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Útravaló gondolatok a búcsúzók nyolcadikosok tarisznyájába
Kedves búcsúzó nyolcadikosok!
Életetek során többször érkeztek majd állomásokhoz, amikor
lezárul egy küzdelem, harc és kezdıdik egy újabb.
Talán e nyolc év után élitek át az egyik legkomolyabb
változást. A hajón, amivel hajóztatok az élet vizén, nem ti
voltatok a kapitányok, szüleitek vezettek benneteket. Ezután
már kapitánnyá kell lennetek. Talán
sikerült
annyi
ismeretet
elsajátítanotok,
lélekben
úgy
megerısödnötök, hogy úrrá tudtok
lenni, le tudjátok gyızni a rátok
váró viharokat. Ne akarjatok
„felnıttek” lenni, minél tovább
ırizzétek meg gyermekségetek
legnagyobb erényét: A Lélek
tisztaságát.
Régóta készültök erre a napra,
örültök, hogy ez akadályon túl
vagytok, de mi nevelık mindig
aggódva, féltve engedünk el
benneteket.
„Életetek gyenge szál – írja Babits
– amellyel szınek a tájak, s múlt
dob hurkot a jövınek.
Amit hoztál, csak annyira a tied,
Mint a por mit lábad a szınyegen
hagy.
Nem a magad nyomát veted, csupa nyom vagy
Magad is, kit a holtak lépte vet.”
E sorokban benne rejlik feladatotok: közvetítenetek kell múlt
és jövı között, folytatnotok kell a mások által megkezdett és
rátok bízott örökséget. Vállalni kell a szülıi házat, a tájat,
szüleiteket, az ı odaadó szeretetüket, áldozataikat, amit
értetek hoztak, a múltat, mely „hurkot dob a jövıbe”.
Biztosan tapasztaltátok eddigi életetek során, hogy eredményt
csak harc, küzdelem útján tudtok elérni, és régi bölcsesség:
„Ami szép, az nehéz” és ami értéket hordoz magában, az nem
feltétlenül a maga látványosságában nyilvánul meg.

„Hısnek lenni egy percre, egy órára könnyebb, mint csendes
hısiességben hordozni a mindennapot.”
A kis dolgokban kell helytállnotok, a mindennapi élet aprócseprı ügyeiben, ott kell bizonyítanotok rátermettségeteket, s
ha ilyen dolgokban vállaltok részt életetek során – bár a
világtól nem kapok dicséretet, magatokban azonban érezni
fogjátok a csendes hısiességet, ami ugyan nem jár
kitüntetéssel, de ennél nagyobb
értéket
hordoz:
nyugodt
lelkiismerettel
tekinthettek
önmagatokba.
Búcsúzóul kívánom, hogy a Jóisten
kegyelme
kísérjen
benneteket
utatokon!
Imádkozzatok
sokat
hozzá!
Féld és szeresd az Istent!
Mindenben az İ tetszését keresd!
Szeresd felebarátodat, és legalább
napjában egyszer
Szerezz valakinek örömet!
Legdrágább kincsed a megszentelı
kegyelem állapota:
Óvd a bőnalkalmaktól, léha baráttól,
ártalmas
Olvasmánytól, rossz mozitól és
Növeld erényes élettel, bensıséges
imával,
Gyakori szentáldozással!
Szeresd a Hazát! Készségesen hozz érte áldozatot!
Céltudatosan készülj az életre! Acélosan dolgozzál
Jövıdért,
Tieidért, Hazádért, Egyházadért!
Légy nemeslelkő, elızékeny, udvarias, fegyelmezett,
Vidám,
Hogy büszke lehessen rád iskolád!
Isten veletek!
2010 júniusában

Igazgató néni
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Mi történt a 2009/2010. tanévben?

