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A  N A G Y B O L D O G A S S Z O N Y   

R Ó M A I  K A T O L I K U S  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  L A P J A  

 

XV. (XIX.) évfolyam 2015. Ballagás 

    
 

Kedves Olvasóm! 

Elkezdődött a nyár. Mindenki pihenni szeretne. De mit is jelent a pihenés? Csak egyszerű, profán 

része-e az életünknek, vagy mélyebb jelentést is hordoz? A Teremtés könyvében a következőt 

olvashatjuk: „Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája 

után, amit végzett. Isten megáldotta, megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő 

munkája után.” (Ter 1,2-4) Lám, Isten is pihen. Szükségünk van nekünk is a pihenésre. Amikor kicsit 

távolabbról szemléljük az eseményeket, amikor mindennapjainkat az Isten szemével próbáljuk szemlélni. 

A nyári vakációt sokféleképpen lehet elképzelni. Van, aki a Balatonról álmodozik, van, akit a hegyek 

vonzanak; egyesek távoli egzotikus helyekre utaznának, mások megelégednek azzal, hogy egyszerűen 

otthon kertészkedjenek. 

Most rakjuk össze a nyári útibőröndöt, nézzük meg, mi is szükséges a nyárra. Az eltékozolt nap 

sokkal fárasztóbb, kimerítőbb, mint egy programokkal megtöltött. Mindig rohanunk, kapkodunk, és 

semmire sincs elegendő időnk. Pedig az idő önmagában nem érték, hanem attól válik értékessé, amivel 

eltöltjük. 

Nyaralásunkat is sokszor csak úgy tudjuk elképzelni, mint lázas tevékenységet: végeérhetetlen 

utazásokat, rohanást a látványosságok után. Pedig amikor utazunk, akkor az élmény nem a megérkezés, 

hanem maga az utazás, s amikor strandolunk, akkor nem egy telefonálás az esemény, hanem a napozás és 

fürdés. Nem kellene félnünk az okos semmittevéstől sem. Ne felejtsük el betenni a bőröndünkbe azt az 

elhatározásunkat, hogy jobban figyelünk egymásra. A nyári vakáció jó alkalom arra, hogy ismét 

kinyissuk a szívünket egymás felé, újra felfedezzük egymást, rátaláljunk önmagunkra és egymásra is. A 

nyári szünidő adhat lehetőséget arra is, hogy összegyűljenek az unokatestvérek, barátok, alkalom arra, 

hogy sokasodjanak a szép emlékek, erősödjenek a baráti, rokoni kötelékek. Ilyenkor élvezetesebb a 

fürdéskor a csata a matracért, az úszóverseny, estefelé a kerékpározás, vagy rossz időben a társasozás. 
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A nyári szünetben sok gyerek egyedül marad otthon, esetleg az utcán bóklászik elfoglaltságot 

keresve magának. Gyermekek közül sokan az "édes semmittevés" időszakának tartják a nyári szünetet. A 

szabadság számukra azt jelenti, hogy az egész napot a televízió vagy a számítógép előtt tölthetik, hogy 

végre későn fekhetnek, délig heverészhetnek az ágyban. Természetesen vannak olyan diákok is, akik 

annak örülnek, hogy végre elolvashatják azokat a könyveket, amelyekre a tanulás miatt nem volt idejük. 

Mások a sátorozást vagy a biciklitúrát várják a legjobban. Sajnálatos tapasztalat azonban, hogy van, aki 

csak úgy teng-leng. Nem szabad úgy nekimennünk a vakációnak, hogy majd csak lesz valahogy. Az a 

legfontosabb, hogy minél több időt töltsünk együtt: beszélgessünk, játsszunk, sétáljunk, kiránduljunk, 

olvassunk és imádkozzunk. Fontosak a távoli tájak élményei, de még fontosabbak a közösen töltött 

percek, akkor is, ha csak a közeli erdőkbe jutunk ki, vagy az országon belül megyünk valahova.  

Végül, de természetesen nem utolsósorban vigyük magunkkal Jézust: legyen velünk egész nyáron! 

A szívünkben magunkkal vihetjük bárhová, hiszen minden szentáldozáskor Vele találkozunk! Ne 

feledkezzünk meg nyáron sem a vasár-és ünnepnapi szentmisén való részvételről! S ha mindent 

összepakoltunk a nyári bőröndbe, akkor nem marad más hátra, mint hogy szép nyarat, jó pihenést, sok 

szép élményt kívánjak mindenkinek! 

István atya 

 

 

Napsütötte táj – Neszler Dárius Paint munkája 
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Rohály János igazgató úr ballagókhoz intézett beszéde: 

 

Kedves Nyolcadikosok, kedves Ballagó Diákok! 

 

Sok szeretettel köszöntelek Benneteket az iskola pedagógusai, dolgozói és diákjai nevében ezen a 

fontos napon, melyen iskolátoktól búcsúztok! Ez a nap nagyon fontos a Ti életetekben, hiszen lezártok 

egy meghatározó korszakot, időszakot az életetekben, melyre a későbbiekben építeni kell, az itt kapott 
alapokra fogjátok építeni további tanulmányaitokat és egész további életeteket. 

