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“Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba, és 

családunkban akkor öröm terem majd. Mindenkiről jót mondjatok; derűt sugározzatok mindenkire, 

akivel csak találkoztok; soha, a legkisebb mértékben se sértsétek meg a szeretetet; ha valakit 

megbántanátok – legyen ez akárcsak egy gyermek -, nyomban kérjetek tőle bocsánatot; olvassatok, 

elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt.”                                                         

Kalkuttai Teréz Anya 

 

         Kedves gyerekek, pedagógusok, szülők! Az a szeretet, amely egybegyűjtött minket a tanév elején, 

azt is lehetővé tette, hogy ez az érzés gyarapodjon bennünk, az első félévben. Ami pedig ennél is 

fontosabb, a szeretet legfőbb tulajdonságát, a tetteket is napról napra egyre inkább megtapasztalhattuk. 

Hiszen a szeretet nem elsősorban az érzésekről, sokkal inkább a tettekről szól! A tettekről, melyek által 

kimutathatjuk segítő szándékunkat, együttérzésünket, barátságunkat, együvé tartozásunk 

bizonyosságát. Gyarapíthatjuk ismereteinket, építhetjük emberi kapcsolatainkat. 

           Elröpült az első félév. Mindez azonban nem nyomtalanul történt, mert mindaz a szép és jó, melyek 

által ebben a félévben a másik emberen – diákon, szülőn, pedagóguson – keresztül részünk lehetett, 

örökre nyomot hagy bennünk, és a szívünkben magunkkal visszük. 

        Bízom benne, hogy mindnyájan máshogy fogunk gondolni a hitre, a reményre és a szeretetre, 

melyek életünk legnagyobb kincsei, és amelyek segítenek meglátni azt, ami az igazán fontos.  Azt, ami 

segít benne, hogy a következő félévet is tartalmasan, értékesen és egymást gazdagítva töltsük el.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek szép folytatást a második félévben!  

Imával és szeretettel:   

István atya, lelki igazgató 
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Részlet Rohály János igazgató úr tanévnyitó beszédéből: 

 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Szülők, 

Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit a 2014/2015-ös tanév megnyitóján, melynek jelentőségét az is 

mutatja, hogy az idei tanévben ünnepli katolikus iskolánk a 130. évfordulóját. Katolikus iskolánk tehát 

130 éves lett. 

Tapolca városában működő iskoláról a legelső írásos feljegyzés 1550-ből származik, ekkor említi meg 

először a plébániai jegyzék. Azonban feltételezhető, hogy mint más mezővárosokban, úgy Tapolcán is, 

iskola már korábban is létezett: ezt bizonyíthatja az is, hogy a külföldi egyetemeken már a XIV. századtól 

tapolcai diákok tanultak, akik komoly műveltségre tettek szert. Tapolca legrégebbi iskolája nagy 

valószínűséggel tehát a Templom-dombon, a plébániatemplom közelében lehetett, feltehetően a mai 

iskolamúzeum és a mi katolikus iskolánk környékén, vagy helyén.  

A 19. században a népoktatás kiszélesedésével, a lány- és fiúoktatás különválasztásával egymást követően 

két iskola született. Ranolder János veszprémi megyéspüspök alapításával elkészült a páli Szent Vince-

rendi szeretet leányai zárdája, mely otthont adott az 1872-ben, ott induló leányiskolának. A mi iskolánk 

közvetlen elődjében, a Római Katolikus Fiútanodában 1884-ben, azaz 130 évvel ezelőtt kezdődött a 

tanítás. Ekkor készült el iskolánk épületének egy része, a mai alsó tagozat tantermei és kezdődött meg 

abban a tanítás. Az iskolát 1948-ban erőszakkal elvették a katolikus egyháztól, 1962-ig Állami Általános 

Fiúiskolaként működött, majd utána lány tanulókat is fogadva, Kettes számú Általános Iskolaként. A 

rendszerváltást követően Templomdombi Általános Iskolának hívták 1995-ig, ekkor egy nagyon rövid 

ideig a Bárdos Lajos Általános Iskolához csatolták. 1997-ben az épületet visszavette az eredeti 

tulajdonosa, a Veszprémi Érsekség, majd a katolikus hagyományoknak megfelelő újrakezdés 1998 őszén 

történt meg. Azóta 2001-ben, 2005-ben és 2007-ben történtek nagyobb felújítások az iskola épületében, 

és szimbolikus, hogy éppen az épület átadásának 130. évfordulóján az iskola külsejében és energetikai 

szempontból is teljesen megújul. 

