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(Részlet Rohály János igazgató úr tanévnyitó beszédéből) 

 

Tisztelt Lelki igazgató Úr, Tisztelt Plébános Urak, 

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

 

„Ora et labora!” – szól a régi katolikus jelmondat, „ora”, azaz imádkozzál, „labora”, azaz 

„dolgozzál!”. Ez a rövid kis egyszerű mondat nagyon mély bölcsességet takar. Egyrészt az istenhívő 

emberi élet két nagyon fontos mozzanatát emeli ki, az imádságot és az alkotó munkát. Másrészt – ami 

talán még fontosabb – e kettő közötti összefüggést, rangsort, sorrendet fogalmazza meg. Első lépés az 

ima, a lelki rákészülődés, lelki előkészület, majd ezt követheti második lépésként maga az alkotó munka, 

a hivatás teljesítése, a feladat lelki útmutatást követő megvalósítása. Azzal, hogy mi ma itt a templomban 

összejöttünk, teljesítettük ebben a régi bölcs mondásban megfogalmazottakat! 

Veni Sancte Spiritus, Jöjj Szentlélek Úristen – imádkoztuk és énekeltük a tanévnyitó szentmisén. 

A Szentlélek segítségét kértük az új tanév kezdetén, hogy segítsen minket az új tanév kihívásai, 

bizonytalanságai, változásai közepette. Az, hogy mi a tanévet is szentmisével kezdjük, mutatja iskolánk 

óriási különbségét a többi iskolához képest. A mi katolikus iskolánk alapja évezredes értékekre, szilárd 

alapokra, sziklára épült. A mi iskolánk alapja egy személy: Jézus Krisztus, akinek a jelenlétét és az ő 

szabadító örömhírét ünnepeltük a szentmisében. Szükségünk van erre az örömhírre az új tanév kezdetén 

is. Szükségünk van arra az örömhírre, mely szerint nem kell az embernek egyedül küzdenie az életben az 

új kihívásokkal, van biztos segítője, támasza, aki maga a végtelen Úristen. És ha kéri, és ha hisz benne, 

akkor biztos útmutatásra számíthat a bizonytalanságok közepette is! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 2013-2014-es tanév kezdetén! 

Ez a tanév nemcsak az iskola életében, de Tapolca városának életében is sok szempontból új 

kezdetet jelent majd. 
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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Tapolca városának új plébános atyáit! Nagy 

öröm számunkra, hogy Tapolca lelki élete két plébános atya által születhet újjá. Biztos vagyok benne, 

hogy a plébánia és az iskola együttműködése gyümölcsöző lesz. Már most sok szeretettel hívjuk és várjuk 

a plébános atyákat iskolánk valamennyi rendezvényére, ünnepségére és már most jelezzük, hogy nagyon 

számítunk segítségükre lelki életünk gazdagabbá tételében.  

Új kezdetet jelent ez a tanév természetesen az első osztályosok számára, akik most kezdik 

általános iskolai tanulmányaikat: Sok szeretettel köszöntelek titeket az új iskolátokban, remélem, jól 

érzitek majd itt magatokat! Úgy hallottam, hogy a Manó-tanodában már rengeteg élményt és barátot 

szereztetek! Mindenben számíthattok segítségünkre, a tanító nénik és az én segítségemre is! 

Új kezdetet jelent ez a tanév természetesen minden diák számára, hiszen egy újabb, magasabb 

szinten folytatjátok majd tanulmányaitokat. Új kezdet ez különösen az ötödikeseknek, akik a felső 

tagozatra lépnek és a nyolcadikosoknak, akik az utolsó, felelősséggel teli évüket kezdik az iskolában, 

hogy itt megszerzett tudásukat kamatoztathassák majd a középfokú iskolákban, és iskolánknak jó hírét 

vigyék tovább. 

Kedves Diákok! Kívánok számotokra közösségi élményekben gazdag évet, lelki, szellemi 

növekedést! Kívánom mindazt, ami iskolánk pedagógiai hitvallása is megfogalmaz:  

Nevelésünknek (a keresztény nevelésnek) abban kell segítenie a gyerekeket, hogy az evangélium 

lelkületével nézve megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Megérjenek a szabadság felelős 

megélésére. 