Szeretném megköszönni a Szüleiteknek, hogy iskolánkat választották! Köszönöm a Kedves 

Szülőknek azt a sok erőfeszítést, melyeket nevelésetek során vállalniuk kellett és köszönjük, hogy a 
nevelésben társaik lehettünk! 

Köszönjük Nektek, Kedves Diákok az itt töltött időt, az elért szép tanulmányi- és 

versenyeredményeket, a közösségünk életében betöltött meghatározó szerepet, hiszen az iskola egyik 
legsokszínűbb tehetséggel és egyéniséggel megáldott, és legvidámabb társasága voltatok. 

Ti vagytok az első olyan ballagó osztály, melyet személyesebben és közvetlenebbül is sikerült 

megismernem, amikor három éve az iskolába jöttem, hiszen tanítottalak is Titeket egy éven át. Rögtön 

megfogott az osztály kedves, közvetlen, nagyon szerethető arca, azzal együtt, hogy az állandó tanórai 

mocorgást, zizegést nem volt könnyű kezelni, fegyelmezés szempontjából próbára tettétek az embert.  

Sajnos annyira rám zúdult és leterhelt az iskola egészért végzett munkám, hogy kötetlen együttlétekre 

szinte alkalmunk se volt. De mindig büszke voltam elért eredményeitekre és arra, hogy osztályotok a 
közös rendezvényeken mindig nagy sikerrel szerepelt. 

Meghatározó időszak zárult le ma életetekben. Nem mindegy azonban, hogy egy fiatal a 

legfontosabb alapokat lerakó általános iskolás időszakot hol tölti. Úgy gondolom, hogy a 

Nagyboldogasszony-iskolában úgy kaptátok meg a biztos tanulmányi alapokat, hogy mellette vidám 

diákok is maradhattatok, akik játszhattak, sportolhattak és kirándulhattak osztályközösségi szinten, 

közösséget építve és formálva. Egy biztonságos, családias iskola közösségében tölthettétek napjaitokat! 

Úgy gondolom, hogy mindig büszkék lehettek arra a lelki többletre is, amit itt kaptatok!  

Soha ne felejtsétek, hogy abban a tanévben ballaghattatok, amikor az iskolánk fennállásának 130 

éves évfordulóját ünnepelte. Ebben a tanévben újult meg teljesen az iskola épülete, ezzel a város 

legrégebbi iskolája lett a legkorszerűbb. És ha az idei beíratás adatait nézzük, ha egy osztályra lebontjuk a 

jelentkezők számát, akkor azt mondhatjuk, hogy a leendő első osztályunkba szerették volna beíratni egész 

Tapolcán a legtöbb gyermeket. Ezzel Tapolca legrégibb, legkorszerűbb iskolája egyben a legnépszerűbbé 

is vált! Ígérjük nektek, hogy mindent megteszünk azért, hogy a későbbiekben is mindig büszkék 

lehessetek egykori iskolátokra! 

A Nagyboldogasszony- iskola az egykori tapolcai vár helyén áll, ezért is igazi kincseket őrzünk, 

melyeket most magatokkal vihettek innen a ballagás után: a hit, a szeretet, a családias együttlét értékeit és 

a nagyobb családunk, a haza, a nemzet értékeit, kincseit. Mindezek megtapasztalásával Ti gazdagabbak 
vagytok a más iskolába járó fiataloknál! 

A mai bibliai idézetben találhatók az alábbi sorok, úgy gondolom nem véletlenül: „Isten az én 

üdvösségem, bízom és nem félek, mert erőm és ujjongó dalom az Úr, ő lett nekem üdvösségem. (…) 
Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén, ismertessétek meg a népek közt tetteit!” 

Ti tudjátok, hogy a hit ad igazi biztonságot, a Jóisten szeretete az igazi energiaforrás, hiszen az 

élethez nagyon sok hit, elszántság és kitartás kell. Az idézet megfogalmazza küldetéseteket is: a 
reményvesztett, bajban lévő emberekhez is el kell vinnetek a hit örömét, a szeretet ajándékát, erejét! 

 

Isten Veletek Kedves Nyolcadikosok! Visszavárunk Benneteket az iskolátokban! 
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Éves krónika 

 

 

SZEPTEMBER 

- Tanévnyitó, Veni Sancte 

-  Szent Gellért-nap 

- Egyházmegyei zarándoklat Zircen 

- Tanulmányi kirándulás Devecserbe 

 

OKTÓBER 

- Aradi vértanúk ünnepe 

- Színjátszókör október 23-i műsora 

- Okt.23-i megemlékezés Pozsonyban  

( Rákóczi Szövetség) 

 

NOVEMBER 

- Márton-napi  családi délután 

-  Magyar Szentek Ünnepe 

- Adventi gyertyagyújtás 

-    Adventi  kórus városi szereplése 

 