„A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék”- mondja egy régi közmondás. „Múlt nélkül nincs jövő, s 

mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”- állította Babits Mihály. 

Iskolánk 130. éves múltja kötelez minket, kötelez arra, hogy a 2000 éves gazdag keresztény hagyományt, 

az 1000 éves magyar katolikus nevelési-oktatási hagyományt méltó módon tudjuk közvetíteni, hogy – 

Babits szavaival – „annál több fonállal tudjunk kapaszkodni a jövőbe”.  
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Gyermekeinket úgy tudjuk nevelni, hogy meríteni tudjanak keresztény és nemzeti kultúránk gazdag 

hagyományából, ezáltal is ajándéknak éljék meg jelenüket és hinni tudjanak a jövőjükben, nemzetük 

szebb jövőjében és így megtalálják helyüket az életben. Az iskola feladata, hogy az elmúlt rendszer és a 

jelen fogyasztói pusztító, romboló hatásai ellenére értékeket tudjon felmutatni. Iskolánk feladata, hogy 

része legyen a nemzeti újjáéledésnek, az összefogás erejében megújulva egységes Kárpát-medencei 

nemzetben gondolkodó ifjúságot neveljen. Iskolánk diákjai már tudják, hogy Magyarország és a magyar 

nemzet nem azonos fogalmak, átlépve a határt ugyanolyan magyar diákokkal, ugyanolyan magyar 

emberekkel találkozhatnak, mint az anyaországban. Testvérüknek tekinthetik az erdélyi, felvidéki vagy 

éppen délvidéki diákokat. Iskolánk feladata, hogy diákjaink megismerjék a keresztény hagyomány 

értékeit, megéljék a keresztény ünnepek igazi mélységeit lelki napjainkon és ünnepeinken. 

Tapolca városának legrégebbi, legcsaládiasabb és egyetlen egyházi általános iskolájaként tehát fontos 

küldetésünk van, mely küldetést úgy tudjuk igazán beteljesíteni, ha védjük és tovább erősítjük 

értékeinket. Nagy az igény Tapolcán arra, hogy egy barátságos, a gyermekek számára is áttekinthető 

méretű, ideális osztálylétszámokkal működő, fegyelmezett légkört biztosító intézményként működjünk. 

Magas színvonalú oktató munkánkkal, biztonságot nyújtó házirendünkkel és következetes 

magatartásunkkal ezeknek az elvárásoknak meg tudunk felelni. Így egy gazdag múltú, családias, 

bensőséges, biztonságos iskolát tudunk kínálni a tapolcai és Tapolca környéki családoknak az új, 2014-

2015-ös tanévben is. 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 2014-2015-ös tanév kezdetén és arra kérem a kedves 

szülőket és a gyerekeket is, hogy munkálkodjunk együtt Tapolca legcsaládiasabb és legjobb iskolájáért!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSKOLA  2014/2015. I félév 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Gellért püspök, vértanú, a katolikus iskolák védőszentje 

 

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget 

teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. Szent Gellért emléknapján 

a Veszprémi Főegyházmegye pedagógusait is köszöntötték. 

 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy iskolánk pedagógusa, igazgatóhelyettese, 

Varga-Gerencsér Viktória, 

az iskolánkért végzett áldozatos munkájáért Szent Gellért-díjban részesült. 

Gratulálunk! 