Kedves Diákok! Köszönöm azokat a szép verseny- és tanulmányi eredményeket, melyekkel 

iskolánk jó hírét vittétek a városban, az országban, remélem és kérem, hogy az idei tanévben is legyetek 

ilyen eredményesek! 
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KRÓNIKA 

 

SZEPTEMBER 

- tanévnyitó, VENI SANCTE 

- Szent Gellért-nap, 

díjat kapott: Földi István lelki-igazgató 

 

 

 

OKTÓBER 

- aradi vértanúk ünnepe 

ünnepi megemlékezés 

- rajzpályázat kiírása Márton napra 

 

 

NOVEMBER 

- Márton-napi libaságok 

- első adventi gyertya meggyújtása 

 

 

DECEMBER 

- Mikulás-nap 

- Luca-nap 

- adventi hangverseny 

- városi karácsonyon való részvétel 

- betlehemes játék a templomban 

- lelki délelőtt István atyával 

 

 

JANUÁR 

- félévi bizonyítványok megírása és kiosztása 

- az első félév értékelése, értekezlet 

 

 

 

FEBRUÁR 

- farsang gyermek\felnőtt 

- félévi szülői értekezlet 

- Mária napok szervezése 

-  nyílt nap a leendő első osztályosoknak 

 

MÁRCIUS 

- nyílt napok 

- iskolába hívogató 

- március 15-e nemzeti ünnep 

- apák napja 

- Mária-napok 

- húsvétra készülünk, keresztút, gyónás 

- nyílt nap az iskolában tanuló gyerekek szüleinek 

 

ÁPRILIS 

- óvodások látogatása az iskolában 

- húsvéti játszóház 

- készülődés anyák napjára 

- nyári táborok szervezésének kezdete 

- húsvéti lelkigyakorlat 

- húsvéti misztérium játék a templomban 

 

MÁJUS 

-  anyák napja 

- madarak és fák napja 

- tanévvégi teendők 

- Harmatcsepp országos tanulmányi verseny döntője 

Pécelen 

- kompetenciamérés 

- gyermeknap 

 

 

 

JÚNIUS 

- szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 

- osztálykirándulások 

- osztályozó konferencia 

- bizonyítványok megírása 

- TE DEUM, ballagás 

- ünnepélyes tanévzáró 

- nyári táborok
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NAGYBOLDOGOSOK NYÁRI TÁBOROZÁSA 

A júniusi- Badacsonytomajban megrendezett képzőművészeti alkotótábor után, július közepén 5 

napos szabadidő- és kalandtáborban vett részt iskolánk 33 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; 

megnéztük az Apátságot és a Belső-tavat, ahol a Balatonnal kapcsolatos játékos kvíz várta a diákokat. 

Kétszer is alkalmunk nyílt a 40 fős Phoenix vitorlás hajóval vízre szállni, s a Balaton közepéről 

megcsodálni az északi-part gyönyörű hegyeit. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk: minden nap 

strandoltunk hol Akaliban, hol Zánkán. A gyerekek számára a legnagyobb élmény a zánkai 

sárkányhajózás, a tábortüzek, az éjszakai bátorságpróba, valamint a tinidiszkó volt. Balatoni napjainkban 

léleküdítőként szolgált Földi István atya, lelki igazgatónk tábori miséje, amit a tapolcai zeneiskola 2 

diákja és Haga Kálmán harsonatanár zenei szolgálata tett még emlékezetesebbé. 

Köszönjük a Veszprémi Érsekség, a Tapolcai Karitász és a Keresztény Szülők Alapítványának 

 támogatását! 

B.  B. 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1269-nagyboldogosok-nyari-taborozasa
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NÉPDALVERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 

 

A VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Népdalversenyt hirdetett általános iskolások 

számára- két korcsoportban. A megmérettetésre tizennyolc gyermek jelentkezett, a háromtagú zsűrinek- 

hála a sok színvonalas produkciónak, nem volt könnyű dolga. 

