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Kedves Gyerekek, kedves Diákok! 

 

Sok szeretettel köszöntelek Titeket az új év kezdetén, de egyben egy közösen kezdett új tanév 

kezdetén is, hiszen ettől a tanévtől kezdődően vagyok az iskola vezetője.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola a tapolcai általános iskolák közül sok 

mindenben egyedülálló és különleges. Bizonyára Ti is megtapasztaltátok, hogy mennyire jó egy olyan 

közösség részének lenni, amely gyermekközpontú, ahol mindenki ismeri a másikat, ahol életre szóló 

barátságok születnek és ahol a tanító nénik és a tanárok gondoskodva és szeretettel végigkísérik az 

utatokat, nyolc év tanulmányait. Az iskolába betérő idegenek is rácsodálkoznak a sok mosolygó, 

hangosan köszönő gyermekarcra, mely iskolánkban fogadja őket. Csak a mi iskolánkra jellemző ez a 

közvetlen, baráti hangulat, ahol a köszönés is a Jóistent dicséri.  

A kezdettől nagy élmény volt számomra ennek a 

közösségnek a részévé válni, a tanévkezdő szentmise 

meghittsége, családiassága, az Érsek Atya közvetlensége, utána 

a nemzeti és egyházi ünnepek közös, bensőséges megélése. 

Tudatosítsátok Ti is, hogy egy olyan iskolának vagytok tagjai, 

mely gondoskodó szeretettel fogadja a diákokat és egy olyan 

értékrendet közvetít, mely más iskolákban nem állhat a 

középpontban. Szeretnénk, ha a katolikus hagyományokat 

megtartó és tisztelő, a nemzeti értékekre büszke emberekké 

válnátok. Az iskola pedagógiai törekvései, az együtt megélt 

vallási és nemzeti ünnepek mind ezt a célt szolgálják. 

A tanév kezdetétől számos változást tapasztalhattatok az iskolában a felújítási, átépítési 

munkálatoktól kezdve a szellemi, lelki építkezésig egyaránt. Több pályázaton is indult iskolánk, hogy 

tanulásotokhoz minél jobb feltételeket teremtsünk. 
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Megújult a házirend is, melynek lényege az, hogy a közösségi jogok előtérbe kerülnek: az az egyén, 

akik a közösség ellen van, könnyebben kiemelhetőbbé válik onnan, hogy ne tehesse tönkre azt. 

Emlékezetes marad számunkra a Szent Márton-napi ünnepség is, mely több száz embert mozgatott meg, 

és szinte természetessé válik az, hogy a városi tévé, újságok folyamatosan beszámolnak iskolánk életéről. 

Megújult a honlapunk is, melyek a legújabb történések folyamatos szemmel tartása mellett lelki 

tartalommal is bővült: lelki tanácsadás, illetve szentírási magyarázatok is találhatók rajta. 

A tanévben tehát egy olyan úton indultunk el, mely épít az iskola erősségeire, a bensőséges családi 

légkörre, a vallási és nemzeti értékek közvetítésére és tovább visz minket azon az úton, hogy a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tapolca városának meghatározó iskolájává váljon. 

 Rohály János 

 igazgató 

Kedves Diákok! 

 

A honlapunkon a "lelki fül" meghallgatja a kérdéseidet, és válaszol is rá! 

 

Iskolánk lelki igazgatójaként szívesen válaszolok lelki, vallási, erkölcsi jellegű kérdéseitekre, akár a 

Jóistennel való kapcsolatról, családi, baráti kapcsolatról, szerelemről, vagy akármilyen, a világ "nagy 

kérdéséről" is legyen szó! Kérdésedet a fistv64@romaikatplebania.t-online.hu címre küldheted!  

1. Ha mindenki számára láthatóvá szeretnéd tenni a kérdést és a rá adott választ, akkor adj meg egy jeligét 

is, hogy ne a neved alatt jelenjen az meg!  

