgató a katolikus iskolában 

Akkor lehet teljes a fiatalok oktatása, ha azt 

testi-, lelki-, szellemi egységben gondolkodva 

gyakoroljuk-, vallja Csonka Nándor atya, akit a 

fenntartó érsekség ez év január elsejétől a tapolcai 

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola lelki 

igazgatója feladatainak ellátásával bízott meg.  

A tapolcai templom plébánosa, az iskola új 

lelki vezetője és Rohály János igazgató egyetértenek 

abban, hogy a templomról és az iskoláról egységben 

érdemes gondolkodni, az iskolai-, szülői- és plébániai közösség összekapcsolása, jó együttműködésének 

megteremtése fontos feladat. Az iskola ugyanakkor hálával gondol a korábbi lelki igazgató, Földi István 

esperes, badacsonytomaji plébános áldozatos munkájára, hiszen ő az iskolában és jogelődjeiben 16 éven 

keresztül látta el ezt a feladatot. Továbbra is kérik és számítanak esperesi gondoskodására, támogató 

munkájára – tudtuk meg.  

Tapolcai Újság - Sok szülő és a pedagógus állítja, hogy nehéz bánni a mai fiatalokkal, akiket a 

fogyasztói társadalom, az "okostelefonok világa" befolyásol. Mit tehet a gyermekekért egy iskola és annak 

lelki vezetője?    

Csonka Nándor - Az iskola lelki vezetőjeként az a feladatom, hogy vallási neveléssel, hitélettel 

kapcsolatos kérdésekre irányítsam a diákok figyelmét. Imádságos programokat, szentmiséket, lelki 

gyakorlatokat tartunk számukra, egyházi ünnepségeket szervezünk. Érsek úrral egyetértettem abban, hogy 

helyi adottságaink, a templom, az iskola és a plébánia közelsége hatalmas érték, nagy lehetőség, amellyel 

élnünk kell. Fiataljaink pedig úgy hiszem semmivel sem jobbak vagy rosszabbak, mint a régebbiek. Meg 

kell találnunk a kulcsot hozzájuk, és hiszek benne, hogy meg is lehet találni.  

A templomi szolgálat során azt tapasztaltam a ministránsaimnál, hogy személyre szóló, 

személyiségük kibontakozását elősegítő, apró örömforrást is rejtő feladatokkal megszólíthatóak. Amikor 
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szeretettel fordulunk feléjük, amikor a gyermeket sikerélmény éri, mikor megérzik a bizalmat, akkor nagyon 

szépen lehet velük együttműködni.  

Rohály János - Szerencsés helyzetben vagyunk ilyen téren, hiszen szinte mindenhonnan azt halljuk 

vissza, hogy az intézményünkbe járó tanulók jól neveltek, tudnak még előre köszönni, megadják a tiszteletet 

a felnőttnek. Nemrégiben az iskola minősítését végző külső szakértő csodálkozott rá tanulóinkra, rendezett 

osztályközösségeinkre. Azt mondta, nem gondolta, hogy ilyen is létezik még. Iskolánk több éve zajló 

megújulása során ügyeltünk arra, hogy egy-egy renitens diák ne tudja az egész osztályközösséget 

tönkretenni. Nálunk ugyanis a közösség, közös értékeink fontosabbak, mint az egyéni érvényesülés. Ma 

olyan osztályokkal büszkélkedhetünk, ahova a gyerekek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. Az órarend 

része a heti két hittanóra, a gyerekek a fogyasztóivá vált ünnepek helyett belenőnek a keresztény ünnepek 

igazi lényegébe, színdarabokat tanulnak, lelki napot tartunk számukra. A felsoroltak gyakran a szülők 

világképére is hatással vannak. Megtörténik, hogy diákok evangelizálják szüleiket, hiszen azzal, hogy 

hozzánk íratják be gyermekeiket, az édesanyák, édesapák azt is vállalják, hogy elkísérik gyermekeiket a 

szentmisére, az ünnepségekre. 

Az ott hallottak, tapasztaltak, a gyermekükkel folytatott kommunikáció ráirányítják figyelmüket a 

biblia tanításaira, a lelkiségre.  Iskolánk az értékőrzés helyszíne, amelyben a lelki értékek, Nándor atya 

munkálkodása kiemelten fontos.    

Megjelent a Tapolcai Újság marcius 20-ai számában. Köszönjük Töreky Lászlónak a cikkeket és a képeket!  

 

Népszerű esemény a városban a Keresztény bál 

 Nem egy bezárkózó közösséget alkotunk, hanem egy olyan 

szigetet, ahova meghívunk embereket, nézzenek körül és érezzék 

jól magukat-mondta el lapunknak a néhány hete lezajlott 

Keresztény bál kapcsán Rohály János, a Nagyboldogasszony 

Római Katolikus 

Általános Iskola 

igazgatója.  

- Öt évvel ezelőtt Tapolcán, farsang alkalmával, 

hagyományteremtő céllal egy új, fontos közösségépítő 

kezdeményezés indult útjára, melyet idén 2020. február 15-

én is megrendeztünk a Tamási Áron Művelődési 

Központban.  A rendezvény most is városi szintű volt és 



OSKOLA  2019/2020. II. félév 

 

 

 

8 

nyitott minden keresztény értékrendű, lokálpatrióta és hagyományszerető ember irányában. A bál 

fővédnökei Földi István a tapolcai kerület esperese, Csonka Nándor plébános és Dobó Zoltán polgármester 

voltak. A katolikus iskola szülői Munkaközösség szervezésében, áldozatos munkájával megvalósuló  

Keresztény bálunk népszerűségére jellemző, hogy pillanatok alatt elfogynak rá a jegyek, több helyi vállalat, 

összesen 101 vállalkozó támogatta, 1 millió forint értékű tombolatárgy várta a bálozókat.    

Megjelent a Tapolcai Újság marcius 20-ai számában. Köszönjük Töreky Lászlónak a cikkeket és a képeket!  