DECEMBER 

- Mikulás-nap 

- Luca-nap 

- Diákok lelki napja 

- Pedagógusok lelki napja 

- Adventi hangverseny és karácsonyi műsor 

 

JANUÁR 

- Félévi bizonyítványok kiosztása 

 

FEBRUÁR 

- Ovis farsang 

- Gyermekfarsang 

- Szülői farsang 

-     Wass Albert-est 

 

 

 

 

 

MÁRCIUS 

- Színjátszókör március 15-i műsora 

- Iskolakórus a márc.15-i városi ünnepségen 

- Nyílt napok az alsó- és felső tagozatban 

- Apák napja 

- Mária-napok rendezvénysorozata 

- Jubileumi ünnepség 

- Nagyböjti lelki gyakorlat 

- Húsvéti misztériumjáték a templomban 

 

ÁPRILIS 

- Vár az iskola! - családi nap 

- Föld Napja – mozilátogatás 

 

MÁJUS 

- Anyák Napja 

- Papírgyűjtés 

- Gizella-nap Veszprémben 

- Drogprevenciós előadás a felső tagozaton 

- Madarak és fák Napja: Pócsi Béla előadása 

- Kompetenciamérés  

- Egyházmegyei hittanos találkozó Tapolcán 

 

JÚNIUS 

- Anyák Napja 

- Pedagógusköszöntés 

- Gyermeknap a Sobri Jóska Kalandparkban 

- Nemzeti Összetartozás Napja –  

Megemlékezés a Trianoni emlékműnél 

- Jún.4-i megemlékezés Révkomáromban 

- ( Rákóczi Szövetség) 

- Idegen nyelvi kompetencia mérése 

- Osztálykirándulások 

- Ballagás és Te Deum 

- ünnepélyes tanévzáró 

- Nyári táborok 
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Négy napig állt a farsangi bál nálunk 

A farsangi rendezvények a két nagy keresztényi ünnepet, a karácsonyt és a húsvétot kötik össze. Az öröm 

és a felszabadultság ünnepe ez az időszak, ilyenkor sokféle mulatság várja az érdeklődőket a város 

számos helyén. 

Iskolánk minden korosztály számára kínált színes programot február második hetében. Az ovisok farsangi 

készülődésére került sor először, ahol a meghirdetett bohóckészítő pályázat eredményhirdetése mellett 

kézműveskedés, fánkevés és táncos mulatság várta az aprónépet. 

Ezt követte az alsó-, majd a felső tagozat farsangi mulatsága: jelmezes felvonulás, karaoke és vicces 

vetélkedők tették vidámabbá az iskola falait. 

 

A szombati nap a felnőtteké volt: Dobó Zoltán polgármester, majd igazgatónk köszöntő szavait követően 

a nyolcadik osztályosok keringőztek, aztán az Acro Dance SE és a Basic Táncstúdió táncosai 

szórakoztatták a közönséget. Az est folyamán játékos vetélkedő, a Folly Arborétum borbemutatója, házi 

finomságok, majd hajnalig tartó zene és tánc várta iskolánk pedagógusait, a szülőket, valamint a kedves 

érdeklődőket. Jövőre még nagyobb bulit csapunk!       B.B. 
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Mária - napokat ünnepeltek Tapolcán 

Idén ünnepli a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola első alapításának 130. évfordulóját; 

erről a diáknapok, a Márianapok keretében ünnepségsorozattal emlékeztek meg. 

A város első iskolája is valószínűleg a Templom - dombon épült a 16. században, ahol a mai épülete áll, 

idézték fel a jubileumon. A mai iskola elődjét a 19. században emeltette az alapító Ranolder János 

veszprémi püspök, s eredetileg fiúiskola volt, mely 1880ban nyitotta meg kapuit. A kommunizmus 

idején állami általános iskolaként működött, majd 1998ban tulajdonosa, a Veszprémi Érsekség 

visszavette, s azóta ismét katolikus tanintézmény lett. 

A háromnapos ünnep első napján Bibliakiállítás nyílt az intézmény különtermében, melyet Földi István 

atya, lelki igazgató nyitott meg, majd másnap nagyszabású Szentírásolvasó maraton kezdődött. Ebben az 

egész iskola részt vett, délelőtt a diákok, délután a tanárok olvastak a Könyvek Könyvéből részleteket, de 

sokan betértek a városlakók közül is a felolvasásra. Evangélikusok is eljöttek többen, valamint egy idős, 

91 esztendős nyugalmazott atya, Bálint Andor is, aki hajdan a fiúiskola növendéke volt. 