 

Munkájára kérjük a jó Isten áldását! 
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Szüreteltünk 
 

Ha ősz, akkor szüret!  A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának 

2-3-4. osztályosai kivették részüket az őszi betakarítási munkálatokból. Szeptember végén szüretelni 

mentünk egy kedves, volt tanítványunk családjához, Raposkára. A 

szüreti tudnivalókat a közös munka előtt már átbeszéltük, hogy mire 

kell figyelni, és hogy vigyázzanak önmaguk és társaik testi épségére. 

   Tóth Katalin és testvére Piroska, szeretettel vártak minket. 

Megmutatták a szüretelni való területet, ahol párban dolgoztunk. A 

bor készítés fázisaival is tisztában lettünk. A többség szüretelt, de 

voltak, akik puttonyoztak, darálták a szőlőt, megnéztük a prést, 

amelynek húzogatása során folyó nedű a must. Ebből készül a bor. 

  Vendéglátóink finom pogácsával kínálták a „szőlőmunkásokat”. A játékra is maradt idő. Ajándékkal 

térhettünk haza, mindannyian kaptunk egy-egy óriási almát.                                                                                      

A jövő évi szüretre újra meghívták a katolikus iskola tanulóit! Köszönjük a lehetőséget és a kedves 

vendéglátást! 

 

Jövőre, veletek, ugyanitt, ilyen örömmel és munkakedvvel! 
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Aszfaltrajzverseny 

 

Az "Európai Mobilitási Hét 2014" rendezvény keretén belül szeptember 19-én, Aszfaltrajz- versenyt 

szervezett 1. osztályosoknak a tapolcai Rendőrkapitányság az Iskola utcában. 

Intézményünk legkisebb tanulói 3. helyezést értek el és közlekedéssel kapcsolatos ajándékokat nyertek.  

Gratulálunk! 

                 

 

 

Rajzpályázat 1. osztályosoknak 

 

A dm Kft. és a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú Alapítvány  Mosolygó fogacskák  

elnevezésű rajzpályázatán iskolánk 1. osztályosai sikeresen szerepeltek.   

 

A beküldött pályamunkák pozitív elbírálásra kerültek, így minden 1. osztályos tanuló a dm fogápolási 

ajándékcsomagjában részesült, amit futárszolgálattal szállítottak ki számukra az iskolába. 

Gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Csilla néni 
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Arad és az emlékezés a katolikus iskolában 

 

Emlékezzünk Aradra a „Magyar nemzet gyásznapjára”! 

 

2014. október 6-án reggel 8 órakor emlékeztek a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

pedagógusai, diákjai és dolgozói a hősökre ünnepi műsor keretében. A hősökre, akik végigharcolták a 

szabadságharc csatáit és babérkoszorú helyett bitófa, vagy enyhébb büntetésként golyó általi halál jutott 

nekik osztályrészül. 

Az ünnepi műsorban iskolánk alsó tagozatosai közül a teljes 4. osztály, továbbá 2. és 3. osztályos diákok 

is szerepeltek. A gyerekek a szerepüket nagy odafigyeléssel, átéléssel formálták meg. Köszönöm 

gyerekek! A műsor összeállításában és megvalósításában segítségemre volt kollégám Varga László, 

iskolánk könyvtárosa. Köszönet érte. 

Arad vértanúi az erkölcsi példát világítják meg nekünk. 

                                                                                              Cs. E. 
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Tanulmányi kiránduláson jártak a katolikus iskolások 

 

Október 8-án a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola felsős tanulói Devecserbe utaztak 

tanulmányi útra. Első állomásuk a Devecseri húsüzem volt, ahol megnézhették a húsfeldolgozás 

folyamatát és a termékek előállításának lépéseit. A diákok a nemrég piacra dobott húsárukból kóstolót is 

kaptak. Ezek után bepillantást nyerhettek az Esterházyak által is lakott városi könyvtárba, ahol megnézték 

az ott lévő helyi kézművesek és népművészek alkotásaiból álló kiállítást is. A napot az évekkel ezelőtti 

iszapkatasztrófára emlékezve zárták a diákok. Ellátogattak a Rotary-házba, ahol egy 20 perces 

lélegzetelállító film, fotók és megőrzött személyes tárgyak segítségével elevenedtek fel újra a szörnyű 

esemény napjai. A tartalmas és tanulságos kirándulás az összefogás és önzetlen segítség eredményeként 

megépült Makovecz lakópark és az ökomenikus kápolna megtekintésével zárult, amely a sokat szenvedett 

embereknek és a természetnek állít emléket.    