 

Pénz7 – Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

2020. március 2-6. között a hatodik PÉNZ7 köznevelési témahét valósult meg az iskolánkban is: 

pénzügyi, pénzügyi és hitelbiztonság, vállalkozói témakörben az „Ötletből vállalkozás” fókusszal a 

matematikaórák keretein belül valamennyi osztály számára. A hazánkban megrendezett Pénz7 Európában 

egyedülálló eredményt mutat fel évről évre. A programra minden eddiginél nagyobb érdeklődés 

mutatkozott: több mint 1200 iskola 217.664 diákja vett rész kereken 12.000 órán, 900 önkéntes 

közreműködésével. Az előző tanévhez képest ez tizenkétezerrel több tanuló bevonását jelenti. Iskolánkban a 

7. és 8. osztályok számára a tapolcai K&H Bankfiók jóvoltából Kóródiné Balogh Viola pénzügyi szakember 

tartott színvonalas előadást március 2-án, amelyen a gyerekeknek is volt lehetőségük pénzügyi kérdéseket 

megoldani vetélkedő keretein belül.          VB 

 

Digitális munkarend - online tanulás, diákjaink beszámolói 

Eső osztályosok 
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Eleinte, az első pár hétben nehéz volt megszokni, hogy reggelente nem készülődünk az iskolába, nem 

lépjük át az osztálytermünk küszöbét. Ám arra gondoltunk, így több idő jut itthon a játékra, több 

szabadidőnk lesz. Hamar kiderült, hogy ugyanúgy kell tanulnunk itthon is, mint amikor még iskolába 

jártunk. Hozzá kellett szoknunk, hogy itthon is időbeosztáshoz igazodjunk, de egy-két hét alatt ez szépen 

kialakult, megtanultuk, mikor van tanuló-, és mikor játékidő. Volt olyan tantárgy, amivel nem tudtunk 

egyformám haladni, ott anyunak külön kellett tanulni velünk. Hálásak vagyunk neki, sokat segített, így 

fejlődött az olvasásunk, helyesírásunk. Előfordult, hogy egy-egy nap nagyon elfáradtunk, olyankor nem volt 

kedvünk már tanulni, de édesanyánk támogatásával megküzdöttünk ezzel az akadállyal is. Sokat tanultunk, 

megszoktuk az itthoni tanulást, de már hiányoznak az osztálytársak, barátok, tanítók, akik a hétköznapjaink 

megszokott részei voltak.        Kalmár Angyalka, Kalmár Kincső 1.o. 

 

Papp Alíz és Édesanyja írása 

 Az elején furcsa volt, hogy itthon nem csak játszok és 

olvasok, hanem tanulnom kell, pedig nincs is iskola. Anya azt 

mondta, most úgy kell csinálnunk, mintha iskolában lennék, és 

ő lenne a tanító néni. De nem is olyan volt, mert az iskolában 

nem jöhetnek be az öcséim az órákra bohóckodni, és anya sem 

olyan, mint Kamilla néni. A legrosszabb az volt, amikor láttam, 

hogy a testvéreim játszhatnak, nekem pedig tanulnom kell, és 

csak olyankor szaladhattam át hozzájuk a másik szobába egy 

kicsit, ha anya azt mondta, hogy most szünet van. 

Végül is hamar megszoktam ezt is, és jó volt olvasni a tanítónénik üzeneteit, ha valamelyik házit 

megdicsérték. És ma már legtöbbször önállóan állok neki a tanulásnak, és anya csak akkor segít, ha valamit 

nem értek vagy nehezebben megy.  

 A tornaóra anyagait néha az öcsém is velem csinálja, és így sokkal viccesebbek. A legjobban az 

olvasás feladatokat szeretem. A legnehezebb anyag pedig az idő megtanulása volt. Végül anya kitalált róla 

egy mesét, amiben évapónak volt 12 lánya, akiknek a hetesek segítettek, le is rajzoltuk őket, így egy kicsit 

jobban ment.  

 Amit legjobban szeretek az itthon tanulásban, hogy addig alszok, ameddig akarok, és nem kell korán 

kelni. A tanulás se nem jobb, se nem rosszabb itthon, én amúgy is szeretek tanulni, viszont sokkal több 

szabadidőm van, amikor olvashatok vagy játszhatok. Nagyon sok mesekönyvet olvastam így ki, és sokat 

bicikliztünk is. Anya örül, mert sok időt lehetünk együtt, de nekem azért hiányoznak az osztálytársaim és a 

barátaim. Sokszor gondolok rájuk, és már nagyon várom, hogy újra találkozzunk és együtt játszhassak 
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velük. Az is nagyon hiányzik, hogy az iskolában az órákon sokat beszélgetünk a tanító nénivel, azokat a 

beszélgetéseket nagyon szeretem, mert olyankor szoktak kérdezni a többiek olyan dolgokat, amikre nem is 

gondoltam, de nekem is segítenek a tanulnivalók megértésében.       

 A legkevésbé a dolgozatírást szeretem, az nagyon rossz itthon, mert az iskolában ott vannak közben 

az osztálytársaim, és mindenki írja, itthon meg csak egyedül vagyok, és úgy olyan magányosnak érzem 

közben magam. Anya olyankor mindig játszik a testvéreimmel, mert nem hagynának. 

Szeretek itthon lenni, de nagyon várom már az iskolát, még ha újra korán is kell érte kelni.     Papp Alíz 2.o. 

 

Itthon tanulás 

Általában fél 8-kor kelek teljesen magamtól. Szokásos reggeli 

teendők után megnézzük Anyával Apával, vagy aki éppen itthon van 

velem, az aznapi leckét. Ha van matekórám, mindig azzal kezdem a 

munkát, mert ezt szeretem a legjobban. Egész más, hogy Anyáékkal 

tudom csak megbeszélni az aznap tanultakat, most ők az 

osztálytársaim, ami muris egy kicsit. Furcsa, hogy itthon kell 

megcsinálni azt a sok órai munkát is. Hiányoznak a szünetek, amikor 

a többi gyerekkel játszottam. Most, hogy itt a jóidő hiányzik a 

fogócska, mert az a felnőttekkel nem ugyanolyan. Érdekes hogy még 

tart az iskola, de már most várom a nyári szünet végét, hogy újra 

láthassam a barátaimat. Reméljük, hogy akkor már nem lesz ilyen 

helyzet.      Samu Regina 2.o. 

 

A digitális oktatás 

    Immár a sokadik hete, hogy itthon vagyok, de még mindig 

nem igazán szoktam hozzá az online oktatáshoz. Az élőképes 

videóchat órák sokat javítottak a tanulás menetén. 