Az első kategóriában a 3-4-5., a másikban a 6-7-8. osztályos tanulók adták elő produkciójukat. A 

versenyzőknek a szabadon választott népdal mellett, egy balatoni vagy bakonyi tájegységről származó 

nótát is elő kellett adni.  

Kalamárné Pandur Éva rövid köszöntője után tájékoztatta a hallgatóságot, hogy 

hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a nemes versengést. Reményének adott hangot,  hogy 

jövőre még több vállalkozó kedvű iskolást szeretnének látni. 

Először az első korcsoportos diákok álltak ki a közönség elé, majd utánuk a "nagyobbak" 

következtek. A Füstös Mária, Mózner Miklós és Szabó Csaba alkotta szakmai zsűri sok kiemelkedő 

produkciót is halhatott, így aztán nem volt könnyű dolguk, mikor dönteniük kellett, a jók közül kik 

legyenek a legjobbak. 

Iskolánkat 10 diák is képviselte a rendezvényen,s  bizony szép eredmények születtek. 

Kardos Marcell 3. osztályos tanuló II. helyezett, a felsősök kategóriájában Molnár Barbara 6. osztályos 

tanuló III. helyezett, Kovács Vivien 7. osztályos diákunk II. helyezett lett.  A zsűri külön dicséretét kapta 

Hederics Eszter ( 3. osztály) és Kovács Petra (5. osztály) . Gratulálunk nekik a szép eredményekhez! 
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„ÉN VAGYOK A SZŐLŐTŐ, TI A SZŐLŐVESSZŐK. AKI BENNEM MARAD, S ÉN BENNE, 

AZ BŐ TERMÉST HOZ." (JN.15:5) 

Egyházmegyei családos zarándoklat Badacsonytomajon 

A fenti krisztusi példázat volt a mottója  annak a családos szüreti 

zarándoklatnak, amely 2013. szeptember 28-án került 

megrendezésre Badacsonytomajon. Az egyházmegye 

 Családpasztorációs Munkacsoportja  harmadik alkalommal 

szervezett zarándoklatot az egyházmegye családjai számára, mintegy 

150 résztvevővel. 

 A zarándoklat első állomása a badacsonytomaji Szent Imre 

templom volt, ahol reggel 8 órától gyülekeztek a zarándokok, 

majd  Földi István atyával a szőlőtő és szőlővessző példázatára 

felépített szentmisén elmélkedtek. A következő állomás a badacsonyőrsi Szent Antal kápolna, majd a 

Folly Arborétum volt, ahol  az ebéd után színes programok várták a családokat: bőrözés, ügyességi- és 

népi  játékok, állatsimogató, mini arborétum-készítés, majd a 15 órai záró áldás után a Nyírettyű együttes 

szolgáltatott talpalávalót a résztvevőknek. A családi nap vidám és könnyed kikapcsolódás volt, ahol a 

gyermekek  megismerhették a gyümölcstermés folyamatát a mag növekedésétől a gyümölcsérésig: az első 

állomáson szőlővesszőt ültettek, a második állomáson a szőlő növekedését figyelhették meg, 

kipróbálhatták  a metszést, a szőlőtő gyomlálását, a harmadik állomáson pedig leszüretelhették a termést, 

kipróbálhatták a préselést, s friss must formájában élvezhették munkájuk gyümölcsét. A zarándoklatot 

egy tudatosan felépített gondolatmenet kísért végig, melyet Szakács Péter atya, az egyházmegye 

családreferens papja  tolmácsolt a részvevő családok felé az egyes állomásokon. „Én vagyok a szőlőtő, ti 

a szőlővesszők.”-  Jézus önmagát ebben a példázatban szőlőtőnek nevezi, az övéit pedig szőlővesszőnek. 

Ez azt jelenti, hogy olyan tökéletesen és természetesen egybetartozik az övéivel, és az övéi Ővele, hogy 

egymás nélkül e földön nem töltheti be szolgálatát egyik sem. A szőlővesszőt, ha lemetszik, nem teremhet 

gyümölcsöt, hanem elszárad. Az Úr Jézus ezt így fejezi ki: „…mert nélkülem semmit sem tudtok 

cselekedni.” Jézus teljes lényünket arra akarja használni, hogy Isten akaratát e földi életben megvalósítsa 

általunk. Isten akarata pedig az, hogy minden ember üdvözüljön, s hogy  Isten szeretete általunk eljusson 

mindazokhoz, akikkel érintkezünk, akik az evangéliumot elfogadják. Úgy is mondhatjuk, hogy teremjük 

azt a lelki gyümölcsöt, amire másnak szüksége van. 