B. K. 
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Az erdei iskola 1. helyezettjei a katolikus iskolások 

 

A Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola idén ünnepli 10 éves fennállását. Mivel intézményünk, a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola rendszeres látogatója az erdei iskolának, 

meghívást kaptunk az október 15-i jubileumi rendezvényre, ahol játékos vetélkedő és az új játszótér 

felavatása várt minket. 

Erdőszéli Güzümókusok csapatunkkal négy tanuló képviselte iskolánkat. Az ünnepélyes megnyitó után 10 

iskola csapata mérhette össze elméleti, gyakorlati tudását. A 10 állomáson érdekes feladatok vártak 

minket: hangfelismerés, szelektív hulladékgyűjtés, erdei vadak lábának, lábnyomok, trófeáik felismerése, 

sőt íjászkodás, légpuskalövészet is szerepelt a feladatok között. A vetélkedő után kipróbálhattuk a 

vadonatúj játszóteret, amely nagyon igényes, biztonságos és sokoldalú mozgási lehetőséget nyújt 

kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. 

 Az eredményhirdetésen kitörő örömmel fogadtuk az Erdőszéli Güzümókusok első helyét! Ez a szép 

eredmény nem volt egészen meglepő számunkra, hiszen rutinos erdei iskolába, természettudományos 

vetélkedőre járó diákok alkották csapatunkat. Példás egyetértésben dolgoztak végig, egymásra figyelve, 

az eltérő véleményeket megvitatva. A győzteseknek járó ajándékok mellett minden résztvevő intézmény 

megkapta az év fáját (magoncát), a mezei juhart egy virágcserépben, hogy gondozza, nevelgesse és 

kiültethesse, ha megerősödik. 

Köszönet a szervezőknek, dicséret a katolikus iskola csapatának! 

Németh Andrea 
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Iskolánk folyamatosan megújul minden téren 
 

Iskolánk a város legrégebbi intézményeként idén ünnepli alapításának 130. évfordulóját. A közel másfél százados 

épületünk az idei tanévben kívül és belül is megújult. A KEOP-pályázaton 

nyert mintegy 100 millió forint összegből sor került az iskola komplex 

energetikai megújulására: a hőszigetelés, a nyílászárók és a fűtési rendszer 

cseréje mellett a meleg vizet előállító napkollektor és a napelemek is a tetőre 

kerültek. 

A tapolcai vár helyén, iskolánk udvarán 

decemberben mászóvár épült, melyen azóta is lobog a magyar zászló. A játszópark 

fejlesztése folytatódott négy kültéri fitneszgép elhelyezésével, amelyek kiváló 

alkalmat adnak majd a diákoknak és tanároknak egyaránt a mozgásra az óraközi 

szünetekben és a délután folyamán. Az udvarra és a beltéri folyosókra öntöttvasból 

készült padok kerültek. 

És még nincs vége! Január első hetében új iskolacsengő-rendszer lett felszerelve 

a folyosókra, így ma már a Karib-tenger kalózai c. film zenéjére indulhatunk neki 

a tanítási óráknak. Az új iskolacsengő ismert dallamok lejátszásával vidám 

hangulatot teremt a tanuláshoz. Ez a rendszer alkalmas iskolarádió indítására is.  

        B.B. 