    Ez az oktatási forma mindenkinek először nehézséget 

okozott. Mind az eszközök hiánya, vagy a hozzá nem értés 

végett a szülők egymás segítségét kérték. A hátrányok mellett 

előnyökkel is járt ez a fajta tanulás. Előnyei, hogy egészséges 

maradtam, megtanultam kezelni a számítógépet, reggel nem 

kell korán kelni, és az élőképes órák picit könnyebbé tették a tanulást. Az elején mindig más időpontban 

jöttek a tananyagok, de most már a reggeli órákban érkeznek, így a napi időbeosztás könnyebbé vált. Miután 
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megtanultuk a programokat használni, gördülékenyebben tudtuk a megoldott feladatokat visszaküldeni. 

Viszont hátrányok is vannak jócskán. Hiányzik az osztályközösség, az órák közti szünetekben a 

beszélgetések. Hiányolom a napi tanári magyarázatokat. Sokszor szakadozik az internet, így az online 

magyarázatokról lemaradok. Evégett a szüleim magyarázatára szorulok. Továbbá nagyon rossz, hogy sok 

időt kell a monitor előtt töltenem, amitől hamar elfárad a szemem. 

    Szeretném, ha mihamarabb vissza mehetnék az iskolába, és véget érne az itthon tanulás. Gyerekektől 

hemzsegő iskolába szeretnék lenni, nem pedig itthon bezárva a négy fal közé.                 Ferenczi Lili 3.o. 

 

A digitális hét 

 Szomorú lettem, amikor bezárták az iskolát, mert nagyon szerettem 

minden órát, sokat lehetett belőle tanulni. Első sorban Zsolti bácsi 

órái hiányoznak. 

           Először izgultam, hogy vajon milyen lesz a digitális oktatás. 

Nagyon vártam, hogy megjöjjön az első házi feladatom, amikor ez 

megtörtént, rögtön nekiálltam. A legeslegizgalmasabb volt ezek 

közül a videócset. Ami hiányzott még az Zsolti bácsi táncolása a 

tábla előtt. A feladatok rendszeresen érkeznek minden tanártól, a 

legviccesebb, mikor egyszerre 6 tantárgyból jön. Az adott leckékből 

kevesebbet kapunk, mint az iskolában, a feladatok könnyűek egyedül 

megoldhatók. Tanulságot levonva, akik lebetegednek, azoknak jól 

jöhet a digitális oktatás, mert nem maradnak le az anyagról. A 

szülőknek is nagy segítség lenne, a hiányzó gyerekük számára nem kell telefonálgatni az adott anyagokért. 

Köszönjük minden tanár szorgos lelkiismeretes munkáját, tanítását. Reméljük, hamarosan visszaáll minden a 

régi kerékvágásba!               Lázár Boglárka 3.o. 

 

Negyedik osztály 

 

A negyedik osztályban, a fogalmazás tantárgy részeként került feldolgozásra a levél műfaji sajátosságának 

megismerése. A digitális tanulás során a gyerekek elsajátították a levélírás formai jegyeit és szerkesztési 

folyamatát. Megismerték a hagyományos és az elektronikus levél jellemzőit. Önálló feladatként oldották meg 

a levélírást, a digitális tanulás élményei témakörben. A beadott kiváló munkák közül két tanulóét adjuk 

közre.               KI 
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Drága Unokatestvérem! 

       Már rég nem találkoztunk, de most a COVID19 vírus miatt az 

egészségünk érdekében fontos, hogy egymásra vigyázzunk. Pedig jó 

lenne játszani, beszélgetni Veletek! 

      Most itthon tanulok. A digitális oktatás teljesen más, mint a 

megszokott iskolarend.  A pedagógusok már korán reggel kezdik a 

tananyag küldését. Érdemes időben nekiállni, hogy ne húzódjon el 

egész napra. Amit tudok, megpróbálom egyedül megoldani vagy 

utánanézek az interneten. Amit nem értek, abban Anyukám szokott 

segíteni. 

     Azelőtt az iskolában közösen beszéltük át az új anyagot. Egy-egy témához hozzá lehetett szólni, valaki 

mindig mondott valami érdekeset. A szünetekben jókat játszottunk, beszélgettünk. Mindig történt valami. Ez 

azért most nagyon hiányzik. 

      Remélem lassan vége lesz ennek az időszaknak és bárhová lehet menni, bárkivel találkozhatunk majd 

megint, úgy, mint előtte. 

       Nagyon várom, hogy láthassalak Benneteket! Addig is sokat gondolok Rátok. 

Tapolca, 2020. május 22.                                  Üdvözlettel: Deli Dávid 

                                                                                        

 

Kedves Julcsi! 

     Sajnos már régen találkoztunk, ezért levélben szeretném megosztani 

Veled, mennyi minden történt velünk a vírushelyzet miatt. 

     Az itthon töltött hónapok alatt sok szép élménnyel gazdagodtam. 

Akadt néhány kellemetlenebb is, de mára már hozzászoktam, hogy itthon 

tanulunk. 

     Az első héten Anya itthon volt velünk, sokat tudott segíteni. A 

következő időszak azonban nagyon nehéz volt, mert egyedül maradtunk 

a testvéremmel és sok új dolgot meg kellett tanulnunk a számítógép 

használatával kapcsolatban. A sok morgolódás után mára Google-

szakértőkké váltunk. Itthon, a tanító nénik segítsége nélkül hosszabb 

ideig tart a leckeírás. Sokszor elfelejtettük, kinek, milyen házit küldtünk el, így, azóta külön füzetbe vezetjük 

a határidőket. Számomra gyakran nagyon nehéz aznap estig végezni mindennel. A délelőtti tanulás után, 

lazításképpen biciklizni szoktunk Tapolca környékén. Sok szép helyet fedeztünk már fel. 

     Annak ellenére, hogy belejöttem az itthoni tanulásba, alig várom az új tanévet-persze az iskolában! 

Nagyon hiányoznak a tanáraim, de legjobban az osztálytársaim. 
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     Remélem, mielőbb találkozhatunk és megoszthatjuk egymással az élményeinket! 

     Addig is jó tanulást kívánok!  

     Tapolca, 2020. május 25.                                        Szeretettel: Károlyi Noémi 

                                                                                                  

Digitális oktatásról 

Az új vírus, ami Kínából terjedt idáig, próba elé állított minket. Számunkra 

új, másoknak egyértelmű közlési formát kell alkalmazni. Az 

INTERNETET. Ezeket a kommunikációs eszközöket csak szüleink 

engedélyével, korlátozott ideig használhattuk eddig. Most ez megszűnt 

létezni. Nekünk ez új kihívás, csak virtuálisan láthatjuk egymást. 

