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IX. (XIV.) évfolyam 2009. Karácsony 
   
 

Örömünk forrása a betlehemi kisded 

 

A Szentírásból értesülünk a nagy örömrıl, amely eltöltötte mindazok szívét, akik felkeresték a betlehemi jászolban 

fekvı kis Jézuskát. Örültek az angyalok is, a pásztorok is, a napkeleti bölcsek is, örüljünk velük mi is. 

Jézus szeretetet hozott és szeretetet vár tılünk. A 

szent ünnep adjon nekünk szent lelkületet. 

Uralkodjék a szeretet lelkünkben, családunkban 

és nemzetünkben. 

Régen az egyik elemi iskolás könyvben volt egy 

szép vers, amely arról szólt, hogy valaki 

szeretné, ha egy nap meg egy este király lehetne 

belıle. Azért szeretne király lenni egy rövidke 

idıre, hogy jót, nagyon sok jót tehessen 

mindenkivel. 

A karácsony szép ünnepét szenteljük meg mi is 

azzal, hogy csak jót teszünk. 

Így szolgáljuk Isten dicsıségét és a lelkek 

békéjét. 

Errıl szól az angyalok éneke: 

 

Dicsıség a mennyben Istennek! 

Békesség a földön a jószándékú embereknek! 

 

 

Mindenkinek szeretettel kívánok kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket! 

 

Csere Sándor 

kanonok-plébános 
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Veni sancte 

 

Szeptember elsején érseki szentmisével egybekötött ünnepélyes tanévnyitót tartott iskolánk tanári kara, 

diáksága a szép számban megjelent szülıkkel és nagyszülıkkel közösen. 

 

Németh Imréné igazgató néni köszöntı szavai, a Himnusz és az elsı osztályosok közösen elıadott verse jelezték a 

2009/2010-es tanév kezdetét a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban tartott ünnepélyes tanévnyitó 

alkalmával: 

„Ahogy a fecskék gyülekeznek hosszú vándorútjuk elıtt, mi is összegyőltünk Isten házában, hogy hálát adjunk, amiért 

iskolánk mőködik és imádkozzunk, hogy az elıttünk álló tanévet hitben megerısödve, tudással gazdagodva fejezhessük be ’’ – 

kezdte ünnepi beszédét igazgató néni. Szívhez szóló szavakkal fordult az iskola legfiatalabbjaihoz, az életük elsı tanévét kezdı 

huszonegy elsı osztályoshoz, valamint a pályáját az intézményben most kezdı biológia-testnevelés szakos tanár nénihez, 

Bertók Katalinhoz. 

Hegedős Olivér második osztályos tanuló verse, majd Gyöngyössy Ivett harmadik osztályos tanuló imája folytatta a 

tanévnyitót. 

A 2009-es év két kerek évfordulót is hozott az iskola történetében. Tíz éve mőködik jelenlegi helyén a katolikus 

általános iskola és 125 éve nyitotta meg kapuit ugyanitt a jogelıd tanintézmény, a „Tapolczai Római Katholikus Elemi 

Fiúiskola”. A kettıs évfordulót rövid ünnepi beszéd keretében Hangodi Laci bácsi történelemtanár méltatta. 

Ezután következett a tanévnyitó szentmise, amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya pontifikált. A szertartáson 

jelen volt Csere Sándor kanonok, lelki igazgatónk, hangszeren kísért Horváth Nikolett hittan-tanár néni és Hoffmanné Vass 

Virág.  

„Új tanév kezdıdik, új gondokkal és reméljük sok örömmel is. Urunk Jézus Krisztus! Szentlelked oltalmába ajánljuk 

most az iskolába induló gyermekeinket, hogy növekedhessenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek elıtt. 

Kívánok mindannyiunk számára Istentıl áldott új tanévet!”- fogalmazott zárszavában Igazgató nénink. 