Szeptember 1-jén tanévnyitó.
Október 6-án az aradi vértanúk ünnepe.
Október 15-én, a kézmosás világnapján iskolánk alsó tagozatosai is
bekapcsolódtak az országos rendezvénybe.
Október 22-én ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalomról.
Novemberben egészségnap alsó és felsı tagozaton.
November 30-án meggyújtottuk az adventi koszorún az elsı gyertyát.
December 6-án megérkezett a Mikulás, akit mősorral köszöntöttek az 1-2.
osztályosok.
December 16-án adventi hangverseny a templomban.
December 21-én iskolánk betlehemes karácsonyi mősora, a 3-4. osztályosok
elıadásában.
December 22-én Mindenki karácsonya a fıtéren, ahol iskolánk tanulói és
nevelıi ismételten elıadták a karácsonyi mősort.
Január 22-én a félévi értesítık kiosztása.
Farsangi mulatság február 5-én az alsósoknak, február 12-én pedig a felsı
tagozatosoknak.
Március 12-én ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról.
Március 19-én apák napja.
Mária-napok - versenyek március 22-én és 23-án, eredményhirdetés március
25-én volt.
Március 31-én húsvéti keresztút.
Április 22-én megemlékeztünk a Föld napjáról.
Május elsı napjaiban köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
Május 21-én a Somló-hegyre vezetı Jézus-ösvényt járták végig iskolánk
nevelıi és dolgozói.
Május 26-án lezajlott az országos kompetenciamérés.
Június 2-án kulturális bemutató.
Június 4-én osztálykirándulások.
Június 10-én gyereknap.
Június 12-én 9 órakor ballagás és TE DEUM
Június 15-én 17 órakor a tanév ünnepélyes zárása.
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Eltelt egy év
Ismét eltelt egy év. Idısebbek, tapasztaltabbak lettünk. Sok minden történt velünk ebben a tanévben is.
Harmadik osztályt fejezzük be nemsokára. Készítsünk tehát leltárt! Mit is végeztünk?
Az ıszben egy hétvégére Erdei Iskolába mentünk.
Aztán jöttek sorban a versenyek, melyeket Tapolca város és a környezı települések hirdettek meg. Kazinczy – napok
keretében matematikából Hegedős Kristóf 4. helyezett lett.
Könyvtár által kiírt „Olvasó – pályázat”. Szépen szerepeltek: Zsikla Péter, Sötét Áron, Varga Bence, Hegedős Kristóf,
Perger Eszter, Orbán Virág, Gyöngyösi Ivett, Horváth Alexandra, Keller Orsolya.
Mesevetélkedı – melynek a második fordulójában mi voltunk a házigazdák.
Készültünk karácsonyra, iskolai és városi szinten is.
A tavasszal szavalóversenyen vettünk részt a könyvtárban, Orbán Virág és Hegedős Kristóf szépen szavaltak.
A „Harmatcsepp” levelezıs versenyben az országos döntıbe jutott Sötét Áron, aki a verseny VI. helyezését érte el
országos szinten. Tavasszal a szellem mellett a testünket is edzettük.
Mostanában pedig készülünk egy XIV. századi misztériumjátékkal Jézus életébıl. Nagy élményt nyújtott ez a
gyerekeknek.
És itt a nyár! Megköszönjük Mindenki munkáját, és szép nyarat, jó pihenést kívánva búcsúzunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Enikı néni és a harmadik osztály

Biciklizz a Földért!
Április 26-án 18.00-kor a Köztársaság téren, a Székely kapunál gyülekeztünk a kerékpártúrára. Barbi néni és Kati néni
toborozta iskolánk diákjait erre az érdekes programra.
Szinte minden iskola képviselte magát, szülık, nagyszülık is elkísértek bennünket. Láthatósági mellényt osztottak ki és
egy rendır bácsi elmondta az útvonalat. Figyelmeztetett minket a közlekedési szabályokra. Elöl, középen és hátul rendırautó
kísért bennünket. Tapolcát elhagyva Gyulakeszibe érkeztünk. A Csobánc megkerülésével gurultunk be Diszelbe. A falu
szabadtéri közösségi házában meleg langallóval, zsíros kenyérrel vártak bennünket. Finom üdítıkkel hősítettük magunkat.
Rövid pihenés után folytattuk utunkat. Ekkor a Nap már lemenıben volt. Kerékpározás közben gyönyörködtünk a
környezı hegyekben. Este 8 órakor fáradtan, de élményekkel telve értünk haza. Néhányan el is estünk, de senki sem sérült
meg! Igen jól éreztük magunkat, s nagyon várjuk a jövı évi kerékpározást!
Zsikla Péter és Sötét Áron 3. osztály
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Ünnepi megemlékezés
Március 15-e az 1848-as forradalom napja. A mi iskolánkban
minden évben megemlékezünk errıl a forradalomról. Ilyenkor
ünneplıbe öltözünk és kirakjuk a nemzeti színő kokárdát.
Ebben az évben az 5. osztály tanulói, a 7. osztály tanulói és a
MÉZ szakkörösök adták elı az ünnepi mősort. Az elején közösen
elénekeltük a Himnuszt, majd Igazgató néni mondott egy rövid
bevezetıt. A bevezetı után Laci bácsi a hetedikes Konkoly Zolival és
Horváth Dórival elıadott egy olyan történelmi jelenetet, amikor a
legény elbúcsúzik a kedvesétıl és elindul a harcba, hogy védje
hazáját. Utána Laci bácsi mesélt a március 15-én történt
forradalomról, mesélt Petıfi Sándorról, a híres költırıl, a Pilvaxkávéházról, a 12 pontról és még sok másról.
Majd megkezdıdött a mősor, amelyben verset mondtunk,
énekeltünk, visszaemlékeztünk a forradalomra.
A mősor végén közösen elénekeltük a Szózatot. Így emlékeztünk
meg március 15-rıl.
Bencze Loretta, 5. osztály