2. Ha csak személyes válaszadást kérsz, akkor azt csak az e-mail címeden kapod majd meg, más nem tud 

majd róla!  

 Szeretettel: 

 Földi István atya 
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Krónika 

 

Szeptember: 

 

3. → szentmise, tanévnyitó 

20. → autómentes nap a városban 

24. → Szent Gellért-nap 

 

Október: 

 

5. → ünnepi megemlékezés (október 6-ról) 

19. → ünnepi megemlékezés (október 23-ról) 

ausztriai kirándulás 

hetes rúgó verseny  

Szűzanya hónapja – közös ünneplés az 

óvodásokkal 

29. → Batsányi Jánosról vetélkedő a tapolcai 

gimnáziumban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November: 

 

7. → iskolánkban megalakul a Rákóczi Szövetség 

tapolcai szervezete  

10. → Főegyházmegyei szavalóverseny, Szent 

Márton köpenye 

18. → magyar szentek és boldogok napja  

részvétel a Bárdos-napokon 

27. Cselling természetismereti verseny 

 

December: 

 

adventi gyertyagyújtások 

8. → 15.00 – 18.00-ig adventre készülünk (mise, 

kézműves foglalkozások stb.) 

egyházmegyei adventi lelki nap iskolánkban 

„Iskolakóstolgató” 

14. → Luca-nap 

15. → lelki nap pedagógusoknak 

19. → adventi hangverseny a templomban 

20. → karácsonyi műsor 

21. → utolsó tanítási nap, lelki készülődés, gyónási 

lehetőség a gyerekeknek 
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Nagyboldogosok nyári táborozása 

 

A júniusi Badacsonytomajban megrendezett képzőművészeti alkotótábor után július közepén 5 napos 

szabadidő- és kalandtáborban vett részt a katolikus iskola 43 diákja Balatonakaliban. A Nagykőrösi 

Diáktábor 4-8 ágyas igényes faházakat s napi négyszeri étkezést biztosított számunkra. A sportpályákkal, 

nagy fűs-fás területtel, fedett szabadtéri „dühöngővel”, az új étkezővel és új vizesblokkal felszerelt tábort 

minden iskolának ajánljuk, akik felejthetetlen nyári emléket szeretnének szerezni diákjaiknak. 

Az 5 nap tartalmas programokat kínált számunkra: kirándulást tettünk Tihanyba, ahol az Apátságot és a 

Kalózmúzeumot néztük meg, Balatonfüreden gyönyörködtünk a hajó- és vitorláskikötőben, s felfedeztük 

a kiserdei játszóparkot. Bár az időjárás néha megtréfált minket, minden nap strandoltunk hol Akaliban, 

hol Zánkán. A gyerekek számára a legnagyobb élmény a zánkai sárkányhajózás, az esti kertmozi és a 

táborzáró tinidiszkó volt. Balatoni napjainkban léleküdítőként szolgált Földi István atya, lelki igazgatónk 

tábori miséje, amit gitáros est követett a tábortűz körül. A közös élményeket egy sétahajózással zártuk: a 

balatoni panoráma által szemünkkel még egyszer végigjárhattuk táborozásunk helyszíneit Tihanytól 

Zánkáig. Reméljük, jövőre még több tanuló részesülhet e közös örömökben! 

 

Köszönjük a Karitász és a Keresztény Szülők Alapítványának támogatását! 

Bányai Barbara 
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Rangos kitüntetéseket kaptak pedagógusaink 

 

Gellért a katolikus iskolák 

védőszentje. Emléknapján, 

szeptember 24-én, az Érseki 

Palotában dr. Márfi Gyula 

érsek adta át a Szent Gellért-

díjakat.  

 

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

katolikus iskolákban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetés adományozásának a feltétele 

az elkötelezett hitvalló élet, színvonalas nevelő-oktató munka, szilárd erkölcsi alapokon álló pedagógusi 

tevékenység. 