L. 
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Iskolánkat képviselve a Szent Gellért Napon 
 

A veszprémi érsekségen hagyományosan Szent Gellért napján, szeptember 24-én találkoznak ünnepélyes 

keretek között az egyházmegye katolikus általános és középiskoláinak pedagógusai. 

Az idei ısz említett napjának délutánján érseki szentmisére győltek egybe az egyházmegye katolikus oktatási 

intézményeinek tanítói és tanárai. A veszprémi várbeli Szent Mihály Székesegyházban, majd azt követıen az érseki palotában 

adott fogadáson iskolánkat Kanonok úr, Detti néni, Szilvi néni, Tibor bácsi és Laci bácsi képviselték. Az ünnepi szentmise 

után fent az érseki palotában kitüntetések átadására és a keszthelyi Ranolder Iskola pedagógusainak zenei elıadására került sor. 

Örömünkre itt találkoztunk Igazgató néni legkisebb lányával, Eszterrel is, aki most az ısszel kezdte tanítói munkáját a 

keszthelyi iskolában. 

Az ünnepség utáni fogadás és kötetlen beszélgetés során Érsek atyával baráti eszmecserét folytathattunk, amelynek 

során nagyon sok érdekeset mesélt saját pályafutásának történetérıl, papi tanulmányairól, magánéletérıl és mindennapi 

munkájáról. 

 

 
A magyar hısök hónapja: október 

 

Iskolánk hagyományainak megfelelıen októberben közös emlékezéssel idéztük az 1848-49. évi forradalom és 

szabadságharc aradi vértanúit s az elsı felelıs magyar miniszterelnököt gróf Batthyány Lajost, majd 23-a közeledtével az 

1956-os magyar forradalom hıseit. Az ötödikesek – hetedikes fiúk közremőködésével – zenés, irodalmi mősorral készültek 

mindkét alkalommal, amelyeknek bemutatójára a tornateremben került sor az egész iskola diáksága és tanári kara elıtt. A 

mősorok alatt megelevenedett a két történelmi magyar ısz, amikor igaz és bátor szívő elıdeink közül sokan és sokat tettek 

azért, hogy hazánk egykor majd szabad ország lehessen. Illesse tisztelet emléküket!  
 

           

Egy kirándulás képei 
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Akik ott voltak, azoknak azért. Akik nem, azoknak azért… 

 

         
 

         
 

         
 

         
 
İszi sulitúra a Csobáncra     Hoffmann Ágnes és Horváth Klaudia 5. o. 
 
Egy hővös, nyirkos ıszi reggelen – november 7-én – húszfıs gyermekcsapatunk és három tanár: Laci bácsi, Tibor bácsi és 

Zsolti bácsi kíséretével gyalogtúrára indultunk Csobánc várához. Reménykedtünk, hogy jó idınk lesz és nem ered el az esı. 

Az iskolától elindulva hamar odaértünk a hegy lábához, és ha kisebb csúszkálások árán is, de feljutottunk. 

Miután mint annak idején a törökök, „hısiesen bevettük” Csobánc várát, Laci bácsi mesélt nekünk a vár történetérıl, 

építésérıl, Gyulaffy László várkapitányról, kuruc várvédıkrıl, hıs csobánci asszonyokról és leányokról. Kis pihenés, 

tőzgyújtás, szalonnasütés és egy jóíző ebéd után a nagy ködben sokat nevetve elindultunk hazafelé. 

Lefelé a hegyrıl már izgalmasabb volt az út. Az ügyesebbeknek sikerült megállni a lábukon. Mire leértünk, egy nadrág sem 

maradt szárazon. Hazafeléúton két részre szakadt a társaság. A fáradhatatlan csapatvezér, Laci bácsi ment elöl Zsolti bácsival 

és néhány gyerekkel. A sereghajtó nehéz szerepét pedig Tibor bácsi vállalta. 