Hiányoznak a barátaim, tanáraim. 

Ezelőtt azon gondolkoztam, milyen lesz a jövőben az oktatás. Azt nem 

gondoltam, hogy 2020-ban mindez teljesülni fog, ilyen hamar tanulhatunk 

virtuálisan. A tanárok mindig küldenek feladatokat, melyet meghatározott 

időre vissza kell juttatni. Nem könnyű ez a tanulási módszer, de hát eddig 

sem volt könnyű. Délelőtt figyelem a feladatokat, amit tudok, megoldok. 

Ha nem értek valamit, délután anya elmagyarázza nekem. Meg kellett tanulnom egyedül lenni itthon, 

teljesíteni feladataimat, toll nélkül dolgozatot írni. Nem mondom, hogy nem jó, mert saját magam osztom be 

időmet, többet játszhatok, alkothatok, nem kell magamat a csengetési rendhez tartanom, de a barátnőim, 

akiket testvéreimként szeretek, nagyon hiányoznak. Nélkülük magányos vagyok. Reménykedek abban, hogy 

nemsokára újra találkozunk a suliban és én lehetek a hetes a Németh Nórával, mert mi lettünk volna a 

hetesek, mikor a vírus elszakított minket egymástól. 

Schvetz Jázmin 5.o. 

 

Otthoni digitális tanulás 

Márciusban kezdődött... 

A hírekből értesültünk, hogy nagy baj történt, ismeretlen vírus terjed, amiből akár világjárvány is lehet. 

Napról napra rémísztőbb infórmációk érkeztek, hogy mennyien fertőződtek meg, haltak bele és milyen 

korlátozásokat vezettek be egyes országokban. Mikor bátyám iskolájából egy szerdai napon anyuék 

értesítést kaptak, hogy rendkívüli szünetet rendeltek el, akkor már tudtuk, hogy baj van. Vasárnap, mikor 

összeült a család tanácskozni éreztem, hogy most megváltozik az életünk. Következő napokban 

folyamatosan hallgatuk, nézztük és olvastuk a híreket. Örültünk, mert nem kell iskolába menni. Gondoltuk, 

hogy milyen jó lesz, lazulunk, icipicit tanulunk.  
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Egy hét elteltével bekapcsolódtunk az online oktatásba. Első pillanatban mindegyikünk kétségbeesett az új 

tanulási módszer láttán, de teltek a napok és egyre rutinosabban ment.  

Mivel mi hárman vagyunk még tanulók, így, hogy ne keveredjünk bele és ne maradjon ki semmi, időben be 

legyen adva a tananyag, táblázatot készítetünk. Beélesítetünk minden olyan eszközt, amivel internethez lehet 

kapcsolódni, így külön-külön tudunk tanulni. Nem megy mindig zökkenőmentesen, de kisegítjük egymást, 

vagy szerencsére itt van anya és segít. Legvégső 

esetben pedig ott van a háttérben a tanárnő/úr. 

Igaz még nem kellett így segítséget kérni, mivel 

a tananyag mellé mindig kapunk kisfilmet, 

linkeket, hanganyagot, sőt saját gyártású kis 

videót magyarázatokkal.   Igyekszem a 

tanulást az igazi iskolaidő alatt teljesíteni és 

akkor még marad időm kockulni is.   

Még egy hónap van ebből a tanévből, ami szerintem így kell megélnünk, de remélem, hogy szeptemberben, 

mikor új tanév kezdődik, már minden újból a régi lesz. Hiszen hiányoznak az osztálytársak, tanáraim és 

maga az iskolai légkör. 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!                        Kupiczik Bereniké 5.o. 

 

Változások az életemben 

2020. március 16-tól megváltozott az életünk a koronavírus okozta 

vészhelyzet miatt. Bezártak az iskolák, otthon kellett maradnunk. Azonban a 

tanulás nem szűnt meg, digitális formában folytatódott.  

Iskolánkban néhány nap alatt létrehozták a Google tantermeket. Ezeken 

keresztül történt a tanulás, kapcsolattartás a tanárainkkal.  

Hamar kialakult a napirendem. Reggelente picit tovább alszom, de 8 óra 

körül már nekiállok a feladatoknak. A megadott határidők sorrendjében 

próbálom megcsinálni azokat. Nagyrészt önállóan dolgozom, de szoktam a 

testvéreim segítségét is kérni. Az osztálytársaimmal is kapcsolatban vagyok, 

egymásnak segítünk, beszélgetünk. Számomra nehezebb a történelem és az 

angol nyelv, ezekben több segítséget kérek. Könnyebben megy a magyar és 

az ének, így sokszor segítek a társaimnak. A feladatokat általában a tankönyvből kell megtanulni, 

munkafüzetben, füzetben kell megoldani, ezért a „tantermekbe” elég a telefonomon keresztül belépni. 

Dokumentumokat a számítógépen nyitok meg, azt ritkábban használom. A tanulást délután 4 óra körül 

fejezem be.  



2019/2020 II. félév OSKOLA 

 

15 

 

 

Bármennyire jól kialakult a digitális oktatás, hiányzik az iskola, a barátaim, még a tanáraim is. Jó lenne 

személyesen beszélgetni, együtt lenni, kirándulni. Remélem, bizonyítványosztáskor találkozhatunk, és 

jövőre már normálisan járhatunk iskolába.       Darabos Júlia 6.o. 

 

Élményeim a digitális oktatásról 

  Soha nem ültem még ennyit a számítógép előtt, mint amennyit 

az utóbbi pár hónapban. Korábban, otthon mi csak ritkán használtuk a 

számítógépet, akkor is leginkább filmet néztünk rajta. Most anyának 

nem kellett kétszer mondani, hogy álljunk fel mellőle! 

 Jó és kellemetlen élményekben is bővelkedett az itthonlét. Sok 

mindenre fény derült: öreg a számítógépünk, a toll mindig akkor 

tűnik el, mikor írni kéne, a szomszéd persze mindig akkor kiabál, 

mikor dolgozatot írunk...  

            Próbáltam mindennek a jó oldalát nézni, de azért néha elkélt a 

biztatás! A számítógép használatával kapcsolatban sok új dolgot meg 

kellett tanulnom. Ez eléggé lelassította a munkát. Tartani a 

határidőket szintén nagy fegyelmet igényelt. Jól is jött az egész napi 

görnyedés után a kerékpározás! Tapolca környékének sok szép rejtett zugát fedeztük fel. 