Ezen díjat idén iskolánk volt igazgatója, Németh Imréné kapta meg, aki 19 évig áldozatos munkájával 

vezette intézményünket. A kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseképpen és egyben nyugdíjba 

vonulása alkalmából Boldog Gizella Főegyházmegyei Emlékérem ezüst fokozatában részesült. 

Intézményünk másik díjazottja Szájer Béla földrajz-rajz szakos kollégánk. Kiemelkedő szakmai 

munkájának és színvonalas nevelő-oktató munkájának elismeréseképpen a díjak közül a Szent Gellért 

Érdemérem ezüst fokozatát vehette át az ünnepségen. 

Minden intézményünkben dolgozó kollégánk nevében ezúton is szívből gratulálunk a rangos, elismerő 

díjakhoz. 

Hedericsné R. Szilvia 

 

Ősz 

 

"Ősz" címmel közös 

programon vettek részt 

a Nagyboldogasszony 

Római Katolikus 

Általános Iskola alsós 

tanulói és a Szent 

Erzsébet Óvoda egy 

csoportja. 
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Úti ajánló mindenkinek 

 

Iskolánkban már hagyománya van az ausztriai kirándulásoknak: adventi vásár ás városnézés 

Bécsben és Grazban, Eisenstadtban, Märchenpark-látogatás St. Margarethenben.  

 

Az idei tanév első „kiruccanása”  nagy népszerűségnek örvendett a diákok és szülők körében egyaránt: 50 

fővel indultunk el október második szombatján Riegersburgba, hogy bepillantást nyerhessünk a mára már 

valóságos kultusszal rendelkező Zotter bio-csokoládé készítés rejtelmeibe. A családi manufaktúrában 

 üvegfalakon keresztül - hermetikusan elválasztva az üzemrésztől- jól szemügyre vehettük a 

munkafázisokat, s az egyes állomásokon mindent megkóstolhattunk a kakaóbabtól kezdve a nyers 

csokoládémasszán keresztül a kész csokoládékig. A gyár termékskáláján 150 féle csokoládé található, 

ebből szinte mindegyiket megkóstolhattuk a túra folyamán. A különleges ízesítések közül mindenképp 

említésre méltók az olyan bizarr ízkombinációk, mint a szalonnás csokoládé, a mogyoróvaj-ketchup ízű, 

zelleres-szarvasgombás, hegyi sajtos, olivás-citromos, rózsás-bazsalikomos vagy a kenderes csoki. 

 

Az üzemlátogatás után az „Ehető 

Állatkert" nevű biogazdaságban tettünk 

sétát. A csokoládégyár  körül elterülő 

27 hektárt őshonos felföldi marhák, 

tiroli szürkemarhák, sváb disznók, 

óstájer tyúkok, sulmvölgyi kakasok, 

dámszarvasok, lámák lakják. A 

látogatók az itt élő állatokból készült 

különböző ételeket kóstolhatják meg az 

Essbar Restaurant-ban. 

 

Napunk zárásaként hazafelé a 

szombathelyi Kalandvárosban 

töltöttünk el pár órát, ami 

Magyarország legnagyobb 

szuperjátszótere.         Fotó: Dancs István 

Következő úti célunk Rachau lesz (Stájerország), ahol Európa legmagasabb fák teteje felett ívelő sétaútját 

járjuk be 2,7 km-en keresztül az érintetlen természetben, az alpesi hegyekre nyíló kilátással… 

Köszönöm Rédliné Kocsis Mária és Horváthné Puskás Judit kolleganők segítségét, akik iskolánkkal 

karöltve, lelkiismeretesen szervezik meg minden évben ausztriai kirándulásainkat!  