 

 

Megújult jelképeink 

 

A 130. évforduló alkalmából megújult iskolánk címere is, mely szimbolikus jelentéssel bővült. A korábbi Mária 

ábrázolás szebbé vált, Mária fölött a Szent Korona látható, mely a magyar államiság és a Kárpát-

medencei magyar összetartozás legfontosabb szimbóluma. A korona kifejezi azt 

is, hogy „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!”, azaz Mária a magyar 

nemzet pártfogója, védelmezője, a Kárpát-medence „Mária országa”. A 

háttérpajzs keresztje Krisztus áldozatára, az évszám pedig iskolánk alapításának 

évére emlékeztetnek. Köszönjük Solymosi Istvánnak, hogy az igazgató úr tervei 

alapján elkészítette a címer elektronikusan felhasználható változatát, 

„kisarculatát”!  

Ennek alapján elkészült az iskolánk új címerével ellátott kitűző és nyakkendő is. Ezek az ünnepi ruházatunkhoz 

tartoznak, azaz minden ünnepségen ebben kell majd megjelennie diákjainknak is. Fontos jelkép, mely 

értékrendünket és összetartozásunkat, egységünket még hangsúlyosabban kifejezi. Természetesen a kitűzőt akár a 

hétköznapi ruházaton is büszkén viselheti minden Nagyboldogos diák!  
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Folytatódnak a határon túli kirándulások 

A Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezetének beszámolója 

 

Helyi szervezetünk megalakulása óta több diákutaztatási program által többször jutottunk el határon túli 

magyar iskolához, illetve fogadtunk mi testvériskolákat október 23. és március 15-e kapcsán. Az 

együttünneplés örömén keresztül így ismerkedtünk meg és alakítottunk ki testvériskolai kapcsolatot a 

révkomáromi Marianum Egyházi Iskolaközponttal, akikkel már három alkalommal énekeltük együtt a 

magyar himnuszt, illetve a párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával, mely 

intézmény földrajzi helyzetéből adódóan a szlovák-magyar határfolyó partján örök kapocsként szolgál 

Magyarország és Felvidék között. 

Mivel egy napos utazásban gondolkodtunk, az október 23-i diákutaztatási program jóvoltából 

igyekeztünk ismét egy felvidéki iskolát felkutatni, amely hasonlóan családias, kis létszámú intézmény. 

Így találtunk rá a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolára.  

Október 13-án reggel 42 diákkal és 4 kísérő pedagógussal indult útnak autóbuszunk Pozsonypüspökibe. A 

mindössze 81 tanulót számláló iskola igazgatónője, Varga Mária és kis tanári kara lelkesen fogadott 

minket. A Duna Utcai Iskolán kívül egyedül ebben az intézményben van még magyar nyelvű alapfokú 

oktatás a városban, holott Pozsony a harmadik legtöbb magyar lakossal rendelkező település 

Szlovákiában. Az iskolában 9 évfolyamon 81 diák tanul: 45 tanuló az alsó, 36 tanuló a felső tagozaton.  

Tartalmas napunk és a találkozás egy újabb határon túli magyar iskolával újabb szellemi és lelki 

élményeket adott diákjainknak és a kísérő pedagógusoknak.  

                                  B.B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OSKOLA  2014/2015. I félév 

 12 

 

„Határtalanul szeretném szeretni hazámat” 

Pozsonyi kiránduláson a katolikus iskolások 

 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diáksága a Rákóczi Szövetség diákutaztatási 

programjai által többször jutott már el határon túli magyar iskolához, illetve fogadta testvériskoláit.  

Az idei október 23-i diákutaztatási program jóvoltából a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolába látogatott el a katolikus iskola 45 tanulója.  A közös ünnepi műsor keretében lélekindító 

gondolatok, versek és dalok hangzottak el az '56-os forradalomról. A felvidéki tanulók Trianon 

szégyenéről szavaltak, majd ősi magyar imánkkal, a Boldogasszony anyánk eléneklésével zárult a 

megemlékezés.  