           A következő tanévet már remélem, az iskola falai között tölthetjük, mert nagyon-nagyon hiányzik az 

igazi diákélet!           Virág Lilla 6.o. 

 

21. századi ,,iskola” 

      Az idei második félév a februárban Európába betörő koronavírus járvány 

miatt egészen váratlanul alakult. Először nem volt biztos, hogy bezárják az 

iskolákat, mivel csak néhány szabályt kellett betartani. De olyan szinten 

,,elszabadult” ez a vírus, hogy kénytelenek voltak országosan bezárni az 

intézményeket. A tanulást digitálisan kellett folytatni otthonról. Mivel még 

sosem volt ilyen helyzet, igazából felkészülni se tudtunk rá, egy hétvége alatt 

eldőlt a tanulás sorsa. 

         Az első héten e-mailben kaptuk meg a leckéket. A második héten jobban 

beindult a digitális oktatás a Google classroom segítségével. Nekem, és 

valószínűleg mindenki számára szokatlan volt otthon tanulni. Szerintem 
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mindkettőnek (az iskolai és a digitális tanulásnak is) vannak pozitív és negatív jellemzői. Az iskolába 

járásban az volt a nehéz, hogy reggelente korán kellett kelni és időre be kellett érni az iskolába, ahol szinte a 

nap nagy részét elvette a tanórákon való részvétel, és a szünetek olykor nagyon rövidnek tűntek.  

 Az iskolai tanulás könnyebb, mert sokkal egyszerűbb volt megérteni, megtanulni az anyagot, 

személyesen a tanároktól. A digitális tanulás azért nehezebb, mivel így sokkal több időt kell fordítani a 

tananyag megértésére, feldolgozására, a határidők betartására (legalábbis számomra). Viszont azért jobb, 

mert beoszthatom az időmet, többet tudok pihenni, kikapcsolódni. Én szeretek itthonról tanulni.   

        Május végére enyhült a vírus terjedése, ami akár az iskolák újranyitását is eredményezhette volna, 

azonban néhány napja jelentették be, hogy ez a tanév már digitális oktatással fog befejeződni. Ősztől 

valószínűleg kinyitnak az iskolák, és a megszokott keretek között folytatódik az oktatás. Néhány hét múlva 

kezdődik a nyári szünet, amikor élvezhetjük a pihenést, a kikapcsolódást, aminek úgyis hamar vége lesz! Ez 

a tanév máshogy alakult, mint amit megszoktunk, de én egész életemben emlékezni fogok rá.   

            Nagy Márton Regő 6. o. 

 

Életünk a digitális munkarendben 

2020 márciusában egy világjárvány érte el hazánkat. 

Ennek következtében sok intézményt bezártak, köztük a 

mi iskolánkat is. Nagy kihívással kellett szembesülnünk, 

mikor kiderült, hogy ezentúl egy kicsit másképpen kell 

majd tanulnunk.  

Szinte egyik napról a másikra borult fel a napi megszokott 

rutin az életünkben. Eleinte nagyon nehéz volt számunkra, 

hogy a tananyagot és a házi feladatokat online küldték a 

tanáraink. 

Viszont ezáltal megtanultunk sokkal önállóbbnak lenni, hiszen ez a saját érdekünk is volt. Pár hét elteltével 

megszoktuk az új rendszert, sokkal gördülékenyebben ment a tanulás, a határidők betartása. 

Szüleinknek sem volt egyszerű ez a plusz feladat, főleg munka után, vagy ahol kisgyermek van a családban. 

Mindig mindenben számíthattunk rájuk, és mellettünk álltak. Tanárainknak is köszönettel tartozunk, hiszen 

egész nap azon fáradoztak, hogy könnyebbé tegyék számunkra a tanulást. Nagyon segítőkészek voltak, 

köszönjük nekik is, hogy átsegítettek bennünket egy ilyen nehéz és szokatlan időszakon. 

Így a 7.osztály végén gondolnunk kell a tovább tanulásra is, ezért nem lehet lazsálni, hiszen nem mindegy, 

milyen jegy kerül a bizonyítványunkba. Bízunk benne, hogy szeptemberben a 8. osztályt már a régi 

megszokott módon kezdhetjük el az iskolánkban, osztálytársainkkal és tanárainkkal együtt. 

          Keszei Krisztián és  Haffner Gergő 7.o. 
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A digitális oktatás 

 A világ több részén megjelent vírus (COVID-19) elért Magyarországra is, 

ezért a kormány március közepén elrendelte az iskolák bezárását, és az online 

tanulás érvénybe hozatalát. Ezzel sok diáknak nagy nehézséget okoztak, de volt, 

akiknek megkönnyebbülést jelentett.  

 Az egész ország területén nagy zavarodottság volt, de helyreállt a rend. 

Eleinte még számos tanuló nem tudta, hogyan lesz kivitelezve az, amihez 

fogható nem volt még. Senki sem volt rest. Ennek köszönhető, hogy pár nap alatt 

már folytatódhatott a tanulás, de nem a megszokott módon. Iskolánként más és 

más módszerekkel oldották meg a helyzetet. Néhányan a közösségi oldalakon, 

mások viszont nekik új (pl.: Google Classroom), vagy a már megszokott (pl.: 

Kréta) online platformokon folytatták mindennapi életüket. Sok nehézséget 

hozott, és hoz majd még ez az időszak. Rengeteg diáktársunk ronthatott az átlagán, de másoknak tudat alatt, 

vagy akár tudatosan jót tett ez a változás. Rá kellett, hogy jöjjünk dolgokra, így arra is, hogy ne sajnáltassuk 

magunkat. Legtöbben nem szerettek iskolába járni, de ők is rájöttek, hogy tanulni kell, és szerencsések, hogy 

ezt úgy tehetik, hogy közben egy közösség tagjai. És már tudják, a tanulás jó az iskola épületében, mert 

együtt minden sokkal könnyebb. 

     Nézzük meg a mi intézményünket!  Mint tudjátok, mi is a fent írt digitális osztályteremben 

tanulunk. Ez egyszerre nehezebb és könnyebb is, mintha a megszokott termeinkben, a padtársunkkal és az 

osztály többi tagjával töltenénk a napot. Mindenkinek hiányoznak a barátai, sőt azok is, akikkel nem volt a 

legjobb viszonyban, de természetesen a tanárokkal lesz teljes a sor. Még most sem adhatja fel senki a 

tanulást, mert annak következményei lennének. Ebben a gondterhelt időben is kitartóan kell dolgoznunk, és 

reménykednünk, hogy nemsokára találkozhatunk, és egy jó közösségbe visszamehetünk.  