Bányai Barbara 
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„Tollfosztóban jártam az este” 

Hagyományőrző éneklés a Bárdos-napokon 

 

A szokásostól eltérő módon az idei évben a népdaléneklési verseny helyett hagyományőrző éneklésre 

hívták meg  iskolánk aranyhangú tanulóit a Bárdos iskolába. A két teremben berendezett „fonóház” a régi 

paraszti világot idézte, ahol téli napokon a közös munka nyújtott alkalmat a közös éneklésre. Miközben 

belekóstolhattunk a szövés-fonás, rokkázás és orsózás tudományába, csapatonként egy népdalcsokorral 

idéztük fel a régieket. Alsós énekeseink egyházi népénekkel, felsőseink moldvai dalokkal színesítették a 

fonóház hangulatát.  

A program céljaként betekintést nyerhettünk a magyar népi kultúra egy szeletébe. Pedagógusként 

mindannyiunk feladata, hogy beépítsük gyermekeink nevelésébe mindazon értékeket, melyek a 

folklórban megőrzésre érdemesek. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai 

gyerekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és a követendőt.  

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg 

újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán 

Bányai Barbara 

 

Fotó: Dancs István 
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Eredményesen szerepeltek a katolikus iskola tanulói 

November 27- én ismét megrendezésre került a Cselling természetismereti verseny a Batsányi János 

Gimnáziumban. 

A versenyen kiemelt szerepet kapott a Balaton - felvidék növény- és állatvilága, valamint geológiai 

képződményei, de szerencsére diákjaink rendszeres túrázók, ezért nem jelentett problémát ezek 

felismerése sem. 

Iskolánkat 3 tanuló, Bencze Loretta, Hoffmann Ágnes és Ménes Maja 8. osztályos tanulók képviselték. 

A megmérettetésen 9 csapat vett részt, melyből iskolánk tanulói a harmadik helyezést érték el. 

 További sikereket kívánunk! 

 Bertók Katalin 

 

Költészet és szép magyar beszéd 

A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola – a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyományainak 

ápolására az előző évi versenyek folytatásaként – az idén is a költészet közös ünnepére hívta a 

főegyházmegye tanulóit, 2012. november 10-én, Szent Márton neve napjához kötődően. 

A résztvevők kötelező versként a magyar nyelvű istenes versek közül választhattak, illetve az alkalomhoz 

illő szabadon választott verset adták elő.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolát hat tanuló képviselte a rangos 

megmérettetésen: Rádi Zita a 3. osztályból, Csongrádi Anna és Kovács Réka a 4. osztályból, az 5-6. 

évfolyamot Hederics Tamás, Cseh Zoltán és Hegedűs 

Kristóf képviselte. A dicséretes szavalatok közül 

kiemelkedett Hederics Tamás, aki különdíjban részesült.  

Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját, a gyerekek 

lelkes részvételét.  

Kormányos Ildikó 
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Vetélkedő Batsányi Jánosról és koráról 

2012. október 29-én a Batsányi János Gimnáziumban vetélkedőn vett részt két hetedik osztályos csapat. 

A csapatok tagjai: Németh Dominika, Rádi Stella, Srámli Ivett és Ludvig Tamás Ádám, Molnár Dániel, 

Nyírő Ádám.  

A tanulóknak sokrétű ismeretekkel kellett rendelkezniük mind irodalomból, mind pedig történelemből, 

ezért a versenyt alapos felkészülés előzte meg. A vetélkedésre nevezni egy – a témához kapcsolódó – 

plakáttal kellett. A diákok a megmérettetésen jelenetet adtak elő, keresztrejtvényt fejtettek meg, 

memoritereket szavaltak stb. 

A leányokból álló csapat 4. helyezést ért el, a fiúk pedig a 7. helyen végeztek. 

 Németh Veronika 

 

 

Olvasási verseny 

 A Bárdos napok alkalmából szépkiejtési-olvasási versenyt rendeztek. Osztályfőnököm, Viki néni 

két társammal együtt benevezett engem is a megmérettetésre.  