1848-as honvédtisztek nyomában
Elérkezett a várva várt nap, március 20-a. Reggel 9 órakor a
BakanCsapat elindult 4. túrájára. Úticélunk Gyulakeszi és Diszel volt.
Elsıként az Eger-patak partjához mentünk. Itt megálltunk egy
kicsit pihenni és körülnéztünk a patak mentén. Utána közösen
megkerestük
Tibor
bácsi
egyik
meghalt
tanítványának
emlékkeresztjét.
Következı állomásunk a Gyulaffyak török kori váracskája volt,
amelynek maradványai a mai gyulakeszi temetı területén találhatók.
Ugyanitt megtekintettük Császár Károly 1848-as honvéd hadnagy
síremlékét, aki Klapka György tisztje volt Komárom erıdjében. Laci
bácsi nemzetiszínő szalagot adott nekünk, amit emlékezésképpen a
sírt körülvevı vaskerítésre kötöttünk.
Innen utunkat Diszel felé vettük. Egy szántásra értünk, név
szerint a Sipos-dombra, ahol régen egy római kori villa állt. Nagy
élményben volt részünk, mert ókori cserépdarabokat is találtunk itt.
A diszeli temetıben megnéztük Ács Ferenc 1848-as honvéd
hadnagy, Bán Sándor és Szabó Dénes kapitányok sírjait. Tiszteletül itt
is szalagot kötöttünk, és Laci bácsi mesélt nekünk az ı történetükrıl.
Ezután kerestünk egy szélvédett helyet, ahol tüzet raktunk, és
végre ehettünk. A jóíző ebéd után kettéosztottuk a csapatot és
elkezdıdött a „maratoni” számháború. A védık elfoglalták harci
állásaikat. Ügyesen küzdöttek, meg is nyerték a csatát. A háború
hevében lett két harci sebesült is. İk „négykeréken” indultak haza,
mi, „épek”, pedig gyalog.
Köszönjük a szép kirándulást a szervezınek, Laci bácsinak, és a
kísérı tanároknak, Tibor bácsinak és Imre bácsinak. Várjuk a
következıt!
Hoffmann Ágnes és Horváth Klaudia, 5. osztály
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Ásni ment a 8. osztály
A történelem tananyagban nemrégiben a második világháború
végéhez értünk, így, mint a tavalyiak is, Laci bácsival és az osztállyal
elmentünk a Harasztra ásni, ahol egy, a háború végefelé lezuhant szovjet
vadászrepülıgép roncsai rejtıznek.
Még aznap történelemórán Laci bácsi behozta az osztályba a saját maga
készítette rajzokat, amelyeken a légicsata mozzanatait jelenítette meg.
Törióra után még volt egy nyelvtanóra, azután lassan elindultunk. Az idı is
kedvezett, hiszen ragyogóan sütött a nap. Az út hosszú volt, mert gyalog
mentünk, de a kíváncsiság hajtott minket. Odaérve megpihentünk, ettünk,
aztán nekiláttunk ásni. Eleinte nem találtunk semmit, de aztán elıkerültek a
repülıgép külsejét borító fémlemezkék, amik a robbanás során apró
darabokra törtek. Ilyeneket aztán még sokat találtunk. Elıkerült még a gép
fedélzetérıl egy mőszergomb, sıt géppuskahevederek darabkái is.
Természetesen ez a „munka” nem volt megerıltetı, de azért a kövek
megnehezítették a dolgunkat. Voltak viszont köztünk olyanok is, akik inkább
a napozást vagy a terepfelfedezést választották. Utóbbiból egy csomó kacat
összegyőlt. Így mikor végeztünk az ásással, ezekbıl egy komplett
játékrepülıgépet is összehoztunk Laci bácsi segítségével.
Ezután a kiásott leletekbıl mindenki választhatott egyet és hazavihette
emlékbe. A visszaút gyorsabb volt már. De ez az élmény szerintem még
sokáig megmarad a 8. osztálynak.
Keresztes Szabina, 8. osztály