 Az én életem is teljesen megváltozott. Jó és rossz értelemben egyaránt. Segített a változás, hogy többet 

lehessek a családommal, és foglalkozhassak olyan dolgokkal is, amikre eddig nem volt időm. Ellenben 

ahogy kiestem a megszokott kerékvágásból, úgy kitartóbbnak kellett lennem, és saját magamnak kellett 

beosztanom az időmet.          Sabján Olivér 7.o. 

 

A digitális oktatás 

Március közepén hirtelen megváltoztak a hétköznapjaink. Nem mehettünk iskolába a COVID-19 vírus hazai 

megjelenése miatt. 

Az oktatás egyik napról a másikra digitálissá vált. A mi tanáraink a Google Classroomon keresztül küldték a 

tananyagot. Ez elsőre mindenkinek furcsa volt, de hamar belerázódtunk. Szerintem ez a felület könnyen 
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kezelhető, áttekinthető. A tanárok igyekeztek segíteni a tanulást különféle saját vagy 

egyéb oktató videókkal és magyarázataikkal. A kijárási korlátozás napjait „jól” 

kitöltötték az elvégzendő feladatokkal. Persze azért pihenésre és mozgásra is 

szakítottam időt, mert néha már sok volt a számítógépből.  

Összességében élveztem a digitális oktatást, de a hagyományosnál nem jobb. 

                Horváth Dániel  8.o. 

 

A digitális oktatásról 

 A digitális oktatás a 2019-2020-as tanév végéből elvett három hónapot. Ezen három hónap kihívásairól 

fogok most írni. Amikor be lett jelentve a távoktatás, hirtelen mind elkezdtünk nosztalgiázni, mivel tudtuk, 

hogy nem lesz semmi se olyan, mint eddig, és nem látjuk egymást az iskolában. Az első héten még 

kiforratlan volt a rendszer, és jóval kevesebb feladatot kaptunk. Utána viszont az oktatás ”magához tért” és 

elkezdtük kapni nagyobb dózisban feladatainkat. Ezen rendszerben a nehezebb kommunikáció miatt a 

tananyag megértése sokaknak jelenthetett gondot, és a tanáraink ebben a 

problémában igyekeztek segíteni, mivel így többnyire a diákoknak 

egyedül kellett feldolgoznia a tananyagot, ami valóban nem egy könnyű 

feladat. Ebben a rendszerben a tanulók személyre szabhatóbban 

rendezhették be napjaikat, mivel minden az ő becsületükön múlott. 

Vannak, akik délelőtt 11-kor keltek, köztük jómagam is, és ebből a 

szempontból jó volt ez a rendszer, mivel rugalmas volt. Viszont az 

egyedül tanulás a tanáraink limitált jelenlétével több időt és kitartást vett 

igénybe mindenkitől. Vannak, akik feladták, és vannak, akik kitartottak. 

A tanulók között viszont még erősebb kooperálás jött létre, például 

többet segítettünk egymásnak házit írni.  

Összegezve, a távoktatás csak egy rövid időre tartható rendszer. A 

hagyományos oktatás minden szempontból alkalmasabb a jövőnkre nézve.   Szőcze Botond 8.o. 

 

Legyen a zene mindenkié! - interjú Melinda nénivel 

Melyik volt a kedvenc tantárgya az iskolában? 

Mindig is a humán tárgyakat kedveltem: az irodalmat, történelmet, nyelveket, képzőművészetet, zenét. 

Természetesen ezek közül is a kedvenc tárgyam már az általánosban is az ének és az irodalom volt.  

Gyerekkorában mi szeretett volna lenni? Hol végezte tanulmányait? 
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Az, hogy zenével szeretnék foglalkozni elég korán eldőlt számomra. Kislányként színésznőnek, 

énekesnőnek készültem.  

Egész gyerekkoromat végigkísérte az ének, a zene, a tánc. Muzikális család a miénk, mindenkinek jó a 

hangja és a zenei hallása. Szüleim hegedűn, Nővérem zongorán, Öcsém gitáron játszik, én a zeneiskolában a 

zongora szakot végeztem el. Gyermekként én voltam mindig a család "nótafája", állandóan énekeltem, 

táncoltam, imádtam szerepelni. Látni lehetett, hogy vonzódom a zenei pálya iránt, hivatásként azonban 

egyedül én választottam a családunkban. 

Emlékszem, amikor Anyukámék megkérdezték 6 évesen, mi érdekel, milyen iskolába szeretnék menni, 

egyértelmű  és tudatos döntés volt, hogy a zenei általánost választottam. Nem bántam meg.  

A Makói Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskolában kezdtem meg tanulmányaimat, ahol kis létszámú, 

családias légkörben, nagyon magas színvonalon folyt az oktatás. Az iskolában, a Kodály-módszer elveit 

követve tanultunk, minden nap daloltunk, heti 2 alkalommal volt énekkar, mindenki tanult hangszeren, a 

szünetekben többszólamú Biciniumokat énekeltünk. Számos városi, megyei, országos zenei versenyen értem 

el szép eredményeket. Csodálatos zenei élményekkel gazdagodtam, életre szóló barátságokat köszönhetek 

ezeknek az éveknek. Tanáraimat nagyon szerettem, tiszteltem és példaképként néztem fel rájuk. 

 Majd 14 évesen felvételt nyertem a Szegedi Konzervatórium magánének szakára, ahol megkezdtem ének 

tanulmányaimat. Az iskola kórusával, a Lauda Leánykarral beutaztuk Európát, számos koncerten, 

fesztiválon, nemzetközi versenyen, rádiófelvételen vettünk részt szép sikerrel. 

Innen az utam az ELTE-TFK ének-zene, karvezetés szakára vezetett, magánének tanulmányaimat  

folytattam mindemellett. 2001-ben szereztem meg zenetanári diplomámat és azóta 

töretlenül foglalkozom ének-zene, szolfézs, hangképzés tanításával. 

Miért pont az ének tanári hivatást választotta? 

A ZENE az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. Szerencsésnek tartom magam, 

hogy ezt a hivatást választottam.  