Kora délután a polgárházakkal, templomokkal és palotákkal teli pozsonyi belváros kellemes sétára 

nyújtott lehetőséget. A legnagyobb élményt az Új Híd torony jelentette a katolikus iskola diákjainak: a 

repülő csészealjra emlékeztető modern építmény 85 méterrel a Duna fölött fekszik, s lenyűgöző kilátást 

nyújt a város minden részére.  

Az utolsó megálló hazafelé  a Csallóközben fekvő Bős (Gabčikovo) volt. A duzzasztógát Szlovákia egyik 

leglátványosabb vízi létesítménye, ahol egy hatalmas vízerőmű felett sétálhatott át a gyereksereg. 

Köszönet a Rákóczi Szövetségnek, hogy az utaztatási programok által segíti az anyaországi magyar és a 

határon túli magyar diákok egymásra találását, a másik iránt érzett tisztelet, a nemzettudat, a határokon 

átívelő kapcsolatok erősítését!    

    

  B.B. 
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„Szent Márton köpenye” 

Újabb Márton-napi forgatag  iskolánkban 

 

Rendhagyó Márton-napi délutánra vártuk a családokat november 14-én, melyre a tavalyi évekhez 

hasonlóan több száz vendég érkezett. 

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

melyet Földi István atya, az iskola lelki igazgatója mutatott be. Ezt követően különleges programok 

várták az érdeklődőket iskolánk épületében: a kézműves műhelyekben lampionkészítő manufaktúra, 

címer- és pajzskészítés, libatollal való írás, lovacskakészítés, libafestés volt. A Szigligeti Vitézek 

hagyományőrző bandériuma fergeteges középkori viselet- és fegyverbemutatóval kápráztatta el a 

közönséget. 

Szent Márton példaadó életéről az iskolások adtak jelenetet, a zalahalápi néptánccsoport bemutatója 

Szabó Csaba táncoktató, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével szintén nagy sikert aratott. Az iskola 

által meghirdetett rajz- és lampionkészítő versenyre a környező óvodából nagyon sok pályamű érkezett, 

melynek jutalmaként értékes ajándékokat vehettek át a gyerekek. A szervezők számtalan Márton-napi 

süteménnyel, libazsíros kenyérrel, forralt borral , forró teával kedveskedtek a családoknak. 

Az egyedülálló nap zárásaként magyar és német nyelvű dalokat énekelve lovas Szent Márton kíséretében 

vonult keresztül a városon a felnőtt- és gyereksereg.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, és a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok 

Civil Egyesületének összefogásából született ünnepség ezennel a városi programok egyik 

leglátogatottabb színfoltjává lett: a több mint 400 látogatót megmozgató rendezvény jövőre is várja 

Tapolca óvodásait, kisiskolásait és a kedves szülőket.       

         

B.B. 
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 „Az összefogás képessége az egyik 

legnagyobb érték az életben.” 
 

 

 

Prof. Dr. Freund Tamás fővédnöksége alatt ebben a tanévben 10. alkalommal került megrendezésre a 

Bolyai Matematika Csapatverseny.   

Nagyon újszerű, maga nemében páratlan ez a verseny, hiszen a gyerekeknek összedolgozva kell 

megoldaniuk a feladatsort. Lehetőséget ad ez a megmérettetés arra is, hogy átéljék a diákok az 

együttgondolkodás örömét. 

 A 2014/2015. tanévben a versenyt az egész ország, valamint Kovászna, Hargita, Bihar és Kolozs megye 

területén hirdették meg, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős csapatainak. A körzeti fordulót 

2014. október 17-én délután rendezték meg. 

Első alkalommal indult iskolánk ezen a Kárpát-medencei versenyen, és igen népszerűnek bizonyult.  

 

A 6. osztályosok „SAKK” csapata 

Bencze Balázs, Csongrádi Anna, Kovács Réka, Werner Fülöp 

csak két ponttal maradt le második helyről. 

 

A 3. osztályosok „GEPÁRDOK” csapata 

Darabos Bulcsú, Horváth Dániel , Hubert Ádám Dániel, Steinberger Leila 

a középmezőnyben végeztek. 