Tibor, a felfedezı
A felsısök talán már kapizsgálják, hogy Tapolca területén már az ókori
Római Birodalom fennállása idején is település virult. Sıt, talán van olyan is,
aki azt is megjegyezte mikor hallott róla, hogy városunk római kori
épületeinek alapfalai pont iskolánk alatt, illetve az udvar felszíne alatt
rejtıznek. Hogy mekkora volt pontosan a 2000 évvel ezelıtti város, azt nem
tudjuk még, de a Templom-domb és környéke teljesen beépített terület volt
már akkor is. Az ókori városkából több irányba útvonalak ágaztak ki. Így
például északnyugat felé, amely úton Savaria, illetve Arrabona, azaz a mai
Szombathely és Gyır városok felé vitt az egyik út. Ennek egy szakasza a mai
Vörösmarty Mihály utca nyomvonalán haladt, amelyen úgy 1800 évvel
ezelıtt egy római kereskedı, vagy utazó, vagy légiós elvesztett a
bugyellárisából egy pénzérmét.
Elröppent a majd’ két évezred, s ez a pénzérme napvilágra bukkant.
Horváth Tibi és nagymamája egy tavaszi hétvégén a házuk elıtti
virágoskertben ástak. Történetesen a Vörösmarty utcában, ahol annak idején
a kis bronzérme megszökött ókori gazdájától. S most Tibi rábukkant a pici
pénzre, amelynek egyik oldalán egy szigorú tekintető, diadémot viselı római
császár
arcképe,
a
másikon
Viktória
istennı,
a
rómaiak
gyızelemistennıjének szárnyas alakja látható, kezében babérkoszorúval.
Tibi tudta, mi a tennivalója. Hozta és átadta a tapolcai múzeum római
kori győjteménye számára, ami két szempontból is kiemelkedı jelentıségő.
Az emberek sajnos igen gyakran eltitkolják, ha régészeti leletekre
bukkannak, s vagy megtartják maguknak, vagy eladják ıket. Így fontos
tudományos információk vesznek el örökre. Tibi nem így tett, amiért illesse
dicséret. A másik szempont pedig: az ı jóvoltából most már azt is tudhatjuk,
hogy a római korban a mai Vörösmarty utca területe is a város részét
képezhette. Ily módon Tibi, mint felfedezı, bekerült a Tapolcai Városi
Múzeum adattárába és leltári nyilvántartásaiba is. Szép volt Fiam!
Laci bácsi
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Februári túra a Halápi-hegyre
Február egyik napfényes és szeles reggelén, az iskola elıl indultunk a Halápi-hegy felé. Útközben megálltunk a Trianon
emlékmőnél. Laci bácsi beszélt nekünk az 1920-as békeszerzıdésrıl – amit június 4-én délután fél ötkor kötöttek meg - és a 63
történelmi magyar vármegyérıl. Utunkat folytatva a zsidó temetıbe mentünk, ahol egy kiskutyus köszöntött minket. A
temetıben megtanultuk Laci bácsitól, hogy régen milyen szerepet játszottak a tapolcai zsidók városunk gazdasági és kulturális
életében, mit jelentett a holokauszt, és azt, hogy a zsidók nem virágot, hanem kavicsot tesznek szeretteik sírjára.
Ezután haladtunk tovább a pusztán át a hegy felé. Útközben megcsodáltunk egy óriási mamutfenyıt, ettünk és pihentünk
egy picit. Hamarosan felértünk a hegyre, ahol újabb pihenı következett. A fiúk kerestek egy szélvédett helyet ahol tüzet
tudtunk gyújtani. Szalonnasütés, ebéd és következett a számháború a régi bányaudvaron.
Hazafelé is gyalog jöttünk, többször pihentünk. Jól elfáradtunk és alig vártuk, hogy megérkezzünk az iskola elé.
Ménes Maja és Horváth Klaudia, 5. osztály