 

A kiállítás szervezője, Sötét Béláné hitoktató mutatja munkatársainak Zentai Gábor gyűjteményének egyik érdekes Bibliáját 

(Fotó: Tóth B. Zsuzsa) 

A harmadik napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, amely a csúcsa a Márianapoknak, Márfi 

Gyula érsek mutatott be szentmisét a szomszédos plébániatemplomban diákok és tanárok közösségében 

és szolgálatával. A főpásztor John Lennon, az anglikán énekes dalát, a Let it be (Úgy legyen!) címűt 

idézte a fiataloknak, amely a nap ünnepi eseményéhez, az Angyali üdvözlet történetéhez kapcsolódik 

szövegével. Mária igenje a teremtéstörténet csúcsa, mondta, mert azzal, hogy Isten a világba küldte 

Jézust, aki valóságos Isten és valóságos ember, áthidalta azt az óriási szakadékot, ami addig a mindenható 

és örökkévaló Teremtő és az időben létező és törékeny teremtmény között tátongott. Az ünnep a diákok 

és tanárok közös előadásával zárult, melyben felidézték az Angyali üdvözlet és Krisztus kereszthalála, 

Mária fájdalma a tanulók játékával, a tanárok kórusa Máriaantifónával és a Magnificattal (Mária 

hálaénekével) tette fényessé az ünnepet. 

Toldi Éva 
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„ AZ ÚR AZ, AKINEK SZOLGÁLTOK!” 

( Róm. 12.11.b) 

 

MEGEMLÉKEZÉS BÓDI MÁRIA MAGDOLNA 70 ÉVE TÖRTÉNT VÉRTANÚSÁGÁRÓL 

2015. április 18-án egyházmegyénk kiemelt zarándoklatán iskolánk is képviselte magát. 

Litéren, a régi temetőben imádkoztunk Bódi Mária Magdolna sírjánál a boldoggá avatásáért, majd 

rózsafüzért imádkozva a vértanúság helyére zarándokoltunk.  

Az ünnepi szentmisét Dr. Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatta be az iskola 

udvarán.  

Délután „Bódi Mária Magdolna, ahogyan én látom” pályázat díjazott irodalmi alkotásaiból készült 

kiadvány bemutatása volt a litéri Római Katolikus templomban. 

Iskolánkból a következő tanulókat díjazták: 

Szép Benedek (6.o.) 

Bogdán Kinga (2.o.) 

 

Kovács Réka és Csongrádi Anna(6.o.)  

tanulók munkája is bekerült a  kiadványba. 

Biblia kiállítással egybekötött 

SZENTÍRÁSOLVASÓ MARATON-ra 

hívtuk tanítványainkat és minden kedves érdeklődőt a Mária-napok keretében. 

2015. március 24-én 8-18 óráig a Szentírást folyamatosan olvastuk. 

Jézus jelen van igéjében, Vele találkoztunk a Szentírás olvasása közben! 

S. Csilla néni 

Elhunyt Csere Sándor tb. kanonok, ny. plébános, korábbi lelki igazgatónk 

 

Életének 84., papságának 59. évében hosszú betegség után 2015. május 22-én 

Veszprémben hunyt el. 

Csere Sándor a Zala megyei Sandon született 1932. április 25-én. Veszprémben 

1956. június 10-én szentelték pappá. Káplánként szolgált Berhidán 1956-59-

ig, Várpalotán 1959-60-ban. Hitoktató volt Veszprémben 1960 és 1965 között, majd káplán a veszprémi 

Regina Mundi plébánián 1965-66-ban. Plébános volt Várpalotán 1966 és 1972 között, majd a veszprémi 

Szent Margit plébánián 1972 és 1990 között. Végül 1990 és 2013 között Tapolca plébánosaként szolgált. 

Címzetes esperes kinevezést kapott 1971-ben, kerületi esperes volt 1974-90, tb. kanonok 1975-től, c. 

esperes 1990-től. 2013-ban vonult nyugállományba. 
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Gizella Napok - Veszprém 2015.május 9. 

Boldog Gizella a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének ünnepén tartott hálaadó szentmisén – 

melyben prédikált a pannonhalmi főapát, Várszegi Asztrik OSB - és az azt követő programokon negyven 

nagyboldogos diák és iskolánk néhány pedagógusa vett részt. 

A mise végén kiosztásra került harmadik alkalommal a Szent Imre-díj, mellyel azokat a diákokat 

jutalmazták, akik tanulmányi munkájukban, versenyeredményeikben, lelki életükben kimagasló 

eredményeket értek el  ebben a tanévben. A mi iskolánkból ezt a megtisztelő díjat Zsikla Péter 8. 

osztályos tanuló vehette át. 

Ebéd után a csoport egy része a labdarúgásnak adta át magát. A többiek akadályversenyen gyűjthették az 

ismereteket a „Megszentelt Élet” évében a szerzetesrendekről. Majd a Szent Mihály Bazilikában az áldás 

után bemutatkoztak a Főegyházmegye katolikus iskolái, köztük mi is. Jelenetünk címe: A mi Máriánk, 

melyet nagy magabiztossággal adtak elő negyedikeseink. 

Lelkiekben feltöltődve, jó hangulatban indultunk és értünk haza, hála Istennek. 

 

Hittanos találkozó 

2015. május 29-én együtt dicsőítettük az atyákkal, 

gyerekekkel, felnőttekkel az Urat a tapolcai 

Sportcsarnokban – a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskola –által szervezett, 

lebonyolított „Hittanos találkozón.” A 

Főegyházmegye katolikus Iskoláiból 450-en fogadták 

el meghívásunkat. 