 Szorgalmasan készültünk, több alkalommal gyakoroltuk Viki nénivel a kifejező olvasást, hol egy 

külön teremben, hol az osztálytársak előtt. Így felkészülten indultunk el 2012. november 15-én a Bárdos 

Iskolába. Sorszámot kellett húznunk. Én a huszonhármas sorszámot és az egyes számú szöveget kaptam. 

A felkészülés egy külön teremben zajlott. Egy ismeretterjesztő szöveget kellett felolvasni Tapolcáról és 

környékéről, mely számomra könnyen olvasható volt. Egyszer hibáztam, de akkori érzésem szerint így is 

jól sikerült a szereplésem. Az eredményhirdetés során ez be is bizonyosodott, hiszen huszonhét indulóból 

második helyezést értem el. Nagyon boldog voltam. Oklevéllel és kézfogással jutalmaztak a díjátadó 

ünnepségen. 

Mikor véget ért az eredményhirdetés, boldogan öleltem meg Viki nénit. Anyukám és az Ő 

segítsége nélkül nem sikerült volna! 

Horváth Panna 4. osztály 
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Adventi lelki napot tartottak a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában 

 

Immár tradicionális jelleggel került megrendezésre a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 

Iskolában december 1-jén- az Adventi lelki nap. A bensőséges hangulatú rendezvényt a tapolcai Római 

Katolikus Egyházközség, a programnak otthont adó oktatási intézmény és a Reményforrás Egyesület 

szervezésében sikerült megvalósítani. 

A szépszámú megjelentet Sötét Béla és felesége- Csilla asszony köszöntötte. Szóltak az elmúlt esztendők 

hasonló rendezvényeinek jelentőségéről, létrejöttéről és céljáról, majd ezt követően bemutatták a 

hallgatóságnak a lelki napra érkezett elismert pszichológust és főiskolai tanárt- Dr. Pálhegyi Ferencet, aki 

„Életünk lenyomata gyermekeink lelkén” címmel tartott mélyreható és tartalmas előadást. Többek közt 

kiemelte, hogy napjainkban még inkább elkötelezett kapcsolatokra van szükség, az Isten előtti 

szövetségkötésre, amelynek maga az Isten a tanúja. 

Szemléltető ábrákon érzékeltette, természetből vett hasonlattal, hogy mennyire fontos a környezetünk 

ápolása, amelyben mi vagyunk a növények. Amennyiben kellően hatni tudunk erre a környezetre 

permetezéssel, gyomirtással, trágyázással, öntözéssel és nem utolsósorban metszéssel, akkor 

létrejöhet(nek) egy egészséges növény(ek). Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy Isten tanítása szerint 

éljünk és neveljük utódainkat is. 

Az előadás után a megjelentek külön termekbe vonultak aszerint, hogy ki melyik évszakban kötött 

házasságot, majd ilyen formában dolgozták fel kiscsoportokban a hallottakat. 

Az adventi koszorút Csere Sándor kanonok szentelte meg, majd ezt követően Hoffmann Máté gyújtotta 

meg az első gyertyát. A megjelenteknek Szabó Emőke református lelkész szólt az Advent jelentőségéről, 

majd közös ima következett  

Természetesen a gyermekekről sem feledkeztek meg a lelki napon- a gyertyaöntés, mézeskalács sütés és a 

csuhézás rejtelmeibe kaptak bepillantást a legifjabbak. Akik a sportos vonalat képviselték, azoknak a 

tornatermi labdajátékok nyújtottak kellemes perceket. 

(Forrás:http://www.rotary-debrecen.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Dancs István 
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Miklós püspök ismét nálunk járt 

Az idei tanévben a 3. és 4. osztályosok 

kedveskedtek színvonalas műsorral az iskola tanulói és 

dolgozói számára december 6-án.  