Fáradtan, de jó élményekkel értünk haza. Köszönjük ezt a szép kirándulást, és reméljük, hogy lesz még folytatása! 
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Tibi és a csobánci paripa 
 

A csobánci vár immár három éve tartó régészeti feltárása során a hétvégeken zajló munkálatokban már 

többször is, és többen is részt vettek iskolánk tanulói közül, mint önkéntesek. Legutóbb szeptember elsı hetének végén, 

közel száz lelkes vármentı serénykedett a feltáruló várfalmaradványok és toronypince kiásásán. 

 

Ez alkalommal, bár jópáran ígérték, hogy jönnek, ám a reggeli rossz idı mindenkit visszarettentett. Azaz, majdnem 

mindenkit. Horváth Tibi a hatodikból állta a szavát, és amint kisütött a nap, máris biciklire pattant, és meg sem állt a nyüzsgı 

várudvarig. Éppen jókor érkezett. Mikor üdvözöltük egymást, épp akkor találtuk meg az aznapi vezérleletet, egy szablyának a 

maradványát. A szépséges lelet, amit Tibi az elsık között vehetett kézbe a beomlott toronypincében, majdnem négy méteres 

mélységben látott napvilágot. 

De volt ennél egy még szebb jelenet. Az egyik ásatási önkéntes Paksról, a Duna mellıl, lóháton jött a Csobáncra. A 

várárok szélén békésen legelészı gyönyörő paripával Tibi hamar összebarátkozott. Olyan jól néztek ki együtt, hogy most 

megmutatom a közös fotójukat Nektek is. 

 
Laci bácsi 
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A Kézmosás Világnapján 
 

Az ENSZ nemzetközi gyermekszervezete az 

UNICEF kezdeményezésére világszerte október 15-én 

tartják a Kézmosás Világnapját. Az idén iskolánk is 

csatlakozott a rendezvényhez. 

 

A tornateremben megtartott eseményen az alsó 

tagozatosok énekléssel és az egészségmegırzés 

szempontjából különösen fontos szabályszerő kézmosás 

bemutatásával készültek e napra. A megjelenteket Kovács 

Gábor úr, az UNICEF képviselıje, Igazgató néni és 

iskolánk védınıje, Piszker Judit köszöntötte.  

 

 

 

Sokan izgalommal várták az ünnepélyes 

eredményhirdetést, hiszen rajzpályázattal is készültek alsós 

diákjaink. A számos szép pályamunka közül harmadik 

helyezett lett Horváth Alexandra, második helyezést ért el 

Rádi Stella és az elsı hely pedig Keller Flórián jutalma 

lett. Gratulálunk nekik, ugyanúgy, mint tanító nénijeiknek 

és a rendezvény valamennyi szervezıjének és segítıjének! 

 

L. 

 

 

 

 

Madár-csodavilág 
 

Különleges esemény, örök élmény. Talán így 

lehetne jellemezni azt az egzotikus díszmadár kiállítást, 

amelynek a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont 

szeptember utolsó napjaiban. 

Pócsi Béla tapolcai díszmadártenyésztı már 

hosszú évek óta nemzetközileg elismert szakember és 

szaktekintély. Az idén szeptemberben négy földrész ritka 

és egzotikus madarainak bemutatásával néhány napra 

jelképes utazásra invitálta Afrikába, Ázsiába, Dél-

Amerikába és Ausztráliába mindazokat, akik ellátogattak 

erre a szavakkal nagyon nehezen méltatható csodálatos 

kiállításra. 

 

Szeptember 27-én Barbara néni szervezésében 

egész iskolánk felkerekedett, és együtt indultunk 

megcsodálni e varázslatos látványosságot. Sıt! Pócsi Béla 

külön a mi kedvünkért egy kis elıadást is tartott nekünk, 

amelyben szólt saját életútjának sok tanulsággal szolgáló 

alakulásáról, és a természetvédelem és a környezettudatos 

életvitel egyre fokozódó fontosságáról, problémáiról. 