Ünnepi szentmisével indult a nap. A zenét az iskola 

kis zenekara és 40 fős énekkara szolgáltatta. Ezt követően kezdődött a forgatag: aerobik, asztalitenisz 

Érsek atyával, különböző kézműves foglalkozások, láb-tengó, foci, rendőrség által levezetett játékok, 

ebéd (szendvics, innivaló, csoki). A délután programja „Gyertyaláng születik” tehetségkutató verseny 

volt, ahol mi nyitottuk a programot, 

Máriás jelenetünkkel. A nap végén 

vidáman, sok-sok lelki élménnyel 

tértünk haza. 

 

Köszönet MINDENKINEK a 

munkáért, segítségért, helyért! 
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Matematika versenyek 

„ Ó tanulók, tanulmányozzátok a matematikát, 

 s nem építkeztek alap nélkül.” 

( Leonardo da Vinci)  

 

Ezt tették azok a tanulók, akik matematika szakkörön mélyebben foglalkoztak a több logikát, 

problémamegoldást kívánó feladatokkal. Szép eredmények születtek ebben a tanévben is. 

 

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika versenyének országos döntőjén 

Sötét Áron (8. o.) III. helyezett lett. 

Országos Internetes feladatmegoldó verseny „ Info-derby” elnevetésű matematika versenyen 

Keller Orsolya (8. o) I. helyezett lett. 

Kárpát – medencei Bólyai Matematika Csapatversenyen körzeti fordulóján 

Bencze Balázs,Csongrádi Anna, 

Kovács Réka, Werner Fülöp 

tanulókból álló 6. osztályos csapat  

a III. helyen végzett. 

 

Medve Országos Szabadtéri matematikai-logikai csapatverseny Nyugat- Magyarországi regionális 

fordulóján 

Werner Fülöp (6. o.) 

Hegedűs Olivér (7. o.) 

Sötét Áron (8. o.) 

csapata a középmezőnyben végzett a több mint 30 csapatból. 

Országos Alapműveleti Matematika Verseny körzeti fordulóján 

Hegedűs Kristóf (8. o.) VI. helyezett lett. 

Werner Fülöp (6. o.) Hubert Márk (5.o.)  

a közép mezőnyben végeztek. 

S. Csilla néni 
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Családi nap a Folly Arborétumban 

A badacsonyörsi Folly Arborétum április 25-én 

tartotta nyílt napját annak örömére, hogy egy nagy 

beruházás valósult meg az utóbbi év folyamán. Az 

arborétumot közel 110 éve hozta létre dr. Folly 

Gyula. A többnyire fenyőkből álló gyűjtemény a 

Kisörsi-hegy déli oldalában, a Balatonhoz közel 

található. Az arborétum ma három különböző korú 

növénypopulációt tartalmaz, ezeket a család három 

generációja telepítette. Az ökoturisztikai fejlesztés 

által többek között új támfalak és térburkolatok, 

tájékoztató táblák, valamint játszótéri eszközök 

születtek.  

Az egész napos programok gyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt szóltak: amatőr sakk-verseny, 

rajziskola, kézműveskedés, pónilovaglás, borkóstoló 

és néptáncbemutató, valamint zenei koncertek 

szórakoztatták a több száz résztvevőt. Iskolánkból 

sok gyermek és család részesülhetett ezen a napon 

felejthetetlen élményekben.          B.B. 

Madarak és fák napja 

A Madarak és fák napja alkalmából Pócsi Béla többszörös világbajnok díszmadártenyésztő tartott 

előadást iskolánk tanulói számára május 15-én. A rendezvényen a diákok Földünk égető problémáiról, a 

flóra és fauna fontosságáról hallhattak, valamint hazai és egzotikus madarakkal ismerkedhettek meg. Sor 

került a „Madárvilág” rajzpályázat eredményhirdetésére is, amire ebből az alkalomból érkeztek 

pályaművek az alsó tagozatos diákoktól.  

Pócsi Béla saját madártörténeteivel csillogtatta meg a gyermekszemeket, mesélt virágokról, fákról, 

folyókról, madarakról és azok csodálatos trilláiról - ezek az igazi szépségek, amik be- és kitöltik 

mindennapjainkat. A díszmadártenyésztő álma egy 

olyan Madár- és Növénypark megvalósítása a 

Tapolcai-medencében, amely a fiatalokat a természet 

felé orientálná, s ami arra hivatott, hogy a következő 

generációkban szemléletmódot váltson: Földünket, 

amiből csak egy van, kötelességünk megóvni. 
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Szavalóverseny 

„Tündérjárta mesetájon” címmel az idei tanévben is vers- és 

mesemondó versenyt hirdetett meg a Wass Albert Könyvtár és 

Múzeum Gyermekrészlege.  A hagyományoknak megfelelően 

korcsoportonként lehetett nevezni a versenyre, amelyen iskolánk 1. 

osztályos versmondói eredményesen szerepeltek. 