 Hívogató énekkel várták Miklós püspököt, aki 

hamarosan meg is érkezett a tornaterembe. A rengeteg 

vers és dal mellett bepillanthattunk Miklós püspök 

életébe egy cipőjüket fényesítő, készülődő testvérpár 

segítségével. A bábszínházban pedig az erdei 

állatokhoz látogatott el a Mikulás és Sapmusz, a 

krampusz. A Jóságos Öreg örömmel, boldogan fogadta a csillogó szemű, lelkes kis csapat műsorát.  

Miután köszönetet mondott, jó tanácsokat adott a gyerekeknek, szaloncukrot osztott minden nebulónak, 

majd tovább indult, hisz rengeteg teendő várt még rá. A nézőközönség kitartó, hangos tapssal jutalmazta a 

szereplőket. 

Az ünnepi összeállítást ugyanilyen örömmel fogadták a 

Megbecsülés Idősek Otthonának lakói, a Katolikus 

Karitász által a templomban megrendezett ünnepség 

résztvevői és a Tapolcai Óvoda Szivárvány 

Tagintézményének ovisai is. 

 Gratulálunk a szereplőknek a szorgalmas, kitartó 

felkészülésért és a nagyszerű szereplésért! 

 Varga-Gerencsér Viktória 

Karácsonyi műsor 

Iskolánkban már hosszú évek óta 

hagyomány, hogy a karácsonyi műsort a gyerekek 

a templomban adják elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén az 5. és a 6. osztályos tanulók egy 

karácsonyi misztériumjátékban szerepeltek. A 

szent család szálláskeresését, a pásztorok és a 

három királyok látogatását elbeszélő prózai szöveg 

mellett zene (gitárkíséret), illetve hagyományos és 

kevésbé ismert karácsonyi dalok, dallamok is 

színesítették a műsort. 

„Harangok szóljatok, szóljatok csengők 

  Tudja meg a világ: karácsony eljött! 

  Zengjétek angyalok, zengjétek boldogan 

  Tudja meg a világ: karácsony napja van!” 

Ezekkel a gondolatokkal zárult a misztériumjáték, 

ezt vittük magunkkal útravalóként a karácsonyi 

ünnepekre.   Németh Veronika 
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A katolikus iskola adventi hangversenye 

„Dicsőítsétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjétek fölségét! Új dalt Énekeljetek az Úrnak, 

daloljatok neki szép öröméneket zengve!” – a 33. zsoltár ezen szavait idézve nyitotta meg Ménes Maja a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola adventi hangversenyét. 

A koncert minden év decemberében kerül megrendezésre a katolikus templomban. E szakrális tér - a 

gyülekezeti élet mellett- kiváló akusztikájával alkalmas arra is, hogy otthonra leljen, szárnyaljon benne a 

muzsika. 

Szebbnél szebb énekes és zenei produkciók töltötték be a templom falait a diákok előadásában: 

hallhattunk barokk és klasszikus műveket Bachtól, Kiegertől, Diabellitől, Carcassitól fuvolán, zongorán, 

hegedűn, furulyán és gitáron, egymás után csendült fel a Gavotte, Sarabande, Adaggio, Bourrée a kis 

muzsikusok tolmácsolásában. 

A hangversenyt egy 

latin-német 

keveréknyelven íródott 

14. századi adventi 

dallammal és egy 16. 

századi angol-latin 

nyelvű karácsonyi 

énekkel zárta az iskola 

kórusa. Az elhangzott 

művek  karácsonyi 

hangulatot varázsoltak 

a templom falai közé, a 

főoltáron adventi 

gyertyák fénye 

ragyogta be az ünnepet. 

Immár 5. alkalommal 

csendültek fel a 

gyermekek ajkáról s 

hangszerek sokaságából         Fotó: Dancs István 

a megható dallamok. A hangverseny célja felhívni mindnyájunk figyelmét a zene egyesítő és 

lélekformáló erejére: a zene az, melynek segítségével hatást gyakorolhatunk az emberi lélekre; egy olyan 

eszköz, amely segít nekünk a lélekkel kommunikálni. 