 

Gratulálunk a gyerekeknek és jövőre is indulunk! 

 

Z. Andi néni és S. Csilla néni 
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Jól ismerik a környéket a katolikus iskolások 

 

A minden évben megrendezésre kerülő Cselling természetismereti verseny nagy hangsúlyt fektet a 

Tapolcai-medence értékeinek fontosságára. Igyekszik a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy nyitott 

szemmel járják a környéket és az iskolában megszerzett tudást hasznosítsák is.  

A Batsányi János Gimnáziumban megrendezett eseményre a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 3 fős 

csapattal érkezett. A holtversenyekkel tűzdelt rendezvényen végül iskolánk tanulói a harmadik helyezést 

érték el. A csapat tagjai voltak: Buzás Bertalan, Hegedűs Kristóf, Sötét Áron. Gratulálunk a 

résztvevőknek természetszeretetükhöz is!                                 B.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporteredmények a 2014/15. tanév I. félévében 

 

Szöcske Gála: 

- 30 m-es síkfutásban: Mersics Lili 6., Molnár Barbara 

8.,  

- medicinlabda-dobásban Hegedűs Kristóf 13.85 1., 

Mersics Milán 2., Német Ábel 4., 

- helyből távolugrásban Németh Ábel 248 centiméteres 

ugrásával 1., Orbán Balázs 3., Molnár Barbara 4. 

helyezést ért el. 

Bencés kupa - Tihany: 5. helyezés 

Futsal teremlabdarúgás: 5. helyezés 

Hetes rúgó háziverseny eredményei alsó és felső tagozaton: 

Kovács Péter - első- Keller Flórián, Keller Lehel – második - 

Hegedűs Kristóf, Kardos Marcell- harmadik- Buzás Bertalan 
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Sporteredmények a 2014/15. tanév I. félévében 

FÖLDön futók futóverseny: 

Zengő Roland 3., helyezést ért el 55 induló közül. Bencze Bálint 5. helyezést ért el 52 induló közül, míg 

a lányok között Werner Kinga 3. helyezést ért el 67 futó közül. Orbán Balázs 1., Hubert Márk 5. 

helyezést ért el 27 induló közül. Rohály Boglárka 28 induló közül 6. helyezést ért el. Sötét Áron 25 

induló közül 6. helyezést ért el! 

Itt járt a Mikulás 

 

Iskolánkban minden évben, már hagyományként, nagy izgalommal várják kicsik és nagyok a Mikulás 

érkezését.  

December 5-én hozzánk is ellátogatott Szent Miklós utóda, a gyerekek nagy örömére. 

Az első és második osztály kedves műsorral készült erre az ünnepre. A felcsendülő dalok és versek 

felelevenítették Szent Miklós alakját, és felidézték jótetteinek sorát. Mikulás meleg szavakkal bíztatta a 

hallgatóságot és kiosztotta zsákjából ajándékait. 

Az első és második osztály nemcsak iskolánkban tette emlékezetessé ezt a napot, hanem ellátogattak a 

Megbecsülés Idősek Otthonába, a gyermekkönyvtárba, a tapolcai Rendőrség ünnepségére, valamint a  

Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomba, hogy örömet szerezzenek műsorukkal. Ezzel is 

törekedve arra, hogy „mindig tedd a jót”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dancsistvan.hu/index.php/sport/2092-dobogos-helyezest-ertek-el-a-katolikus-iskola-tanuloi-a-foldon-futok-futoversenyen
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Luca-nap iskolánkban 
                          

Az idei tanévben december 12-én rendeztük meg iskolánkban a már 

hagyományosnak mondható Luca-napot. 3. osztályosaink lelkesen készültek és 

felelevenítették számunkra a lucázás, kotyolás szokását. Természetesen 

megemlékeztünk Szent Luciáról is, a keresztény vértanúról. 

Az alsó tagozatosok e rendhagyó hagyományőrző tanórán kézműveskedhettek is: az ügyes kezek szép 

Lucia-bábot és Luca-boszorkányt készíthettek. Majd megtáncoltattuk az iskolánkban található valahány 

seprűt is.  