Sinkó Szabolcs III., Lázár Kristóf György IV. helyezést érték el. 

Gratulálunk! 

 

Erdei iskola 

 

Április 24-én iskolánk legkisebb tanulói a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolába 

kirándultak. 

Az erdei iskola széleskörű környezeti nevelési programokat kínál, amelyek közül a gyerekek most az 

Öreg bükk tanösvénytúrán vettek részt erdész szakvezetővel. A túrázás mellett új ismereteket szereztek az 

erdei életközösségről és tanulmányozták az erdő kincseit. 

A kézműves foglalkozás keretén belül a kenyérsütés, mint ősi mesterség megismerésére nyílt lehetőség. 

A tészta dagasztása, formázása mellett különféle péksütemények elkészítési technikáját is megismerhették 

a diákok. 

A nap folyamán szabadtéri játékra is volt idő az erdészeti sportpályákon és a játszótéren. 

Az erdei napunkra az utazás személyautókkal, a bográcsban készült finom ebéd szülői segítséggel és 

felajánlásokkal történt. Köszönet érte! 

       

V. Csilla néni 

 

http://www.bakonyerdo.hu/okoturisztika/erdei-iskolak/balaton-felvidek
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Erdei iskolában jártunk 

Május 16-n, a borús idő ellenére szép napot töltött a második osztály a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei 

Iskolában. 

A tanulók ősi mesterségeket felelevenítve a gyertyaöntés rejtelmeibe nyerhettek betekintést. Az ügyes 

gyermekkezek szebbnél szebb gyertyákat készítettek. 

Az Öreg bükk tanösvényen megismerhettük az erdő élővilágának sokszínűségét, a gyakorlati 

tapasztalatszerzés és megfigyelés élményét. Szakavatott erdész túravezetőnk játékos feladatokkal 

színesítette a környék természeti adottságáról szerzett ismereteinket. 

A természetes környezetben játékra is jutott idő, a fiúk jót fociztak a hatalmas fákkal körbevett 

sportpályán, a lányok pedig a játszótéren ügyesedtek. Jókedvünkben még dalra is fakadtunk, s jókat 

derültünk a társasjátékok ötletes megoldásain. 

Az erdei életközösség természetes megfigyelése  nagy segítséget jelentett a környezetismeret 

tananyagának elsajátításában, feldolgozásában. A személyes élményszerzés által megkönnyítette az új 

ismeretek beépülését. 

Reméljük, jövőre újra felfedezhetjük a természet e gazdag iskoláját. 

Ildikó néni 
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Táncos eredmények  

Hubert Márk 5. osztályos diákunk 3 év óta táncol Szabó Csaba irányítása alatt,s  1 éve a 

Badacsonytördemici Táltos Művészeti Iskola néptánccsoportjának tagja. Márciusban a gyenesdiási 

Gergely-napi fesztiválon kapott arany minősítést, májusban pedig két gyönyörű eredménye is volt: a 

Megyei Szólótáncversenyen Bakony virága szólótáncosi díjat nyert szólótáncosként, 24-én pedig 

színpadra lépett a "Felszállott a páva" országos népzenei és néptánc tehetségkutató verseny területi 

válogatóján, ahol felcsíki táncokkal nyerte el a zsűri tetszését, így nagy esélye van arra, hogy a döntőbe 

jusson. A területi válogatóknak még nincs vége,izgalommal várjuk az eredményt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Bence 8. osztályos tanulónk alsó tagozatos kora óta a Basic TáncStúdió oszlopos tagja. Rengeteg 

fellépésen van túl, legutóbb a székesfehérvári Fejér kupán remekelt tánctudásával. Modern tánc-

kategóriában ezüst minősítést kapott, valamint a mezőny legjobb férfitáncosa lett. Szeptembertől a pécsi 

Táncművészeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan a 

tévé képernyőjén látjuk viszont. Gratulálunk neki, sok sikert! 

             B.B. 
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Gyereknap és pedagógusnap iskolánkban 

 

A Gyermeknap és a Pedagógusnap örömteli nap kell legyen úgy a gyermekek, mint a felnőttek számára. 

A gyereknek érezni kell, hogy fontos a szüleinek, a családnak. Pedagógus napon az egész évben a 

tanulókért mindent megtevő tanároknak, nevelőknek érezniük kell, hogy a szülők és a gyerekek értékelik 

egész évi nehéz munkájukat. 

Június első hetében a Szülői Munkaközösség kedves műsorral köszöntötte iskolánk tanárait. A gyerekek 

versekkel, idézetekkel, zenével és egy-egy rózsával hálálták meg a pedagógus fáradozását. Ezt követően 

diákseregünk a kislődi Sobri Jóska Kalandparkban töltötte a gyereknapot. 

A 30 hektáros területen kialakított kalandpark a Bakony szívében fekszik. A festői szépségű táj 

önmagában is magával ragadja az embert, de iskolánk az aktív kikapcsolódás híveként a kalandparkot 

választotta: alsósaink rendelkezésére fűzfalabirintus, ugróasztal, kalandvár, sok-sok játékelemből álló, 

óriási fajátszótér, gokartpálya és hófánkozás állt. 