 

(Forrás: http://www.dancsistvan.hu) 



OSKOLA  2012/2013. I. félév 

 

14 

Autómentes nap a katolikus iskolában 

 

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

diákjainkban ezzel is erősítsük a környezetvédelem fontosságát. Szeptember 20-án az iskola 30 fős 

csapata indult útnak, diákok, szülők, tanárok egyaránt, hogy bicikliháton megkerülje a Csobáncot. Az utat 

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

kerekeztünk vissza Tapolcára. Remélem, jövőre is ilyen kellemesen zárjuk majd az autómentes napot.  

 

Szépen szerepeltek a katolikus iskola tanulói 

 

Mint minden évben idén is részt vettünk a Gördülj velünk! kerékpáros ügyességi versenyen az új temető 

melletti kerékpárúton. Tanulóink kerékpárral, rollerral és görkorcsolyával is versenybe szálltak, hogy 

bebizonyítsák jártasságukat ezekben a sportokban. Az alsó tagozatos diákok között Szép Benedek 

rollerrel első, kerékpárral második, míg Keller Flórián kerékpárral első, rollerrel harmadik helyezést ért 

el. A felső tagozatos tanulók között Kovács Vivien görkorcsolyával első, kerékpárral és rollerrel 

második, míg Hegedűs Kristóf rollerrel és kerékpárral is első helyezést ért el.  

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

 Bertók Katalin 
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Hetesrúgó verseny a katolikus iskolában 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került a hetesrúgó verseny az iskola udvarán. 

Szerencsére nagy érdeklődés övezte ezt a megmozdulást, mert közel 45 diák szerette volna magát próbára 

tenni. Fiúk- lányok egyaránt, szebbnél szebb lövésekkel tették próbára a verseny kapusát, Mersics Milánt 

(6. osztály). Nagy izgalmak közepette az alsó tagozatosok közül Tátosi Dániel (4.osztály) első, Lendvai 

Eliot (4.osztály) második és Katona Dávid (3. osztály) harmadik helyezést ért el. A felső tagozatosok 

közül Cseh Zoltán (6. osztály) első, Sötét Áron (6. osztály) második és Ludvig Tamás (7. osztály) 

harmadik helyezést ért el. 

További sportsikereket kívánunk! 

 Bertók Katalin 

 

 

Súlylökő verseny Veszprémben 

 

Az évadzáró dobóversenyen Veszprémben a Köztársaság Kupa keretein 

belül Molnár Dániel 7. osztályos tanuló súlylökés versenyszámban a 

nálánál egy évvel idősebbekkel versenyzett. Ennek megfelelően nem 

2kg-os, hanem 3 kg-os súlygolyóval lökött, ami nagy kihívás volt 

számára. Mindezek ellenére 973cm-t lökött és ezzel, ennek a 

korosztálynak is magasan a győztese lett.  

 

További sportsikereket kívánunk! 

 Bertók Katalin 
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Kovács Réka 

4. osztály 

 

A Szeretet kis zugai 

 

A szeretet olyan, mint a só. 

Mindenkinek szükséges, 

nélküle az élet sivár és üres. 

 

A szeretet nélkül élő ember 

zárt, magának való. 

Se barátja se öröme nincs semmiben. 

 

Egy igaz barát kincset ér. 

Neki mindig mindent el lehet mondani, 

mert biztos, hogy a szó nála célba ér. 

 

Az igaz barát a neked fontos dolgokat 

észben tartja. 

A titkodat soha el nem árulja. 

 

Az igaz barátot nehezebb megszerezni,  

mint elveszíteni. 

A kis testvérre se lehet irigynek lenni, 

mert egy nap jó barátokká lehettek ti. 

 

Ez, amit most neked elmondtam, 

igaz a családtagjainkra és a többi emberre is. 

Ők is biztos nyitott szívvel hallgatnak,  

ha beszélsz hozzájuk te is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


