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X. (XV.) évfolyam 2011. Karácsony 
    
 

„Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk.” 
 

Egy gyermek megszületése mindig megváltoztatja az ember életét. Isten fiának a megszületése 

nem néhány ember életét változtatta meg, hanem az egész teremtett világét. De nézzük, mit is jelent 

életünkben Jézus megszületése?  

Jézus megszületése azt jelenti, hogy 

soha többé nem vagy egyedül. Az egyik 

legfélelmetesebb dolog, amitıl az ember tart, 

az egyedüllét, a magány. Jézus megszületése, 

eljövetele azt jelenti, hogy ı mindig ott van 

veled. Soha nem vagy egyedül. Jézus 

megszületése minden helyzetben örömforrás. 

İszintén, nem sok okunk van örömre. Ezért 

kellene megbecsülni mindent, ami örömöt 

adhat. A hír, amirıl Izajás próféta tudósít, 

ilyen örömforrás. Ehhez a forráshoz bármikor 

odajárulhatsz, hiszen ez a forrás sohasem apad 

el. Mert gyermek született nekünk. 

Jézus születése azt jelenti, hogy közel jött hozzánk az Isten. Gyermek született nekünk, hogy az 

életünk elviselhetı legyen, mert van reményünk és vigaszunk. Jézus születése azt jelenti, hogy semmitıl 

sem félünk többé. Gyermek született nekünk, hogy legyızze aggodalmainkat, félelmeinket és boldogok 

legyünk. İ maga az Evangélium! Megszületik a te lelkedben is, ha akarod, megváltoztathatja az életedet. 

Csak nyisd meg szívedet a megszületett Jézus elıtt. 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden Krisztusra váró családnak szép karácsonyt: 

örömteli várakozást, vágyakozást, beteljesedést és kegyelemteljes, áldott ünnepeket! 

 

        István atya, lelki igazgató 
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Ich geh’ mit  

  meiner Laterne… 

 

Az Összefogás Nagycsaládosok 

Közhasznú Egyesülete november 12-én Márton-

napi felvonulást szervezett a templom elıtti téren. 

A hideg idı ellenére szép számmal érkeztek a 

lampionokkal "fölszerelkezett" szülık és 

gyermekek. A templom bejárata elıtt Kondor 

Péter a szervezıdés elnöke és Molnár Attila, a 

helyi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

köszöntötték a részvevıket, majd Csere Sándor 

kanonok úr elevenítette fel Szent Márton életének 

egyes állomásait. Ezután iskolánk 26 csengı 

hangú diákja énekelt magyar és német dalokat a 

Márton-naphoz kapcsolódóan, majd a városon 

keresztül megindult a lampionos felvonulás a 

Kazinczy térre, ahol forró teával és libazsíros 

kenyérrel, pogácsával kedveskedtek a szervezık. 

 

Jövıre várunk Benneteket is! 

 

 

 

 
 
 

 

Fıegyházmegyei Szavaló- és Prózamondó 

Verseny, Veszprém 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola diákjai az idén is szép számmal 

vettek részt a Fıegyházmegyei Szavaló- és 

Prózamondó Versenyen, Veszprémben. Ez 

alkalommal a versenyzık kötelezı mő gyanánt a 

természet és ember kapcsolatát megörökítı 

versekbıl választottak. A szabadon választott 

verset a tanulók saját tetszésük és tanáraik 

útmutatásai szerint adták elı. Emléklapot kaptak: 

Kovács Réka (3. osztály), Hederics Tamás (4. 

osztály) és Srámli Ivett (6. osztály). Molnár 

Barbara 4. osztályos tanulónk különdíjat kapott, 

Rádi Stella 6. évfolyamos diákunk második 

helyezett lett. Felkészítı tanáraik voltak: Németh 

Andrea, Németh Veronika és Varga-Gerencsér 

Viktória. 

 

Ezúton is gratulálunk nekik! 

Hedericsné R. Szilvia 
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Így éneklünk mi - énekes sikerek     ♫ 

      ♫ 

   ♫  ♫ 

 

Immár ötödik éve hozzuk el az I. 

helyezést a Bárdos-napok keretében megrendezett 

népdaléneklési versenyrıl. 

2007-ben kezdte Kovács Alexandra a 

stafétát, aki városi rendezvényeken is 

gyönyörködtette már a közönséget moldvai 

dalaival, s a „Tiszán innen-Dunán túl” országos 

énekverseny megyei fordulóján 4. helyezett lett. 

2008-ban csatlakozott hozzá Böröcz Niki 

(most 7. o.), aki akkor 3. helyezett lett, tavaly és 

idén novemberben pedig a zenetagozatosokat 

lepipálva a dobogó legfelsı fokára került érett, 

mélyreható hangjával. 