A hegyesdi túra
Egy szép, havas, hideg délelıtt indultunk a 9-es diákmise után. Nem voltunk sokan, de lelkes társaság győlt össze,
akik nem féltek a hótól és a hidegtıl. Laci bácsi, Tibor bácsi, Fodor apuka és a nagypapám.
Diszelig busszal mentünk, utána pedig gyalog. Ez volt ám a jó móka! Estünk-keltünk a nagy hóban. Egy erdıszéli helyen
megálltunk, ahol régen Kisalmád falu állt és ahol annak idején életre-halálra megvívott egymással Gyulaffy László csobánci és
Bajazyd vajda hegyesdi török várúr.
Célunk a hegyesdi vár volt, de odáig sajnos nem jutottunk fel az ösvény és a sziklák jegesedése miatt. Így egy tölgyfás
résznél raktunk tüzet. Jóízően megettük az ebédet, majd kezdıdött a számháború. Történelmi találóskérdésekkel dılt el, hogy
ki lesz a védık, és ki lesz a támadók vezére. Sokáig tartott a háború, de végül a védık gyıztek.
Visszafelé is sokan „találkoztak” a földdel, de ez igazán jó móka volt. Laci bácsinak, az edzett csapatvezérnek is sikerült
elesnie. A hócsata sem maradt ki a kirándulásból. Repültek a hógolyók, mint a zápor.
Fáradtan, de jókedvően tértünk haza. Nagyon jól éreztem magam, még akkor is, ha én voltam az egyetlen lány a
csapatban.
Köszönjük ezt a szép kirándulást. Még sok ilyet a jövıben!
Hoffmann Ágnes, 5. osztály
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A díjnyertes krónikás
Az idén ünnepeljük Szigliget vára építésének 750. évfordulóját. Ebbıl az alkalomból több pályázatot is hirdetett
Szigliget Község Önkormányzata. Iskolánkból a történeti novella kategóriában Ménes Maja, Tóth László és Bakos
Barna neveztek egy-egy pályamunkával. Közülük Bakos Barna, hetedikes tanuló elnyerte az elsı helyezést, amelyhez
ezúton gratulálunk, s most néhány részlet erejéig pillantsunk bele novellájába, amelynek címe:
Mindennapok Szigligeten
/Elbeszélés egy kovács emlékeibıl/
- Részlet Szeglethy Mihály vagyok, Szigliget várának megbecsült kovácsmestere. Már az apám és az apám apja is itt élt a várban.
Az ı elbeszéléseik és emlékeik alapján tudom én is továbbadni az emlékeket gyermekeimnek.
Most az Úr 1554-ik évében járunk, kapitányunk palonai Magyar Bálint, a tóti Lengyel család hő szolgálója. Nyugalommal
teli idık járnak mifelénk. A nyugalom csak addig tart, míg a portyázó törökök meg nem jelennek. Sajnos ez gyakran elıfordul.
Mióta a törökök elfoglalták Veszprém várát 1552-ben. Azóta a portyázók zaklatják Szigliget várát és a környék lakóit. Ilyenkor
összeszedik az állatokat, a termést és a fiatal gyerekeket, lányokat. Aki tud, az menekül a balatoni nádasokba, melyet a helyiek
igen jól ismernek. A vár tornyában hiába állnak ırt a katonák, az éj leple alatt sokszor sikerült a támadás.
Az apám idejében más idık jártak. Akkor a török még csak a messzi távol rémisztı alakja volt. A rossz gyerekeket
ijesztgették az anyák vagy a mesék gonosz szereplıi voltak. De 1526-ban minden más lett. Mohácsnál királyunk, II. Lajos
életét vesztette a csatában és vele veszett az ország is. Akkor vetette meg a lábát a török. Mi még gyerekként nem értettük, mi
az, mitıl szüleink így megijedtek, féltek. Azután megtapasztaltuk.
Sajnos ez mind nem elég, mert a magyar a magyarral sem fér meg…
Jómagam, mint mesterember, fent éltem a várban, a katonák fegyvereit javítottam és a falu népének szerszámokat
készítettem. Kapa, kasza vagy a szekér kerekeinek javításán kívül még kisebb betegségeket is gyógyítottam, fogfájást is
kezeltem. Mindezek miatt megbecsülést élveztem. A sok munka és szenvedés ellenére is szeretek itt élni. A vár fokáról
letekintve látom a zöldes árnnyal hullámzó Balatont, a partjain ringatózó sőrő nádasokkal, jobbra tekintve Györök vára is
látszik a messzeségben. Hátam mögött a Badacsony és a Szent György-hegy lankái látszanak, melyen érlelıdik a hegy éltet
adó levének sok munkát kívánó növénye, a szılı. Ez a látvány, mely semmihez sem fogható, feledteti velünk a sok szenvedést
és kínt.
Azért nem olyan aggasztó a sorsunk, vidámság is kerül a hétköznapokba. Álljon erre itt egy példa. Ez a történet már
nagyon régi. Abban az idıben történt, amikor palonai Magyar Bálint lett a szigligeti várúr. A hideg téli napokon gyakran
meglátogatta ıt jó barátja, a csobánci várúr, Gyulaffy László. Míg iszogattak ebben a farkasordító hidegben, kitalálták, hogy
kihívják a törököket párbajra. De nem akárhol, hanem a befagyott Balaton jegén. Bálint úr ki is verette egy pár csizmája talpát
szeggel, hogy ne csússzon. Mikor ez megtörtént, írt is egy levelet, amelyben kihívott egy törököt párbajra. A küzdelemnek
meghatározott feltételei voltak. A harc csak elsı hasra esésig tart. A törökök a megadott idıben meg is jelentek, akiket akkor
már vártak a szigligetiek. A párbaj megkezdése elıtt az igazlátók megvizsgálták a fegyvereket. Megnyalták a szablyák pengéit
is, hogy nincs-e méreggel futtatva. Sıt azt is ellenırizték, hogy nincsenek-e rejtett pisztolyok vagy más, a feltételekben nem
szereplı harci eszköz. Mivel mindent rendben találtak, kezdıdhetett a küzdelem. A várúr nyugodtan állt a jégen, de a töröknek
ez nem ment. Mikor elindult felé úgy hasra esett, hogy a világát se tudta. Nagy nehezen feltápászkodott, de most meg hanyatt
esett, úgy vergıdött ott, mint hal a hálóban. Erre nagy nevetés tört ki mindkét oldalon. Ezután tüzet raktak és annak a melege
mellett megittak egy üveg jó bort. Végül Magyar Bálint visszatért a várba.
E sors, mely miénk, remélem, gyermekeinknek több boldogságot tartogat. Ezért mesélek én is fiaimnak, hogy tanuljon és
okuljon belıle mindenki. Remélem, életünk munkája nem volt hiábavaló.
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Interjú Szájer Béla tanár bácsival