Reméljük, jövőre is együtt ünnepelhetjük meg Luca napját! 

 

 

 

 

 

 

 

„Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok! 

Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza, 

Szalonnájuk olyan széles legyen, mint a mestergerenda, 

Zsírjuk annyi legyen, mint kútban a víz! 

Annyi pénzük legyen, mint a pelyva, 

Annyi csirkéjük legyen, mint a fűszál, 

Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag! 

Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok!” 

Z. A. 
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Nagyboldogos túrák 

 

Gyönyörű természeti környezetünk megismerésének és a természetszeretet elmélyítésének nagy 

lehetősége a „Nagyboldogos túrákon” való részvétel, melyeket Imre bácsi vezet. Nagy lelkesedéssel 

jönnek a szülők és diákok egyaránt. Így megismerik környezetük szép helyszíneit, képződményeit, 

miközben jól érzik magukat, tesznek az egészségükért is a testmozgással. 

Az idáig meglátogatott helyek: -    Szent György-hegy 

- Badacsony-hegy 

- Csobánc vára  

- Nemesgulács 

- Káli-medence …    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent György-hegy: kilátó          Nemesgulács vasútállomás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Szent György-hegy        Szent György-hegy: turistaház 

 

További jó túrákat, élvezzétek a természet szépségeit és érezzétek jól magatokat! 
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Karácsony 2014 

 

2014. december 19. több szempontból is ünnep volt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 

Iskola életében. Ezekben a napokban lelki készület erősítette meg pedagógusainkat és a diákjainkat. 

Szentmise, gyónási lehetőség, osztályszintű ünneplés. 

A várakozás utolsó napjaiban, jó volt a szeretet egyre erősödő érzését átadni a legkisebbeknek, a 

bölcsiseknek, ugyanakkor a szépkorúaknak is az „Idősek Otthonában” kis „Betlehemes” játékunkkal. 

A napot megkoronázta a római katolikus templomban 17 órakor kezdődő „karácsonyi műsor”. A 

köszöntő után az iskola diákjaiból és pedagógusaiból álló kórus néhány szép dallal teremtette meg az 

ünnepi áhítatot. Ezt követően alsós diákjaink őszinte szeretettel és átéléssel jelenítették meg a betlehemi 

eseményeket, az Úr Jézus születésének történetét. 

Jó jónak lenni és szeretetet adni.           

                                                                                                                          Cs. E. 
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Krónika 

 

SZEPTEMBER 

- tanévnyitó, VENI SANCTE 

- Szent Gellért-nap: díjazott lett 

pedagógusunk 

 

OKTÓBER 

- aradi vértanúk ünnepe, 

ünnepi megemlékezés 

- rajzpályázat Márton-napra 

- pozsonyi kirándulás 

 

 

NOVEMBER 

- Márton-napi libaságok 

- első adventi gyertya meggyújtása 

-    az óvó nénik és a szülők látogatása 

 az 1. osztályosoknál 

 

 

DECEMBER 

- Mikulás-nap 

- Luca-nap 

- adventi hangverseny 

- betlehemes játék a templomban 

- lelki nap István atyával 

 

 

JANUÁR 

- félévi bizonyítványok megírása és kiosztása 

- az első félév értékelése, értekezlet 

 

 

FEBRUÁR 

- farsang gyermek és felnőtt 

- félévi szülői értekezlet 

 

MÁRCIUS 

- nyílt napok 

- iskolába hívogató 

- március 15.: nemzeti ünnep 

 határon túli kirándulás 

- 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  

- gyermeknap 

-       szülői értekezlet 

 

JÚNIUS 

- szülői értekezlet a leendő első osztályosok 

szüleinek 

- osztálykirándulások 

-  testvériskola fogadása 

- osztályozó konferencia 

- bizonyítványok megírása 

- TE DEUM, ballagás 

- ünnepélyes tanévzáró 

- nyári táborok
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