Ezután a csodálkozás és gyönyörködés órája 

következett. Tanárnak, diáknak egyaránt nehezen ment az 

elszakadás a színes, kedves, vidám és csodaszép 

madárkáktól. 

L. 
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Az elsı sportsikerek 

 

Az iskola tanulói szeptember 28-án Veszprémben atlétika versenyen 

vettek részt. Az iskola 11 fıvel képviseltette magát a rendezvényen, és életük 

elsı megmérettetésén sikerült szép eredménnyel bemutatkozniuk. Külön 

kiemelném Fekete Balázst, aki magasugrásban második, és Bencze Máriót, 

aki távolugrásban negyedik helyezést ért el. Ezt követıen a diákokkal 

Sümegre utaztunk, hogy ismét részt vegyenek egy atlétika versenyen. Kis 

létszámmal neveztünk, de ennek ellenére szép eredményekkel érkeztünk 

haza. Külön kiemelném Keresztes Szabinát, aki elsı, Varró Dánielt , aki 

második, Németh Ádámot, aki harmadik, Bencze Máriót, aki negyedik 

helyezést ért el 100 m-es síkfutásban. Ezen a versenyszámon kívül még 

távolugrásban vettek részt a diákok. Ebben a számban is sikerült 

eredményeket elérnünk, mert Németh Ádám harmadik, és Bencze Márió 

negyedik helyezéssel tette le névjegyét a többiek elıtt. 

Ezeken a rendezvényeken kívül az iskolán belül is zajlott már két házi verseny, ahol a bátor jelentkezık 

megmutathatták labdás ügyességüket. Elsı alkalommal egy dekázó verseny volt, ahol Horváth Tibor  harmadik, Rauch 

Marcell  második, és Varró Dániel elsı helyezést ért el. A versenyt követıen minden gyermek megmutathatta, hogy mire 

képes még e focilabdával. Láthattunk brazilkört, fejelgetéseket és különleges labdafelvételeket is.  

Ezt követıen a hetesrúgó verseny vonzott nagyszámú jelentkezıt a diákság körébıl, és szerencsére számos lány is 

képviseltette magát, olyannyira, hogy Keller Lúcia  harmadik, Bencze Márió második, és Hoffmann Máté elsı helyezéssel 

mutatta meg iskolatársainak, hogy hogyan is kell célozni a labdával. A hálóır szerepét Fodor Gergı 8. osztályos tanuló 

töltötte be, és hatalmas védésekkel bizonyította is rátermettségét. Az ı közremőködését külön köszönöm. 

Köszönöm minden kedves tanítványomnak az eredményes helytállást, és remélem, a közeljövıben a háziversenyeken 

nagy számban képviseltetitek magatokat, hisz hol máshol, mint a sportpályán mutathatnád meg tehetségedet a társaid elıtt. 

 

„Egy adott napon, adott körülmények között azt gondolod, korlátaid vannak. Majd eléred a határt, és azt mondod: "oké, 

ez a határ". Majd hirtelen egy kicsit tovább lépsz. A gondolataid hatalmával, az eltökéltségeddel, az ösztönöddel és a 

tapasztalatoddal nagyon magasan tudsz repülni.” 

Ayrton Senna 

 

További sportsikereket kíván: 

Bertók Katalin 

testnevelı tanár  
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Észrevétlen születésnap 

 

Most, egészen pontosan Mindenszentek napján 

volt az iskolánk 125. születésnapja. Lássuk hát e ma 

már oly távoli nap rövid történetét! 

Mint fejben visszaszámolhattátok, 1884 a szóban 

forgó esztendı. 1884-ig az általános iskolás korú tapolcai 

gyerekek – akiket akkor elemi iskolásoknak neveztek – a 

mai múzeum épületébe jártak tanulni, hiszen akkoriban ez 

volt az iskola. Ide jártak, de csak a fiúk! Ugyanis 

akkoriban külön mőködtek a fiú és külön a leányiskolák. A 

tapolcai lányok azidıtájt a mai Szent Erzsébet Óvoda 

helyén mőködött leány elemi iskolában tanultak. 