Kettejük nyomdokába lépett a dalos 

pacsirták közé tavaly Rádi Stella (6. o.), illetve 

idén Orbán Virág (5. o.), aki szintén moldvai 

csokrot énekelve 2. helyezést ért el. 

 

Szívbıl gratulálunk nekik! 

Barbara néni 

 

 

 

 
Márton-napi „libaságok” 

Szent Márton napján, november 11-én, 

együtt ünnepelt a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskola és a Szent Erzsébet 

Óvoda egy csoportja. 

Nagy izgalommal vártuk kinn az udvaron 

a Márton-napi ludakat, melyeket Salföldrıl a 

Majorból kaptunk. Köszönet ezért Mrázné 

Beának. 

Közös énekekkel, körjátékokkal 

köszöntöttük a nevezetes szárnyasokat. Már az 

udvari játékokba és a további programokba is 

bekapcsolódott Földi István atya, iskolánk lelki 

igazgatója. 

A mősor a tornateremben folytatódott. Itt 

az atya beszélt az ünnep egyházi vonatkozásairól. 

A pedagógusok pedig az e naphoz kapcsolódó 

népszokásokról, hagyományokról, jóslásokról 

szóltak. Egy kis filmvetítés következett, majd 

játék. 

Búcsúzásként megajándékoztuk az 

óvodásokat az általunk sütött „liba sütivel”. 

Örültünk a vidám együttlétnek, a közös 

programoknak! 

Cs .E. 
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A csobánci túra 

Hurrá! Beindult a Bakancscsapat Túraszakkör. Az idei év elsı túrája Laci bácsi kedvenc hegyére, 

a Csobáncra vezetett. Majdnem 20 fokos melegben, több mint 30 gyerek társaságában tartottunk célunk 

felé. Egy picit megpihentünk az Eger-pataknál és utána folytattuk utunkat egészen a hegy aljáig. Innen 

lassan baktattunk a meredek emelkedıkön, de a csodálatos kilátás kárpótolt mindenért. 

Jó hangulatban értünk fel a várba, ahol éppen régészeti kutatásokat végzett a Csobánc Váráért 

Alapítvány lelkes csapata. Pont az egyik falmaradványt tárták fel. Rövid felfedezıutat tettünk a vár 

környékén. Idıközben farkaséhesek lettünk, ezért nyársat vágtunk és a tábortőznél ki-ki megsütötte 

pecsenyéjét. 

Ebédünk végeztével meghallgattuk Laci bácsi elıadásában a csobánci vár történetét, a hısökrıl, 

akik soha nem engedték, hogy a vár török kézre kerüljön. 

A történet végeztével összeszedtük cókmókjainkat és búcsúpillantást vetettünk a várra. A jó 

levegın elfáradva, de élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Ménes Maja 7. osztály 
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A Szent György-hegyi kirándulás 

 

2011. november 27. Eltelt egy hónap. Mai túránk célja a Szent György-hegyi turistaház és 

környéke. Létszámunk: 20 gyerek, 3 felnıtt és 1 kutya. Utunk során elhaladtunk több második 

világháborús német katonai sírhely mellett, amelyeknek Laci bácsi mesélte el az igaz történetét. Mielıtt 

megmásztuk volna a hegy lankáit, az Ürgeliki csárda maradványainál Laci bácsi tolmácsolásával 

megismertük a híres bakonyi betyár, Sobri Jóska és mátkája, Répa Rozi szerelmes legendáját. 

Szılıskertek között vezetett utunk. Laci bácsi újabb története az emberi becsületesség jó 

példájáról szólt. Az öreg szántóvetırıl, aki ekéjével kifordított 166 db római kori pénzérmét, amelyeken 

13 különbözı római császár arcképe volt látható, és hogy fennmaradjon az utókornak, a kincseket 

felajánlotta Tapolca városának és múzeumának. 

Ködös, párás idıben caplattunk a turistaház felé. Mikor megérkeztünk, a tábortőz pislákoló 

lángjánál melegítettük elgémberedett tagjainkat. Elköltöttük otthonról hozott elemózsiánkat. 

A túra zárásaképpen „véres” harc vette kezdetét. A számháború! Az ellenség ködös, téli árnyainak 

felkutatása nehéz, de izgalmas feladat volt. A csata a támadók sikerével végzıdött. Már várom a 

következı kirándulást! Túl hosszú lesz az az egy hónap. 

Ménes Maja 7. osztály 

 

Záporozó ıszi rajzpályázatok 

 

A tanévkezdést követı idıszakban az esı ugyan nem, de a rajzpályázatok záporoztak. Iskolánkból 

jópáran éltek is a lehetıségekkel és megcsillogtatták sokak szeme elıtt ecsetjeik színfoltjait. Az alkotó 

munka örömén túl többen másféle jutalomban is 

részesültek a különbözı zsőrik értékelései 

alapján. 