A nagyobbak kipróbálhatták erejüket és bátorságukat a drótköteles extrémparkban. Kedvenceink közé 

tartozott még bobpálya, a hajócsúszda és a vízibiciklizés. 

Köszönjük a Diákönkormányzatnak a szervezést, valamint a Szülői Munkaközösségnek és iskolánknak az 

anyagi hozzájárulást! 

B.B. 
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Erdei iskola 

Egy szép májusi péntek reggel felkerekedtünk és tanulás helyett az erdei iskolába vettük az 

irányt Balatoncsicsóra. 

Hosszú, programokkal teli nap volt érkezésünk napja: 

o tanösvény túra 

o vadles 

o tábortűz és szalonnasütés 

o csillagászati előadás 

A sok élmény után kiadós alvás következett. 

Másnap reggeli után játszottunk, majd kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol növények, 

virágok lenyomatát készítettük el textil anyagra. 

Érdekes volt, szép munkák születtek. 

Sajnos hamar eltelt a délelőtt, fél 12-kor már indultunk haza, ebédre.  

Otthon nagy lelkesedéssel, örömmel számoltunk be az eltelt két nap eseményeiről, s büszkén 

adtuk át ajándékunkat, a kézműves foglalkozáson készített könyvjelzőt és terítőt. 

Ebben a tanévben is izgalmas, érdekes erdei iskolai foglalkozásokon vehettünk részt. 

Köszönjük szépen Andi néninek és Zsolti bácsinak, hogy ilyen klassz emlékeket szereztek 

nekünk! ♥ 

Kardos Marcell 4. osztály 

 

Két Lotti és a könyvtári olvasópályázat 

A Wass Albert Könyvtár ebben a tanévben is olvasópályázatot hirdetett „Titkok egy régi 

kertből” elnevezéssel. Osztályunkból két csapat indult: 

Csikók (Csongrádi Flóra, Tőkés Zsófia), Két Lotti (Werner Kinga Éva, Hederics Eszter) 

A téli szünet előtt izgatottan mentünk a könyvtárba az új kihívásokat tartogató feladatlapért. 

Sok-sok órát töltöttünk iskola után itt. Rengeteg jobbnál-jobb könyvet lapoztunk át, hogy a 

gondolkodtató kérdésekre felelni tudjunk. A szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, ugyanis 

mindkét csapatunk a döntőbe jutott, amelyet március 26-án rendeztek meg. Ezen a versenyen 

könnyen szerzett jó helyezést az, aki jártas volt a könyvtár rejtélyes világában. Az előzetesen 

elolvasott Titkos kert című művet dolgoztuk fel. Keresgettünk a szakirodalmi polcokon, hosszasan 

búvárkodtunk O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyvében.  

A Két Lotti csapat az előkelő 2., a Csikók pedig a 4. helyezéssel büszkélkedhettek a verseny 

végén. 
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Örömömre szolgált, hogy ismét gyarapíthattam tudásomat. Nagy élményt jelentett számomra 

ez a pár hónap, hiszen nemcsak a gondolkodást fejlesztette, hanem a barátságunkat is erősítette az 

együtt töltött idő. 

Jövőre is szívesen veszek részt ezen a vetélkedőn! 

Hederics Eszter, 4. osztály 

 

 

 

Bölcs Baglyok Veszprémben 

Az idei tanévben is megrendezték a „7mérföldes csizmában heted7határon át” nevet viselő 

országos mesevetélkedőt. Osztályunkból egy csapat nevezett, Bölcs Baglyok névvel. Csapattagok 

voltak: Csongrádi Flóra, Hederics Eszter, Werner Kinga Éva, Zsikla Ágnes. 

Móra Ferenc meséi és magyar népmesék közül került ki az a 17 történet, amit igen-igen 

részletesen kellett ismernünk. Némelyiket már szinte álmunkból felébresztve is tudtuk szóról-szóra 

idézni.  

Sok-sok tehetséggondozás, feladatlap kitöltés előzte meg a fordulókat. Nagy örömet jelentett, 

amikor megtudtuk, 2. helyezettként bejutottunk a megyei válogatóba, onnan pedig a megyei döntőbe.  

Változatos feladványokkal birkóztunk meg, mert ez a verseny gyakorlatilag egy hatalmas 

memóriajáték volt. Szerepelt benne mesefelismerés, villámkérdésekre kellett válaszolni, 

meserészleteket kellett helyesen tudni, ki kellett egészíteni a szöveget és bizony egyáltalán nem volt 

mindegy, hogy a pontozott vonalra cicust vagy macskát írtunk előbb. Festettünk meseillusztrációt 

üvegre és színészpalántaként is helyt kellett állnunk a mese dramatizálásakor. A helyes válaszokért 

mérföldköveket gyűjtöttünk. 