- Miért választotta a pedagógus pályát?
- Azért, mert pedagógus szerettem volna lenni.
- Gyermekkora óta erre a hivatásra készült vagy akkor még más tervei voltak a felnıtt
évekre vonatkozóan?
- Középiskolás koromtól készülök erre a hivatásra. Elıtte képzımővészettel szerettem
volna foglalkozni.
- Gyermekkorában mi(k) volt(ak) a kedvenc tantárgya(i)?
- A történelem, a földrajz és a rajz.
- Mivel tölti a szabadidejét?
- Kertészkedek, virágot és szılıt termesztek.
- Ez a kérdés a kedvencekre vonatkozik. Soroljon fel néhányat ezek közül!
- Szeretem a mővészettörténeti könyveket, kedvenc színészem Latabár Kálmán, kedvenc
sportolóm Egerszegi Krisztina, kedvenc magyarországi városom Pécs, kedvenc
tájegységem a Balaton-felvidék, kedvelem Manet festményeit.
- Az Ön idejében mennyire és miben volt más a tanítás, tanulás? Az akkori diákok miben különböztek a mostaniaktól, miben
hasonlítottak a mostaniakra?
- Szófogadóbbak voltak a gyerekek, érdeklıdıbbek, fontosnak tartották az eredményeiket. Rosszalkodások voltak akkor is,
csak az a baj, amikor ez butasággá változik.
- A tanításon kívül milyen egyéb (nem szabadidıs) tevékenységekben vesz részt?
- Szakkör, tábor, képzımővészeti tábor...
- Hol tanított korábban?
- Dombóváron tanítottam 21 évig, utána jöttem ide.
- Mi az, ami a nehézségek ellenére a pedagógus pályán tartja?
- Szeretem továbbadni a tudásomat az érdeklıdı gyerekeknek.
Az interjú készítıi: Bicsérdi Csaba és Rauch Marcell 8. osztályos tanulók.
Ki tud többet Tapolcáról?
Iskolánk ünnepi Mária-hét címő tanulmányi és mőveltségi vetélkedısorozatának keretében hagyományteremtı
szándékkal elsı ízben került megrendezésre az 1. városismereti vetélkedı.
A tapolcai felsı tagozatos általános iskolásoknak meghirdetett vetélkedın háromfıs csapatokban indultak a
megmérettetésre vállalkozott tanulók. A felkészülésre elızetesen ajánlott szakirodalom és iránymutatások alapján 30 kérdéses
feleletválasztós tesztlap kitöltésével adtak bizonyságot a diákcsapatok arról, hogy milyen mélységben ismerik lakóhelyük
múltját, jelenét, nevezetességeit és látnivalóit.
A versenyre a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János és Kazinczy Ferenc Tagintézményei küldtek nevezéseket és a
választott csapatnév alatt versengı hármasokat, akikkel szoros küzdelmet vívtak iskolánk diákjai. Valamennyien bizonyították
alapos felkészültségüket és azt, hogy nyitott szemmel járnak lakóhelyük világának mindennapjaiban, s jól ismerik városunk
rejtızködı kultúrtörténeti értékeit.
Elsı helyezett lett a Batsányi János Tagintézmény Alkony csapata, második a Kazinczy Ferenc Tagintézmény Noszlopy
Gáspár csapata és harmadik helyen végzett sulink Márciusi Ifjak csapata, amelynek tagjai Bencze Kristóf, Gáli Dávid László
és Orbán Viktor voltak a hetedikbıl. Értékes nyereményeiket a plébániatemplomban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen
vehették át Igazgató nénitıl. Gratulálunk minden résztvevı tanulónak, felkészítı tanáraiknak, s mindenkit várunk a jövı évi 2.
városismereti vetélkedın!
Laci bácsi
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Egy délelıttre megnyílt a régmúlt kapuja
Jól tudjuk mindnyájan, hogy az iskolánk és a Templom-domb alatt a mélyben, ott rejtıznek városunk régmúltjának
régészeti emlékei. Bárhol ásnánk le, mindenütt rábukkannánk az ıskor, a római kor és a középkor különféle leleteire.
Épületmaradványok, cserepek, érmék, fegyverek, sírok várnak felfedezésre a felszín alatt.
Bizonyságul szolgál erre, ami a közelmúltban történt a plébániatemplom szentélyének közelében. Mirıl is van szó? Egy
kiérdemesült öreg tőzoltócsapot cseréltek a vízügy munkásai, amelynek okán azt jó nagy szélességben és vagy két méter
mélységben körbe kellett ásni. Amint egyre mélyebbre és mélyebbre kanalazott a markoló a sziklás talajban, egyszer csak
feltárult az elmúlt évszázadok képzeletbeli kapuja. Egymás után kerültek elı a hajdani, templom körüli középkori temetınek a
nyomai. Embercsontok és más leletek. Különleges érdekesség volt egy vaskos égésréteg, ami valamelyik réges-régi tapolcai
tőzvész, esetleg a vár egyik ostromának emlékét ırizte. A nyolcadikosok voltak olyan szerencsések, hogy saját szemükkel is
láthatták mindezt. Épp természetismeret órájuk volt és Béla bácsi kíséretében kijöttek megnézni a nem mindennapi látványt.
A jelképes idıkapu csak egy délelıttre tárult ki. Még aznap helyére került az új tőzoltócsap, a gödör, és a múlt e keskeny
lejárata bezárult. Ám aki látta, az meggyızıdhetett róla, hogy történelmi helyen járunk-kelünk nap mint nap.
Laci bácsi