Az I. Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivál 

pályázatán Bencze Loretta (7. o., munkája 

képünkön látható) második helyezett lett. 

A Balaton körüli megyéknek hirdetett 

„Az én Balatonom” címő pályázaton Keller 

Lúcia (7. o.) második, Bencze Loretta (7. o.) 

harmadik helyezést ért el. 

A Bárdos – napok zenei témájú képzımővészeti pályázatán Keller Lúcia (7. o.) munkáját elsı, 

Bán Ramónát (7. o.) második helyezésre tartotta érdemesnek a zsőri. 

Béla bácsi 
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Luca napján 
 

December 13-án a svédek Szent Luca napját ünneplik. Ezen a napon Luca és kísérete minden 

iskolába, sıt a legtöbb munkahelyre is ellátogat. Korán reggel érkezik, és karácsonyi dalokat énekel. A 

menet élén, kezeit összekulcsolva halad Luca hófehér ruhában, melyet piros szalag díszít. Körülötte fiúk 

süvegben, barna ruhában, csillagokkal, piros sipkás karácsonyi manókkal, mézeskalács figurákkal. A kis 

társaság mézeskalácsot és Lussekattert osztogat, mely egy különleges, sáfrányos svéd édes sütemény.  

A karácsonyvárás hagyományai északon is nagyon erısek, fıleg az 1920-as évektıl: december 13-

án Szent Lucia gyertyakoszorúval a fején a fényt, a hit világosságát és a nap visszatérésének ígéretét 

hozza el az otthonokba, ahol az ı tiszteletére sütik advent idején a Luca macskája, azaz svédül a 

Lussekatter nevő kelt tésztát. Az illatos sütemény hódító útjára indult: egyre több európai országban a tél 

népszerő édessége. 

Iskolánkban hagyomány már, hogy vidám mősor keretében felelevenítjük a Luca napi szokásokat. 

Idén is ezt tették a vállalkozó kedvő hetedikesek és hatodikosok.  

Elhívtuk a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda óvodásait is. A szokások felelevenítése után egy 

izgalmas játékban vettek részt az alsó tagozatosok és az ovisok. 

A gyerekeket Luca cicával vendégeltük meg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Luca cicák 
 
HUMOR - Dolgozataitokban írtátok: 

 

A régész ásatásokat végez és lelevényeket talál. 

István király a bajor hercegnek a fiát, Gizellát vette feleségül. 

A szerzetesek kolostorban éltek és az apát volt az apjuk. 

Jeanne d’Arc egy írás és olvasmánytudatlan francia parasztlány volt. 

Magellán körbeutazta a világot 3 év alatt, de belehalt.    Lejegyezte: Laci bácsi 
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Szent Miklós ünnepe 

 

Elérkezett 2011-ben is Szent Miklós ünnepe. İ a hajósok védıszentje, aki ajándékozó szeretetérıl 

lett híres. 

Nálunk a köztudatban úgy maradt fenn, hogy İ az , aki megajándékozza a gyerekeket december 

6-án. Megpakolja az ablakba kitett ragyogó tiszta kis lábbeliket sok-sok édességgel, naranccsal, 

mogyoróval… 

A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 1-2. osztályos tanulói nagy 

szeretettel várták a Mikulást december 4-én a katolikus templomban, a Karitasz szervezésében lezajlott 

ünnepségen. 

Szintén elvittük a Mikulás szeretetét a tapolcai gyermekkönyvtárba és a városban mőködı kettı 

idısek otthonába. Mindenhol igen nagy örömmel fogadtak bennünket. 

Mi pedig megtapasztalhattuk, hogy nemcsak kapni, hanem adni is jó a szeretetet, sıt talán még 

jobb, talán a legjobb! 

A továbbiakban pedig készítjük lelkünket az Úr Jézus születésére. 

Csák Enikı 
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Ünnep elıtt, ünnep után... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beke Laura 2. osztály   Rádi Zita 2. osztály          Takács Fanni 2. osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bogdán Eszter 2. osztály  Pál Barnabás 2. osztály        Gönczöl Jázmin 2. osztály 
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Advent Bécsben 

Az elızı évekhez hasonlóan idén is 

szerveztünk kirándulást Ausztriába, hogy újra 

részesei lehessünk a varázslatos, mézecskalács-

illatú karácsonyi forgatagnak. Tavaly Grazba 

utaztunk, most Bécsben csodálhattuk meg az 

adventi vásárt. Elsı programként a Práterbe 

mentünk, ahol az óriáskerék elıtti téren Madame 

Tussauds panoptikumát látogattuk meg. 