Őszintén hiszek az embert jobbító, személyiségformáló erejében. Úgy vélem a 

rohanó és elgépiesedett világunkban egyfajta KULCS lehet a kezünkben a 

kiegyensúlyozott, stresszmentes, boldog élethez. Nagyon fontos, éppen ezért, hogy 

minél korábban a Gyermekek megismerkedjenek a minőségi zenével, így kialakul 

egy "megbízható minőségi mércéjük". 

Az életem szerves része a zene, amióta az eszemet tudom, énekelek, óriási örömforrás, katarzist ad 

számomra nap mint nap. „A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat 

kimondatlanul.” - vallja Victor Hugo . 

Bár négyéves korom óta tudom, hogy a zene, az éneklés az én utam, a tanítás iránti vágy később talált rám. 

Miután lediplomáztam és elkezdtem tanítani, fel kellett ismerjem, hogy nagyobb örömet jelent számomra 



OSKOLA  2019/2020. II. félév 

 

 

 

20 

átadni a tudásomat és segíteni a növendékek tehetségének kibontakoztatását, mintsem zenészként előadni, 

interpretálni a zenetörténet nagy klasszikusait. Így döntöttem a tanári pálya mellett, amely szerintem a 

legszebb hivatás.  

Kodály Zoltán azt vallja: "A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható." "Aki zenével indul az 

életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok 

bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza." 

Anyaként és Tanárként egyaránt arra törekszem, hogy átadjam a zene szeretetét, örömét. Szeretném ha a 

Gyerekek nyitottak és kíváncsiak lennének, és nem félnének sem a népzenétől sem a komolyzenétől! Sajnos 

van egy tévhit, hogy a komolyzene az idősebb generációnak való és nem elég trendi. Ne dőljünk be ennek a 

tévhitnek, mert kár kimaradni egy ilyen sokszínű, varázslatos világból. Zene nélkül lehet élni csak nem 

érdemes! Legyen a Zene mindenkié!   

Az iskolánkban zenés színjátszó szakkört vezet. Hogy jött az ötlet? 

Pályám első felében, magánénekesként előadóművészeti tapasztalatokat szereztem elsősorban opera, 

oratórium, operett és musical műfajokban. Tanítottam Színi iskolában és a Kővirágok Énekiskolában 

hangképző tanárként. Számos koncert és színházi produkció részese voltam. Ezen tapasztalataim átadása 

volt a célom, amikor 2019 októberében elindítottam a zenés színjátszó szakkört. A  zenés-színjátszás 

"alapozása", játékos feladatokkal az énekes és prózai oldal megismertetése volt a cél a tanév során. 10 lelkes 

taggal működött a szakkörünk, akikkel 3 műsorban szerepeltünk sikeresen (okt.23., Karácsony, márc. 15.). 

Szeretnénk jövőre nagyobb teret adni az egyéni tehetséggondozásnak és tervezzük egy ismert történet 

megelevenítését zenés-táncos-énekes betétekkel fűszerezve. Remélem ,a következő tanévben tovább tudjuk 

folytatni a munkát!  

Milyen zenét szeret?  Van-e kedvenc zenei korszaka, zeneszerzője? 

Röviden, a "jó" zenét szeretem. Legyen az gondolattal és érzelemmel teli, kerítsen a bűvkörébe, amikor 

hallgatom. Amúgy zenéből "mindenevő" vagyok. Sokféle stílusú zenét hallgatok attól függően hogy milyen 

a kedvem, vagy milyen tevékenységet végzek. Természetesen a klasszikus zene az alap, azon belül is a 

barokk és a klasszikus zene korszaka. A nagy Mesterek közül kedvenceim: J. S. Bach, Handel, Vivaldi és 

Mozart. A romantika korszakából pl.Chopin zongoramuzsikája vagy Verdi operái, igazi "életöröm" zenéje 

ejt rabul. Nagyon kedvelem még a francia sanzonokat, a filmslágereket, a latin zenét. Új "szerelmem"a jazz, 

és az örök kedvenceim: az operett és a musical stílus nagy dalai. Igyekszem a mai pop zenét is nyomon 

követni. 

Mi a kedvenc időtöltése? 

Ha tehetem, szívesen kirándulok a Családommal, Barátokkal,  szeretek olvasni, táncolni, úszni, mindig 

feltölt egy jó színházi előadás, koncert vagy kiállítás. 
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Interjú Zsolti bácsival 

* Miért erre a szakmára esett a választása? 

Nagy kihívásnak tekintettem a tanítást. Nem pedagógusnak készültem elsődlegesen. De 

folyamatosan zavart tanulóként, ha valaki azt mondta egy tananyagra, hogy nem értem. Mit nem lehet ezen 

érteni? És talán akkor indult el bennem a gondolat, hogy majd én. Én úgy szeretném magyarázni és 

annyiszor a tananyagot, amíg mindenki megérti. 

* Hol végezte tanulmányait? 

Általános iskolába Vámosgyörkre, a szülőfalumba jártam. Remek hely a Mátra lábánál, remek 

iskolával, ami az évek során szintén katolikus iskolává alakult. Az érettségit és a technikumot Egerben 

szereztem meg. Tanítóképző főiskolára Szombathelyre jártam, a pedagógiatanár végzettséget pedig 

Veszprémben tettem le. Szóval majdnem körbetanultam az országot. 

* Szeretne még tanulni? 

Tanulni, megújulni mindig kell. Igen, terveim között szerepel az informatikatanári szak felvétele. 

Most elsősorban ennek a lehetőségét fogom megvizsgálni. 

* Milyen tanuló volt általános iskolában? 

Nem volt velem probléma. Kitűnő tanuló voltam. Volt egy osztálytársam, akivel folyamatos 

versenyben voltunk az ötösökért. Nem volt ötösgyűjtő verseny az iskolában, de mi magunk között nagyon 

harcoltunk. Ez nagy motiváció volt, mindketten győztesek lettünk szerintem. 

* Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Ezen nem kell gondolkodnom egy pillanatra sem: magyar nyelv. Nagyon szerettem boncolgatni a 

szavakat, mondatelemzést végezni, a helyesírást figyelni és még sorolhatnám. Talán ezért is választottam a 

tanító szak mellé a magyar szakirányt, amivel hatodik osztályig taníthatom a magyart. 

* Gondolkodott már másik szakmán? 

Másik szakmán? Akkor nézzük. Szakács, cukrász, felszolgáló, középszintű vezető, tanító, 

pedagógiatanár, oktatóinformatikus, hálózatépítő rendszerinformatikus az eddigi szakmáim. Ez most elég 

egyenlőre. Szerencsére a szakács szakmát nyaranta tudom gyakorolni! 

* Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? 

Azt hiszem legelőször buszsofőr szerettem volna lenni. Tetszett, hogy mindig integetnek egymásnak! 

A gyermeki gondolkodás csodálatos! 

* Mi a hobbija? 

Nagyon kevés idő jut a hobbira. Legfontosabbak: olvasás, zenehallgatás, és örök szerelem a 

szájharmonika. 
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Kulturális kikapcsolódás 

 

Az idei tanévtől iskolánkban a felső tagozatos diákok körében hagyományteremtő szándékkal 

indítottuk útjára a színházbérletes előadások látogatását; alternatívaként a szabadidő hasznos, kulturált és 

egyben örömteli eltöltésére. 

Keszthelyen a Balaton Színházban jártunk három alkalommal (október, január és február hónapokban), 

ahol a Kőszívű ember fiai, a Tanár úr kérem, és a Padlás című előadásokat tekinthettük meg. Szerencsés 

módon a darabok az iskolai életéhez, vagy annak tananyagához kapcsolhatók voltak. A gyerekek 

bepillantást nyertek a zene és az irodalom világába, a megszokott iskolai keretektől eltérően, számukra 

szórakoztató formában. Az előadások kora este  kezdődtek, ami még egy plusz töltetet adott az 

eseményeknek; mindhárom alkalommal busszal utaztunk és ez idő alatt kötetlen beszélgetések kialakulására 

is lehetőség adódott. A 24 fős felsős csapatot 2-3 pedagógus kísérte és felügyelte. Ez úton köszönöm meg 

munkatársaimnak dr. Mátyásné Horváth Mariettának, Varga Balázsnak, Varga Zsoltnak és D. Fekete 

Balázsnak, hogy szabadidejükből áldoztak rá és segítségemre voltak a színházlátogatások alkalmával! 

A gyerekektől kapott visszajelzések alapján érdemes volt kipróbálni ezt a fajtaművelődési és szórakozási 

formát! Igény van részükről is a színház varázslatos világára! Remélhetőleg a következő tanévben is 

találunk újbóli lehetőséget arra, hogy színházlátogatásokon vegyünk részt, kibővítve a palettát akár más 

városok színtársulatának megismerésével, diákok és tanárok örömére egyaránt; ugyanis pedagógusként 

alapvető célunk kell legyen, hogy a kezeink közül kulturált ifjakat bocsássunk tovább iskolánk falai közül!  

Egyik kedves írómtól származó idézettel zárom soraimat: 

„A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a gramofont. A kulturált ember látni 

és érezni tudja a szépet és a jót.” Wass Albert      

               VNE 

 

 



2019/2020 II. félév OSKOLA 

 

23 

 

 

 

Egy vérből valók vagyunk 

Trianon, 1920. június4. 16:30 perc. Megkondulnak a harangok. Megszületett a döntés immár 100 éve. 

Magyarország 2/3-át elveszik.  

„Bár a lényeget, még nem értheted, 

hiszen nem éltél, nehéz éveket.” 

Dédszüleim tudnának beszéli róla, hogy Trianon után milyen volt az élet Magyarországon. Sok család 

menekült az elcsatolt részekről az anyaországba. Gyásznap lett, félárbocra engedték a zászlókat. „Mint a 

porba hullott mag, mint többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is 

Nélküled.” Ha nem ápoljuk hagyományainkat, magyarságunkat, akkor szép lassan elfelejtjük.  

               Németh Csenge, 5. o. 

A trianoni gyalázat 

A trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezünk idén. Egy nagyon szomorú emléknap ez. A 

magyaroknak szinte a legszomorúbb. Ennyi embert elveszíteni. Több millió magyar került más országokba. 

A legnagyobb részt Romániához csatolták. Megcsonkították az országunkat. Családokat választottak szét. 

Meggyengítették a nemzet gazdaságát. Hatalmas fájdalmat okozva ezzel a magyar népnek. Földrajzilag 

szétszakították az országot, de a nemzeti eggyé tartozás érzését nem tudták.  

“Mi egy vérből valók vagyunk!”         Németh Máté, 5. o. 
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Juhász Gyula: Trianon 

 

Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá. 

 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 

Melyet magyar erő szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 

Egy ezer évnek vére, könnye és 

Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

 

És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 

Hol királyokat koronáztak egykor, 

S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 

És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 

Európának, a Kárpátok éke, 

És mienk volt a legszebb kék szalag, 

Az Adriának gyöngyös pártadísze! 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
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Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 

Ferenczy festett, mestereknek álma 

Napfényes műveken föltündökölt, 

S egész világra árasztott derűt. 

És nem lehet feledni, nem soha, 

Hogy Váradon egy Ady énekelt, 

És holnapot hirdettek magyarok. 

És nem lehet feledni, nem, soha 

A bölcsőket és sírokat nekünk, 

Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 

Dicsőség és gyász örök fészkeit. 
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Iskolánk sportélete 

 

Mazsoretthírek 

 

Iskolánk mazsorettcsapata a második félévben a következő helyszíneken és eseményeken szerepelt: 

 

2019. december 07-én: Városi Mikulásnap 

 

 

 

2020. Február 15.-én V. Tapolcai Keresztény Bál 

 

 
 

 

2020. február 29-én Veszprémben: X. Connector Dance Fest Nemzetközi Táncverseny 

 

 A versenyen hat ország 2274 versenyzője 413 koreográfiát adott elő. Iskolánk mazsorettcsapata, mint a 

„Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport” az idei összeállításban először mérettette meg magát ezen a 

Nemzetközi Táncversenyen. 

A versenyen Junior korosztályban, Art-Open kategóriában indultak. Az „El Dorado” című pálcás művészi 

tánccal ezüst, a „Csillogás” című pomponos akrobatikus elemeket is tartalmazó színpadi koreográfiával 

arany minősítést szereztek. 
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A csapat tagjai: Darabos Júlia, Kovács Flóra, Magyarosi 

Réka, Pajor Enikő, Puha Liliána Napsugár és Virág Lilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sikert a szeptembertől megkezdett dicséretes tempójú precíz felkészülés, és a lányok múlt évben a 

mazsorett edzéseken végzett szorgalmas egyéni munkája tette lehetővé. 

További sok erőt, szorgalmat és kitartást kívánunk a csapatnak! 

Köszönjük, hogy eredményeikkel és sikerükkel népszerűsítették városunkat és iskolánkat!  PSZ 
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