1884 ıszére tehát felépült mai iskolánk, amely 

azonban akkor még csak négy tantermes, földszintes épület 

volt. A vadonatúj oskolát ünnepélyes keretek között, 

örömmel vette birtokba a tapolcai elemista fiúsokadalom, 

Szalaváry Rezsı igazgató-tanító vezénylete alatt. 

A Plébániahivatal korabeli Eseménynaplója a 

következıképpen örökítette meg a kiemelkedı jelentıségő 

alkalmat: 

„Mindenszentek napja a tapolcai polgárok 

örömünnepe. Ma áldatott meg s szenteltetett fel 

ünnepélyes szertartással, mozsárdurrogás (kis mérető 

ágyúk lövései) között a városi katolikus fiútanoda.” 

 

Laci bácsi 

 

Volt egy különös éj… 

 

November 14-én este szerte az országban, 

összesen 77 múzeumban - köztük iskolánk ısében a 

tapolcai múzeumban –, kezdetét vette az elsıként 

megrendezésre kerülı Múzeumok İszi Éjszakája címő 

kulturális programsorozat. 

Mozgalmas volt iskolánk körül ez az éjszaka: 

máglya lobogott, reneszánsz dallamok csendültek, végvári 

harci bemutató, fegyverzörej, puska- és ágyúdörrenés, 

majd imbolygó fáklyafény és érdeklıdık sokasága. Talán 

ez lehetne az éj vázlata. 

Ám ennél szinte fontosabb, hogy diákságunk 

közül a nyolcadikos és az ötödikes srácok derekas 

segítséget nyújtottak a szerteágazó elıkészületek alatt 

nyújtott lelkes munkájukkal. Volt, aki ágyút tolt, és volt, 

aki székeket cipelt. 

Aztán az éjszakai programon is többen 

megjelentek nézıként: Kanonok úr, Igazgató néni, Vera 

néni, Ménes Maja és Boti apukájukkal együtt. Maja 

például fáklyavivınek jelentkezett, amikor a tapolcai 

várromok fáklyás bejárása program került sorra, Botondot 

pedig teljesen elvarázsolta, hogy egy igazi ágyúval 

játszadozhat. 

Köszönet hát minden segítıkész tanulónak és a 

megjelent kollégáknak!  

Laci bácsi 
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Szent Erzsébet napi rajzpályázat 
 
Iskolánk e szép ünnep alkalmából rajzpályázatot írt ki 

saját alsó tagozatos diákjai és a Szent Erzsébet Óvoda 

gyermekei részére. 

A beérkezett pályázatok elbírálása 2009. november 23-án 14 

órakor zajlott le. Nagyon szép, érzelemgazdag alkotások 

érkeztek. A zsőri külön értékelte az óvodások és az iskolások 

munkáit. Jól kitőnt, hogy az óvodások inkább érzelmi, hangulati 

telítettségő képeket alkottak, míg az iskolások történeti oldalról 

közelítettek a témához. 

Alapos válogatás, mérlegelés után korcsoportonként négy-négy 

díjazott lett: elsı, második, és két-két harmadik helyezettel. Az 

ünnepélyes eredményhirdetésre 2009. november 25-én délelıtt 

10 órakor került sor iskolánk tornatermében, ahol a pályázati 

munkák is bemutatásra kerültek. 

 
Béla bácsi 
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Mesevetélkedı 

 

Iskolánkban megrendezésre került a „Mesevetélkedı” 1. fordulója.  

Hét csapatot láttunk vendégül Balatoncsicsóról és Balatonedericsrıl. Összesen tizenegy csapat versenyzett a 

mieinkkel együtt. Élmény volt látni a sok ragyogó szempárt, az izgalmat, csapatmunka örömét. Négyes csoportokban 

dolgoztak. 