A világhírő viaszbábu-győjteményben 

találkozhattunk Ferenc Józseffel, Sissivel, 

Mozarttal és még számos történelmi 

személyiséggel, intelligencia-tesztet oldhattunk 

meg Albert Einstein ellen, Johann Strauss-szal 

vezényelhettük a Kék Duna keringıt. Utána olyan 

hírességekkel fényképezkedhettünk, mint Nicole 

Kidman, Robert Pattinson, Angelina Jolie vagy 

Michael Jackson. 

Délutáni programként Bécs belvárosában 

megcsodáltuk a Stephanskirchét, gyönyörködtünk 

az ünnepi fényekbe öltözött utcákban. A nap 

csúcspontjaként a Schönbrunni kastély elıtt 

megrendezett karácsonyi vásárban idızhettünk, 

ahol elvarázsolt minket a sült krumpli, a 

sültgesztenye és a Kinderpunsch illata.  

Jövıre várunk Benneteket is! 

Keller Lúcia DÖK elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az İsz 

 

Itt a szép ısz. 

Olyan szép, mint a szivárvány. 

Olyan szép a szivárvány? 

İ tényleg: 

Mert ısszel itt a szılıszüret 

És lehullatják a fák a leveleiket. 

De sajnos a levelek megsárgulnak. 

Készülıdünk a télre! 

És ha a télre készülıdünk, 

Akkor jó lesz elıvenni a meleg ruhát. 

Itt a szép ısz! 

Olyan szép, mint a szivárvány! 

 

Bogdán Eszter 

2. osztály 

2011. október 13. 

 

Ez is fejlesztés! 

Farkas Zsuzsa néni 
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Autómentes nap a katolikus iskolában 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy létszámban vettünk részt ezen a városi megmozduláson, 

hogy diákjainkban ezzel is erısítsük a környezetvédelem fontosságát. Az iskola 40 fıs csapata indult 

útnak, diákok, szülık, tanárok egyaránt, hogy bicikliháton megkerülje a Csobáncot. Az utat Diszelben 

néhány finom falat erejéig félbeszakítottuk, és alkonyatban, a naplementében gyönyörködve kerekeztünk 

vissza Tapolcára. Remélem, jövıre is ilyen kellemesen és eredményesen zárjuk majd az autómentes 

napot.  

Bertók Katalin 

A katolikus iskola a veszprémi Köztársaság Kupán 

Szeptember 26-án a Veszprém Megyei Önkormányzat által rendezett megyei atlétikai versenyen 

iskolánkból 16 fı mutatta meg tudását. A gyerekek távolugrásban, magasugrásban, 60m, 100m, 2000m- 

es futásban, illetve 4x100m-es váltófutásban képviselték iskolájukat. A több száz induló diák közül a 

hatodik osztályosokból álló fiú váltófutók (Bogdán Bálint, Bicsérdi Bálint, Pál Krisztián Marcell, Ludvig 

Tamás) harmadik, a hetedik osztályosok fiúk váltófutói (Buzás Miklós, Kónya Roland, Németh Ádám, 

Fekete Balázs) és a lány váltófutók (Bán Ramóna, Hoffmann Ágnes, Horváth Csenge, Ménes Maja) 

hetedik helyezést értek el. Az ötödikes fiú váltófutók (Németh Ádám, Sötét Áron, Zsikla Péter, Varga 

Bence) a nyolcadik helyezéssel térhettek haza.  

További sportsikereket kíván: Bertók Katalin 

          testnevelı tanár 
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Megyei sorversenyen szerepeltek diákjaink! 

 

Évek óta elıször vehetett részt az iskola alsó tagozata az ügyességi sorverseny megyei döntıjén, 

amely már 13 éve Tapolcán kerül megrendezésre. 15 mindenre elszánt kisdiák versenyezhetett a 

szurkolástól hangos tapolcai sportcsarnokban. Az ellenfelek között volt többek között Balatonalmádi, 

Balatonfüred, Herend, Várpalota és a Tapolcai Általános Iskola csapata, akik nagy rutinnal rendelkeztek. 

Ha dobogós helyezést nem is, de tapasztalatot és a jövıre nézve nagy elszántságot szereztek tanulóink.  

A csapat tagjai voltak:  

Varró Zsófia, Pál Barnabás, Lırincz Mira, Szép Benedek, Bencze Balázs, Lendvai Zsáklin, 

Lendvai Eliot, Bán Zoltán, Keller Flórián, Mersics Lili, Horváth Panna, Kovács Petra, Vasas Mátyás, 

Orbán Balázs, Molnár Barbara 

 

További alapos felkészülést kívánok a következı versenyekre: Bertók Katalin 
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OSKOLA A VÁR HELYÉN 

 
Egy-egy kép és mondat iskolánk régmúltjából 

- 5. rész – 
 

A tapolcai vár délkeleti saroktornyának rekonstrukciója a templomtoronyból nézve. A déli védıfal 

maradványai a sulink és a múzeum alatt rejtıznek. 

 