HUMOR
Dolgozataitokban írtátok:
„A spártai fiúkat már 7 évesen elvitték anyjuktól és nagyon szigorúan nevelték ıket. Ha ütötték, nem szabadott mondani
semmi áú-hangot vagy, hogy: Ez fájt!, mert akkor duplán kapott még…”
„Pheidiász híres görög hadvezér volt, aki színházi mőveket írt…”
„Nagy Sándor harcolt perzsákkal, elefántokkal és mindig gyızött. Nagyon szerette a bort, ez tette lehetıvé betegségét…”
„A honfoglaláskori magyar törzsek: Megyer, Kér, Nyék, Keszi, Jenı, Kürtgyarmat, Talján…”
„Mátyás király rémítı és veszélyes sereget hozott létre, a Fekete sereget, aminek a nagyvezére Kinizsi Pál volt. Egy
nagyon erıs és kicsi ember…”
„Az 1939-es Furcsa-háborúban Franciaország és Németország háborúzott így: nem lıttek egymásra csak guggoltak és
vártak…”
„1941-ig a németek szoros kapcsolatban voltak a Szovjetunióval, szinte azt is lehet mondani, hogy puszipajtások voltak.
De Hitlernek nagyon az járt a fejében, hogy: Csak el kéne foglalni a Szovjetuniót…”
„ A Szovjetunió elleni német hadmővelet neve Vörösszakáll-hadmővelet volt…”
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Honlapunkról
Bizonyára sokan ismeritek iskolánk honlapját, de talán
vannak köztetek olyanok is, akik most hallanak, illetve
olvasnak róla elıször. Ismerjük meg hát együtt!
Iskolánk honlapjának címe:
nagyboldogasszony.tapolca.hu
Az oldal megtekintéséhez Mozilla Firefox böngészı, vagy
8-as verziónál régebbi Internet Explorer szükséges. Más
böngészık használata esetén a bal oldali navigációs sáv esetleg
nem jelenik meg, így nem lehet navigálni a honlapon.
A Kezdılapon a köszöntı mellett aktuális eseményekre
szoktuk felhívni a figyelmet.
A Különös Közzétételi Lista a felnıtteknek szól, ebbıl az
iskola összetételét, munkatársait, munkáját, mutatóit ismerhetik
meg.
A Naptár nyomógombra kattintva az adott idıszak
legfontosabb eseményei vannak felsorolva idırendben.
A Versenyeredmények menüpontban az általatok
felhalmozott emléklapok, oklevelek, díjak kerülnek a
nagyközönség elé a teljesség igénye nélkül, hiszen mindent
sajnos nem tudunk megmutatni.
A Tanév rendjében az adott tanév elıre meghatározott
idıpontjai láthatók.
A Bemutatkozunk oldalakon az iskoláról olvashattok
tájékoztatót.
Elérhetıségünk alatt az iskola címe, telefonszáma, e-mail
címe található meg.
Az Információknál az adott tanévre érvényes fontos
adatokkal, tényekkel találkozhattok.
Az Iskolatörténet menüpontban olvashattok arról, hogyan
alakult iskolánk múltja és jelene.
Találkozhattok iskolánk tanulóival vagy esetleg saját
magatokkal a Galériában, vagy a Tanulóink menüpontban.
A Galéria – Oskola oldalon korábbi lapszámok is
letölthetık PDF formátumban. Ez is!

Kellemes idıtöltést a honlapon, jó böngészést a neten!

-ga zso-
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Mersics Lili 1.o.

Keller Flórián 1.o.

Horváth Panna 1.o.

Kovács Réka 1.o.

Bencze Balázs 1.o.

Horváth Ibolya 1.o.
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Tanulói munkák

Hederics Tamás 2.o.

Neszler Dárius, Orbán Balázs, Bencze Fanni, Molnár Barbara 2.o.

Hegedős Olivér, Lendvai Julianna, Kapornaki Bianka 2.o.

Horváth Letícia 2.o.