A négy mesét hét feladatban foglalták össze a szervezık. 

Tılünk a 2. osztály állított ki egy csapatot: Steer Mercédesz, Hederics Tamás, Hegedős Olivér és Molnár Barbara. 

A 3. osztály két csapatot. A sok beteg miatt kisegítık segítették Zsikla Péter, Sötét Áron és Gyöngyösi Ivett munkáját. 

A segítık voltak: Pölczmann Gergı, Buzás Bertalan és Horváth Alexandra. 

A 4. osztályos csapat összetétele: Bicsérdi Bálint, Rádi Stella, Háromi Bence, Pál Krisztián Marcell. 

 

Mindegyik csoport szépen teljesített és készülhet az újabb fordulóra. 

Köszönjük a felkészítık munkáját és a gyerekek lelkesedését. 

 

Áldott, szép ünnepeket kívánok: 

Enikı néni 

 

 

 

„Jót, s jól”  

 

Fıegyházmegyei szavaló- és prózamondó verseny 

 

A Veszprémi Érsekség és a Padányi Biró Márton Katolikus Iskola versenyre hívta a fıegyházmegye diákjait. 

A Veszprémi Érsekség az idén is a költészet közös ünnepére hívta az egyházmegye diákjait. Az idén – a magyar nyelv 

évéhez kapcsolódóan – a választott versek témája nyelvédesanyánk, a magyar nyelv. A résztvevık – kötelezı mő gyanánt – a 

magyar nyelvhez való kötıdést kifejezı magyar költemények és prózai szövegek közül választhattak. A szabadon választott 

verset saját tetszésük és tanáraik útmutatásai szerint adhatták elı. Szabadon választott vers gyanánt bármely, a jó ízlés határain 

belüli mővet adhattak elı. 

A versenyt négy korosztály számára hirdették meg: alsó tagozat, 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások. 

A zsőri Palásthy Bea és Keller János színmővészekkel, valamint Rábai Zsanett és Márta Attila, a Váci Mihály 

Irodalmi Színpad versmondóinak vezetésével értékelte a diákok versmondását. A legjobbak könyvjutalomban részesültek. 

Iskolánk tanulói igen szép eredményeket értek el. A 3-4. osztályosok között elsı helyezést ért el Nagy Sándor Tamás 

4. osztályos tanuló, az 5-6. osztályosok versenyét Ménes Maja 5. osztályos tanuló nyerte. Rádi Stella különdíjat kapott. 

Gratulálunk! 

 

Vera néni 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK  

 

 

A sümegi Ramasetter Vince Általános Iskola által meghirdetett versenyeken iskolánk tanulói szép eredményeket értek 

el. 

Matematika tantárgyból Háromi Bence 4. osztályos tanuló IV. helyezett 

Szavalóversenyen Ménes Maja 5. osztályos tanuló II. helyezett 

Rádi Stella 4. osztályos tanuló különdíj 

 

Kis „fogmanók” vetélkedése 

Az idei tanévben 2009. november 10-én a Tamási Áron Mővelıdési Központban tartották meg a hagyományos 

„fogászati vetélkedıt”. 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói már évek óta képviselik az iskolát ezen a 

megmérettetésen. 

Az idei versengésen sikerült dobogós helyezést elérni. 

A csapat tagjai: Rádi Stella, Háromi Bence, Pál Krisztián Marcell 4. osztályos tanulók voltak. 

A „dobogó” harmadik fokára állhattak fel, vagyis a III. helyezést érték el. 

 

250 évvel ezelıtt született Kazinczy Ferenc 

A költı születésének 250. évfordulója alkalmából a Tapolcai Iskolák Kazinczy Ferenc Tagintézménye csapatversenyt 

hirdetett. 