 

 

 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1391-en-vagyok-a-szoloto-ti-a-szolovesszok-aki-bennem-marad-s-en-benne-az-bo-termest-hoz-jn-15-5
http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1391-en-vagyok-a-szoloto-ti-a-szolovesszok-aki-bennem-marad-s-en-benne-az-bo-termest-hoz-jn-15-5
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 De mi a Lélek gyümölcse? Kilenc gyönyörű kincset sorol egymásután a Szentírás:"A Lélek gyümölcse 

ez: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Akinek 

az élete abból áll, hogy állandóan gyümölcsöt terem, más szóval, hogy örömet tud másoknak szerezni, 

azoknak állandó az örömük Krisztusban. Ha mi megmaradunk Őbenne, és az Ő élete bennünk 

munkálkodik, nem leszünk gyümölcstelenek. A szőlővessző nem önmagának terem, és nem önmagáért 

terem gyümölcsöt, hanem a gazdának és másokért. Így dicsőíttetik az Atya, és a gyümölcstermés által 

áldására vagyunk másoknak. - Ezekkel a gondolatokkal meggazdagodva térhettek haza zarándokaink a 

lelki szüretből. 

A családpasztorációs munkacsoport a badacsonytomaji Szent Imre Plébániával , a tapolcai 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolával, valamint a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok 

Egyesületével fogott össze, hogy e lelki szüret igazán maradandó élmény legyen a 150 résztvevő számára. 

Köszönet a Folly Arborétumnak, akik a helyet, s a badacsonytomaji Kolping Családnak, akik a bőséges 

ebédet biztosították számunkra!                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. B. 

( Az újságcikk a Veszprémi Főegyházmegye honlapján is megjelent. – a szerk.) 
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A KITARTÓ MUNKA MEGHOZTA AZ EREDMÉNYÉT 

Az idei évben október 21-én került megrendezésre a II. Szöcske Gála terematlétika-verseny a 

Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

  A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai is képviseltették magukat 14 

fővel. Az első versenyszám a 30 m-es síkfutás volt, amiben Bogdán Bálint és Lendvai Eliot is a dobogó 

második fokára állhatott fel. A számos induló közül Molnár Barbara és Keller Orsolya is a jól 

megérdemelt ötödik helyig vágtázott. Ezt követte a helyből távolugrás, amiben Bogdán Bálint második, 

míg Bicsérdi Bálint és Keller Orsolya harmadik helyezést ért el. 

Ezzel párhuzamosan folyt a medicinlabda-dobás, amiben kimagasló eredménnyel Molnár 

Dániel első, Nyírő Ádám és Srámli Ivett negyedik helyezett lett. Az ügyességi számokat követte a 

váltóverseny, amiben az iskola fiú-váltója elsőként ért a célba. A váltó tagjai: Orbán Balázs, Lendvai 

Eliot, Bicsérdi Bálint, Bogdán Bálint. A versenyen szépen szerepelt még Mersics Lili, Háromi Bence, 

Kónya Elizabet és Németh Ábel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a résztvevőknek és további sportsikereket kívánunk!  

Bertók Katalin 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1447-a-kitarto-munka-meghozta-az-eredmenyet
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KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG A NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Majd azt mondta Isten: 

„Hajtson a föld füvet, amely zöldül és magot hoz, 

és gyümölcstermő fát, amely a földön faja szerint meghozza gyümölcsét, a belsejében maggal!” 

2013. október 18-án az iskola alsó tagozatos diákjai az egészség jegyében töltötték a délelőtti tanórákat. 

Belépőként egy gyümölcsöt kellett hozni. 