Május 1-je bicikliháton
Május 1-jén Barbi nénivel biciklis kirándulásra mentünk, Hegyesdre. Az idı nagyon szép volt, sütött a nap és nagyon
meleg volt. Reggel a sulitól indultunk, megnéztük Diszel nevezetességeit. Utána átkerekeztünk Hegyesdre, a várba. Félútig
fölmentünk biciklivel, de utána 300 lépcsı gyalog vezetett fel minket. Gyönyörő volt a kilátás! Majd a Dolomit-bányához
mentünk, ahol csodálatosan csillogó köveket győjtöttünk.
Visszakerekeztünk a hegyesdi tóhoz, ahol szuper délutánt töltöttünk! A 8.-as fiúk rızsét győjtöttek, aztán a közös tőzrakás
után szalonnát sütöttünk a fodrozódó tó partján. Képzeljétek, a bátrabbak meg is mártóztak a vízben! A kirándulás során kisebb
balesetek is értek minket, például Gergı jó nagyot esett biciklijével a dolomitbányában, alig bírtuk összekaparni! Áginak pedig
kidurrant a tőzı napon a hátsó kereke! Így hazafelé Barbi néni hozta csomagtartón, a leeresztett bicajt meg Kati néni tolta haza.
Ez a gyönyörő és vicces nap hamar elment. Mindenki nagyon jól érezte magát, és nagyon elfáradt.
Remélem legközelebb is biciklizünk még !!!
Keller Lúcia 5. osztály
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Az utolsó szó jogán - a ballagó véleménye
Errıl a 8 évrıl röviden: összeszokott egy társaság, és most el kell válnunk. Sok jó és rossz dolog történt velünk. Nem
éppen egy mintaosztály voltunk, így hülyeségben és rosszaságban nem ismertünk határt!
Az iskola csak egy kicsit fog hiányozni, egy nagyon - nagyon kicsit.
Na, ennyit errıl, de látogatni visszajövünk.
Bakos Rózsa
Ez a 8 év hamar elment. Voltak rossz és persze jó napok! Ez az iskola volt a második otthonunk. Az osztályközösség jó
volt. Néha szerettem ide járni, néha nem. De eljött ez a 8. év és most itt kell hagynunk az iskolát. Az osztálytársak hiányozni
fognak! 8 évig ide jártam és természetesen hiányozni fog az iskola is. Örömmel jövünk vissza látogatóba és hiányozni fog
kedves iskolánk és persze a tanáraink!
Hadnagy Brigitta
Kalász Máté
Ez az elmúlt nyolc év nekem nagyon hosszú volt. Néha voltak jó, rossz pillanatok, de túléltük. Én csak második osztály
második félévében jöttem ide, de sok élményben volt részem. Úgyhogy egy szóval élveztem az ittlétet.
Véleményem az iskoláról:
Eleinte jó volt. Nagyon rendes volt mindenki. A tanárok is kedvesek és nagyon sokat segítenek nekünk. Az a legjobb az
iskolában, hogy a tópart felett van. A közösség is nagyon jó.
Csonka Enikı
Az én véleményem az elmúlt 8 évrıl az, hogy ez az osztályközösség volt az, amit elsı osztálytól fogva szerettem. És még
mindig. Az elmúlt nyolc évben az volt a legjobb, mikor izgulni lehetett a dogák és a feleletek miatt.
Köszönöm, és búcsúzom a volt osztályfınökeimtıl: Zsolti bácsitól, Jutka nénitıl, Kati nénitıl és Nikol nénitıl.
KÖSZÖNÖK MINDENT!!!
Németh Szimonetta
Az elmúlt 8 év hamar eltelt. Az informatika órák nagyon jók voltak és nagyon tetszettek. Az iskoláról a véleményem: nem
rossz iskola, de a tanárok lehetnének kicsit kedvesebbek. Több pozitív hírem van az iskoláról. Pl.: labdarúgó - bajnokság,
atlétika verseny stb. Több kirándulást kellene szervezni a leendı 8 osztályos tanulóknak.
Jó iskola, de lehetne jobb is.
Jó tanévet kívánok a leendı 8. osztályos tanulóknak!
Rauch Marcell
Varró Dániel
Nagyon hosszú volt az elmúlt 8 év. Voltak rossz dolgaink, de ugyanannyi jó is volt.
Nehéz itt hagyni ezt az iskolát, hiszen sok jó dolog történt itt velem.
Eltelt 8 év, de én csak 5-öt töltöttem itt.
4. osztályban még „újoncként” voltam itt, nem sokan ismertek. Aztán egyre könnyebb volt beilleszkedni.
Voltak jó élmények… és rosszak. Kedveltünk tanárokat, meg nem is. Mikor felértünk hatodikba, akkor kezdett nehezedni
a dolog. Év végén új osztályfınökünk lett, azután más világunk volt. Végül mégis elballagunk.
Hoffmann Máté
Én 4. osztály óta járok ebbe az iskolába. Azóta sok minden változott. Így például sok tanár jött és ment. A négy év alatt az
osztályfınökeink is váltakoztak. Az osztálylétszám is csökkent. Tehát sok minden más lett azóta. A véleményem végül is
változó, mert voltak jó napok és persze rosszak is. Köszönet a tanároknak, akik mindig a segítségünkre voltak!
Keresztes Szabina

Ballagás
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Dicsértessék!
Ez az iskola nem volt számomra rossz, voltak jó és rossz napjaim, de szerintem mindenkinek.
Nagyon jó fej tanárok vannak itt.
A matekórák hangosak, de viccesek és valamikor tanulságosak voltak.
A magyarórák hangosak, de mégis sokat megértettünk.
Az informatika jó volt, akár dolgoztunk, akár nem
A fizika, kémia órán mindig néztünk ki a fejünkbıl, hogy ilyet lehet csinálni az életben (kísérletek).
A töriórákon csak hallgattuk, hogy mit csináltak ıseink és csodálkoztunk.
Én nagyon jól éreztem magam ebben a 6 évben.
Dicsértessék!
Tóth Dávid
Az elmúlt nyolc évrıl röviden:
2002 szeptemberében érkeztem ide még kisgyermekként. Ahogy teltek az évek, rájöttem, hogy ez nem az óvoda. 5.
osztályban találkoztunk Varró Dániellel, aki azóta a közösségünk tagja. Danival az évek során jól összebarátkoztunk. Eljött a
8. osztály, amikor is elballagunk.
Ez a nagy elbúcsúzás ideje. Minden osztálytárssal megszőnik a kapcsolat, új barátok jönnek.
Az elmúlt nyolc év jó volt néhány tanár, akit sose feledek el: Zsolti bácsi, Péter bácsi, Barbi néni és még sok más.
Bencze Márió
Ez a 8 év hamar eltelt. Voltak jó napjaim, de voltak rosszak is.
Az iskolával úgy semmi bajom nem volt. Az informatika-, technika-, rajz-, fizikaórák voltak a kedvenceim.
Egy-két tanárral nem mindig jöttem ki jól, de sikerült megtalálni a közös hangot.
Annak nagyon örültem, mikor megszervezték a bakancs kiránduló szakkört.
Az idei farsang nagyon jó volt.
Jó volt ez a 8 év.
Bicsérdi Csaba
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OSKOLA A VÁR HELYÉN
Egy-egy kép és mondat iskolánk régmúltjából
- 2. rész-

Az északkeleti saroktorony rekonstrukciója a kapuvédı farkasverem felett átívelı fél-híddal meg a lánccal mozgatott
felvonóhíddal, balra egy szigorú 1600-as évekbeli tapolcai várırzı gyaloghajdú.

16