A verseny témája: Kazinczy élete és kora, Kazinczy nyelvújító tevékenysége 

A versenyre 7-8. osztályos tanulókat vártak. 

Iskolánkat a 7. osztályos tanulókból álló lelkes csapat képviselte. 

A csapat tagjai: Bakos Barna, Bencze Kristóf, Major Dávid, Tóth László 

A nehéz feladatok megoldása utáni értékelés alapján a csapat a VI. helyen végzett. 

 

A Széchenyi István Szakképzı Iskola versenyfelhívása 

A tapolcai Széchenyi István Szakképzı Iskola hagyományteremtı céllal ebben a tanévben is meghirdette a 

„Széchenyi Tudáskupa” tanulmányi versenyt. 

A versenyre iskolánként háromfıs csapatok nevezhettek. 

A csapatok egy-egy tagja matematika, fizika, informatika tantárgyból mérte össze tudását. 

Iskolánkból a csapat tagjai: Bencze Márió, Lövey Miklós Márió, Bicsérdi Csaba 8. osztályos tanulók, akik a 

negyedik helyet szerezték meg. 

 

Rajzpályázat a katolikus óvodával közösen Szent Erzsébet napjára 

Az iskolások eredménye: 

I. Háromi Bence 4. osztály 

II. Ménes Botond 1. osztály 

III. Ludvig Tamás 

Rádi Stella  4. osztályosok 
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Rajzpályázat a kézmosás világnapja alkalmából 

 

I. Keller Flórián 1. osztály 

II. Rádi Stella 4. osztály 

III. Horváth Alexandra 3. osztály 

 

Bárdos-napi rendezvények 

matematika alapmőveltségi verseny 

Bencze Fanni 

Hederics Tamás 

Hegedős Olivér 

 

népdaléneklés 

I. hely Böröcz Nikolett 5. osztály 

I. hely Kovács Alexandra 7. osztály 

 

olvasási verseny 

I. hely Rádi Stella  4.osztály 
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OSKOLA A VÁR HELYÉN 

 

Egy-egy kép és mondat iskolánk régmúltjából 

-1. rész – 

Ha most egy varázsütésre újra magasba szöknének a régi tapolcai vár falai, ilyen látványban lenne részünk a két 

északi védıtorony és a várkapu irányából. 

 

 

„…titokzatos éj…” 

                            

Steer Mercédesz                             Lendvai Julianna                          Bencze Fanni                           Molnár Barbara 
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HUMOR  
 
Dolgozataitokban írtátok: 
 
„Az ókori sumérok gyümölcsöket ettek pl.: mangó, datolya, füge, árpa…” 

 

„Mikor az elsı kínai császár Csin-Si Huang-Ti meghalt, a fıvárostól nem messze ásatott egy sírkamrát és telerakatta több ezer 

életnagyságú és kifestett gyalogos és lovas cserépkatonával, hogy vigyázzák túlvilági álmát…” 

 

„A honfoglaláskori magyar törzsfık: Álmos, Elıd, Ond, Kond, Tas, Töhötöm, Tuba…” 

 

„A tatárjárás elıtt IV. Béla elkülde három szerzetest. Néhány év múlva odaértek a régi Magyarországra. Mint Laci’bá mondta. 

Úgy volt. Odamentek…” 

 

„1312-ben Aba Amadé volt az egyik legnagyobb kiskirály…” 

 

„Kolombusz Kristóf 1492-ben találta fel Amerikát…” 

 

„A francia forradalom kezdetén XVI. Lajos király külföldrıl hoz be zsoldos hadsereget a forradalom leverésére. De az 

asszonyok megállították a seregeket. Kerti eszközökkel…” 

 

„A trianoni békeszerzıdést követıen Magyarország szomszédos országaival volt határos…” 

 

 

 

Kegyelmekben gazdag kar�csonyi �nnepeket, 
�s Mennyei Aty�nkt�l �ldott 2010. �vet 

k!v�nunk!!!! 