97 megyei csapatból a 10. helyezést szereztük meg. Sajnos az országos versenyen nem 

szerepelhettünk, de úgy gondolom, jó hírét vittük iskolánknak. Épültünk, gazdagodtunk ezen a 

vetélkedőn és a könyvek még jobb barátainkká váltak.  

Werner Kinga 4. osztály – Németh Andrea 
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Sporteredmények a 2014/2015.tanév II. felében 

1.Diákolimpia: IV. helyezés 

A csapat tagjai: Orbán Balázs, Hegedűs Olivér, Farkas Dániel, Keller Flórián, Farkas Antal, Horváth 

Dániel Ferenc, Pál Barnabás, Bán Zoltán, Pallanki Imre 

 

2.Gizella Kupa - Futsal teremlabdarúgás: V. helyezés 

A csapat tagjai: Keller Flórián, Szép Benedek, Werner Fülöp, Németh Ábel, 

Hegedűs Kristóf, Hegedűs Olivér, Tátosi Dániel, Keller Lehel, Pál Barnabás 

 

3.Iskolánkban 20 fővel megalapítottuk Tapolca Város Zászlóforgató és Mazsorett csapatát. 

Jelenleg tánckoreográfiát tanulunk, és pályázunk felszerelésekre, eszközökre. 
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4. 2015.március hónapban mértük fel iskolánk tanulóinak fizikai állapotát és teljesítő képességét 

 a kötelező országos NETFIT felmérés keretében. 

A felmérésben az 5.,6.,7., és 8. osztályok vettek részt, összesen  75 fő. 

Tanulóink 9 féle tesztet végeztek, és teljesítményük alapján központilag 3 zónába sorolták őket: 

a. fokozott fejlesztés szükséges 

b. fejlesztés szükséges 

3.egészséges zóna 

Az összesítés alapján osztályonként a következő legjobb eredmények születtek: 

 5.osztályban : az állóképességi ingafutás lányoknál mért eredménye lett a legjobb, 100%-uk az 

egészséges zónába tartozik. 

 6.osztályban : az állóképességi ingafutás, illetve a kézi szorítóerő  fiúknál mért értéke alapján az összes 

fiú az egészséges zónába tartozik. 

7.osztályban: az állóképességi ingafutás fiúknál mért értéke, illetve az ütemezett hasizomgyakorlat 

lányoknál és fiúknál mért értéke alapján az összes tanuló az egészséges zónába tartozik. 

8.osztályban: az állóképességi ingafutás lányoknál mért értéke,a kézi szorítóerő lányoknál és fiúknál 

mért értéke,illetve a helyből távolugrás lányoknál mért értéke alapján az összes mért tanuló az egészséges 

fitt zónába tartozik. 

 

5. 2015. április hónapban bonyolítottuk le a kötelező 

úszásoktatást. 

9 alkalommal látogattunk el Celldömölkre, a 

Vulkánfürdőbe. 

A kezdő csoportban az 5. osztályból 15 fő, a 6. 

osztályból 5 fő, a haladó csoportban az 5. osztályból  

3 fő, a 6. osztályból 17 fő végzett. 

 

Pál  Barnabás 5.osztály sporteredmények: 

2015.03.hó: Tatabánya : Fedett pályás atlétikai verseny: Távolugrás III. helyezés 

2015.05.hó: V. Tapolcai Félmaraton : váltófutás  4.helyezés 
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Gondolatok ballagás előtt 

Elmondhatom, hogy jól telt a 8 általános iskolai évem. Jól éreztem itt magam. A tanulás, a felelések és az 

efféle mindennapi nehézségek mellett is tudtam élvezni ezeket az éveket. a tanáraim kedvesek, 

segítőkészek voltak velem és mindig jól megtanították a tananyagot. az osztálytársaim közül mindenkit a 

barátomnak mondhattam. Sok izgalmas és vicces pillanatot éltünk meg együtt. Soha nem felejtem el a 

közös túrákat, az osztálykirándulásokat. A barátaimat és a tanáraimat sem felejtem el. Köszönöm Ildikó 

néninek, Enikő néninek, Barbi néninek, hogy osztályfőnökként sok fontos dologra megtanítottak, 

neveltek, ami nélkül nem tudnék boldogulni. Köszönöm! 

      Zsikla Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon sok mindent köszönhetek ennek az iskolának. Soha nem gondolkoztam el azon, hogy egyszer le 

kell zárnom az életem egy jelentős szakaszát. Hiányozni fog az épület, a tanárok és az egész iskola, ami a 

8 év alatt az életem szerves részévé vált. Köszönöm szépen tanáraimnak, hogy ilyen sokat adtak nekem. 

felkészítettek arra, hogy helyt álljak majd a középiskolában. De legtöbbet Barbi néninek köszönhettem. 

Szigorú volt velünk, számonkért és eligazított minket, ha kellett. De ő volt az, aki mindig kiállt értünk, 

aki mindenben támogatott bennünket, akihez bármikor, bármivel fordulhattunk. Ő volt az, aki tudta 

szívünk minden titkát. Búcsúzunk Tőle és az iskolánktól! 

Keller Orsolya  
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