 

 

 

 

 

Az 1-2. osztály és a 3-4. osztály forgószínpad-szerűen látogatta végig az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó különböző állomásokat. A reggel, ahogy mindig kellene, testmozgással kezdődött. A 

tornateremben Bertók Kati néni aerobik órája várta a sportolni vágyókat, ahol póló nem maradt szárazon. 

Az iskola védőnője, Schvendor Diána az egészséges táplálkozásról tartott játékokkal színesített előadást. 

Az elméleti tudást rögtön alkalmazhatták is a gyerkőcök. Az ebédlőben Scher Zoltánné Marika néni 

természetgyógyász és fitoterapeuta várta a gyerekeket bemutatóval, kóstolóval egybekötött előadással. A 

tanulók megismerhették Isten patikájából származó gyógynövények jótékony hatásait, megízlelhették a 

belőlük főzött teákat. Zöldségekből ízletes salátákat készítettek, melyhez csírákat és magokat 

fogyasztottak. Marika néni hangsúlyozta, hogy a magyar ember számára a magyar földön élő növények a 

legegészségesebbek és a legmegfelelőbb összetételűek, a legtáplálóbbak. Végül csicseriborsó-pástétomos, 

gabonakolbászból készült pizzakrémes és házi nutellás falatkákat kóstoltak a diákok. Akik pedig nem 

lehettek velünk az egészségnapon, azok figyelmét a negyedik állomáson készített plakátok hívták fel az 

egészséges életmód fontosságára. A hallott ismeretek rendszerezésével, összefoglalásával látványos, 

figyelemfelhívó alkotások születtek. Reméljük, hogy a gyerek a rengeteg ismeretből megőriznek, 

továbbadnak jó néhányat és a szülők is kedvet kapnak néhány étel elkészítéséhez! Köszönjük a 

szülőknek, hogy támogatták a rendezvényt a rengeteg gyümölccsel és egyéb egészséges ételekkel! Az 

egészségnap folytatásaként Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola alsósai a Szent Erzsébet Óvoda 

nagycsoportosait látják majd vendégül és hasonlóan színes programokkal készülnek számukra. 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1448-kozeppontban-az-egeszseg-a-nagyboldogasszony-romai-katolikus-altalanos-iskolaban
http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1448-kozeppontban-az-egeszseg-a-nagyboldogasszony-romai-katolikus-altalanos-iskolaban
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Az élményekkel egybekötött tanulás során ismét bebizonyosodott, hogy nagyboldogosnak lenni JÓÓÓÓ! 

 

Varga-Gerecsér Viktória 



2013/2014. I. félév OSKOLA 

 11 

 

„SZENT MÁRTON KÖPENYE” 

Rendhagyó délutánra várta a családokat november 9-én a tapolcai Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskola. A különleges rendezvény fővédnökei dr. Márfi Gyula, a Veszprémi 

Főegyházmegye érseke és Császár László tapolcai polgármester voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program kezdeteként ünnepi szentmisén tisztelegtek kicsik és nagyok tours-i Szent Márton 

előtt, melyet Földi István atya, az iskola lelki igazgatója mutatott be Szakács Péterrel, Tapolca 

plébánosával. Rohály János, az iskola igazgatója bevezető gondolatai után a celebránsok meggyújtották 

a Márton-napi mécses lángját. 

Szent Márton az egyház egyik legismertebb szentje szerte Európában és a világban. Személye a 

IV. századtól jól ismert a keresztények körében, amit elsősorban Sulpicius Severusnak köszönhetünk, aki 

megírta Szent Márton életrajzát. Csodatévő szentünk, aki a császár katonájából lett Krisztus katonája, s 

csak Krisztusnak akart szolgálni, az útkeresésben segíti a ma keresztény emberét. Életpéldájának egyik 

üzenete a szeretetközösség – hangzott el Földi István atya bevezetőjében. Márton már fiatalon elismerést 

váltott ki egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete miatt. Szeretetközösségben élt 

katonáival, sorsközösséget vállalt velük, bűneikben azonban nem osztozott, viszont segítette őket, 

gondoskodott róluk. Mindannyian ismerjük Márton és a koldus történetét, amelyben télvíz idején tiszti 

köpenyének felét odaadta a hóban vacogó ruhátlan embernek. Mit üzen nekünk ma Szent Márton példája? 

Gondolkodjunk józanul és alázatosan magunkról, s tanuljunk meg sorsközösséget vállalni társainkkal: 

szabaduljunk meg az előítéletektől, s alázattal, Jézus Krisztus lábmosó szeretetével forduljunk 

embertársaink felé. Mi is legyünk mindenkivel szemben nagylelkűek és könyörületesek, önfeláldozók, 

akik tudják, hogy adni és szeretni az igazi öröm. Ízleljük meg mindnyájan annak örömét, mit jelent 

valóban kereszténynek lenni az Úr akaratával megegyezően. 
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A szentmisét követően különleges programok várták az érdeklődőket az iskola alkalmi kézműves 

műhelyeiben: lampionkészítő manufaktúra, címer- és pajzskészítés, libatollal való írás, 

kukoricamorzsolás, csuhédíszek készítése, libafestés. A székesfehérvári Borostyán Hagyományőrző 

Egyesület fergeteges középkori viselet- és fegyverbemutatóval kápráztatta el a közönséget, az iskolások 

pedig Szent Márton példaadó életéről adtak jelenetet. 

A szervezők számtalan Márton-napi süteménnyel, libazsíros kenyérrel, forralt borral, forró teával 

kedveskedtek a családoknak. Bár a szakadó eső miatt a lovon érkező Szent Márton vezette lampionos 

felvonulás elmaradt, az egyedülálló nap zárásaként Márton-napi dalok kíséretében gyújtotta meg 

lampionjait a gyereksereg. 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a Szent Erzsébet Óvoda és a Balaton-

felvidéki Nagycsaládosok Civil Egyesületének összefogásából született ünnepségnek 400-nál több 

résztvevője volt. 

B. B. 

  

ISKOLÁSOK A ZOTTER CSOKIGYÁRBAN 

Úti ajánló mindenkinek 

 

Iskolánkban, a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolában 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: 30 fővel indultunk el november utolsó 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. 

 

 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1531-katolikus-iskolasok-a-zotter-csokigyarban
http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1531-katolikus-iskolasok-a-zotter-csokigyarban
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Az üzemlátogatás előtt 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 Graz karácsonyi ruhába öltözött 

utcáit barangoltuk be. Graz adventkor csodálatos fényárban úszik, mindenfelől karácsonyi dalok hangja 

száll, mézeskalács- és karácsonyi puncs illata lengi be az ünnepi díszbe öltöztetett várost. Szép ajándék 

volt ez a nap a gyermekek számára. Jövőre várunk Téged is! 

  

a  DÖK. 
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ADVENTI HANGVERSENY A KATOLIKUS ISKOLÁBAN 

 „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 Rádi Stella 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, Carcassitó, Bartóktól fuvolán, 

zongorán, hegedűn, furulyán, oboán és gitáron,  egymás után csendült fel a Gavotte, Sarabande, Adaggio, 

Bourrée a kis muzsikusok tolmácsolásában. 

 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sajat/1579-adventi-hangverseny-a-katolikus-iskolaban
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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 6. alkalommal csendültek fel a gyermekek ajkáról s hangszerek sokaságából 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. 

 

B.B. 

 

 

ÖRÖMHOZÓ VASÁRNAP 

 

Advent harmadik vasárnapján az adventi-koszorú 

gyertyájának színe a 

rózsaszín.  Ez az öröm vasárnapja, mert közel van már 

a Messiás 

az Üdvözítő. 

A város vezetése felkérte iskolánkat a városi 

rendezvényen a 3. 

gyertyagyújtásnál való szereplésre – ennek nagy 

örömmel tettünk 

eleget. 

December 15-én  délután 16 órakor 

a”Gyertyagyújtás” után 

„Népi betlehemes” és az iskola Gyermek-kórusának 

szereplésével 

remélhetőleg örömet szereztünk a város lakóinak. 

Áldott ünnepeket kívánva köszöntünk el jelenlévőktől. 

 

Cs. E. 
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Bízd Újra Életed Krisztusra! 

 

 

 


