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Az igazgató úr tanévnyitó beszédének részlete: 
 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Szülők, 
Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

 

 Úgy tűnik, hogy a tanévnyitó mindig két világ határán áll, mely látszólag ellentétes egymással. 

Úgy tűnik, hogy a tanév kezdete átlépést jelent az egyik világból, a szünidő, a kikapcsolódás, a pihenés 

világából egy másik világba, az iskolai feladatok, kötelességek, kötöttségek világába. És valóban nagy a 

kontraszt, a különbség a nyári pihenés nyugalma és az iskolai élet elvárásai között. De úgy vélem, hogy a 

két világ ellentéte helyett azt kell látnunk, hogy ez a két világ kiegészítheti, építheti egymást. Akkor 

igazán jó a nyári pihenés, ha azt a jól megérdemelt munka gyümölcseként élvezhetjük. És akkor igazán jó 

egy tanévkezdés, ha a jól érdemelt aktív pihenést követően már várjuk a találkozást. A találkozást az 

osztálytársakkal, barátokkal, tanítóinkkal/tanárainkkal, az iskola értékeket és ismereteket közvetítő 

világával. Ez a találkozás akkor sikerül jól, ha a pihenésből fakadóan van türelmünk egymásra figyelni, 

nyitottnak lenni az értékekre és egymást gazdagítani. 

 Az iskola világa a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában a többi 

oktatási intézménytől is különbözik. Tapolca legrégibb iskolája igazi „alma mater”, azaz „tápláló anya”, 

értékeket közvetítő intézmény, ahogy a régiek az általuk tisztelt iskolákat nevezték. A tapolcai járás 

egyetlen egyházi intézményeként olyan értékközvetítő szerepet vállal, melyre óriási az igény Tapolcán és 

környékén. Gazdag múltra tekinthetünk vissza, hiszen tavaly ünnepelte iskolánk alapításának 130. 

évfordulóját. Iskolánk közvetlen elődjében, a Római Katolikus Fiútanodában ugyanis az 1884/1885-ös 

tanévben kezdődött a tanítás.  „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon 

kapaszkodhatsz a jövőbe.”- idéztem a tavalyi évforduló kapcsán Babits Mihály szavait. Az iskolánk 

feladata, hogy a jelen fogyasztói gondolkodás romboló hatásai ellenére – Babits szavaival – 

„kapaszkodókat” nyújtsunk gyermekeinknek, hogy hinni tudjanak a jövőben, saját és nemzetük szebb 

jövőjében. Iskolánk küldetése, hogy gyermekeink megismerjék múltunk igazságait, ajándékként éljék 

meg jelenüket és higgyenek nemzetük jövőjében, újjászületésében, az összefogás erejét megismerve 

egységes Kárpát-medencei nemzetben gondolkozzanak.  



OSKOlA  2015/2016. I félév 

 2 

 Iskolánk világa a múlt értékeit közvetítve családias, nyugodt, bensőséges légkört kínál az itt 

tanulóknak. Barátságos, a gyermekek számára is áttekinthető méretű, ideális osztálylétszámokkal 

működő, fegyelmezett légkört biztosító intézményként működünk. Magas színvonalú oktató munkánkkal, 

az egyházi iskolákra jellemző házirendünkkel és következetes magatartásunkkal családias, biztonságos 

iskolát tudunk kínálni a tapolcai és Tapolca környéki családoknak az új tanévben is, az új tanév 

kihívásainak így meg tudunk felelni.  

 Hogy mennyire nagy igény van az ilyen iskolákra jól mutatják a beíratás és a más iskolából 

átjelentkezés adatai. Egy osztályra vetítve Tapolcán a mi iskolánk 1. osztályába szerettek volna a 

legtöbben beiratkozni. A 37 jelentkezőből, az ideális méretű osztálylétszámhoz ragaszkodva 25-en 

kezdhetik meg idén a tanulást iskolánkban. A jogszabályok által biztosított módon, értékrend alapján 

választottunk a jelentkezők közül. A felvételt nyert családok mindegyikében fontos érték a gyermek, 

fontos, hogy milyen intézményt választanak gyermekük számára és a családok mindegyike részt vett 

felkészítő foglalkozásainkon, rendezvényeinken. A nagy érdeklődés ellenére nem kívánunk elitiskola, 

ahogy mondani szokták, „versenyistálló” lenni. Fontos, hogy a gyermek a biztos alapok mellett nyugodt 

környezetben, szeretetteljes közösségben, a gyermeki önfeledtség, játék közegében nőjön fel. Hogy az 

idei tanév beíratását is elősegítsük, hamarosan újra elhelyezzük iskolánk bejáratánál azokat a beíratás 

szándékát jelző nyilatkozatokat, melyek segítségével az irántunk érdeklődő, értékeinkre nyitott családok 

felvehetik velünk a kapcsolatot és értesíthetjük őket a számukra szervezett rendezvényeinkről.  

  Sok szeretettel köszöntöm első osztályos tanulóinkat: „Kedves elsősök, köszöntelek titeket a 

Nagyboldogasszony-iskolában, biztos vagyok benne, hogy  jól érzitek majd itt magatokat, sok barátot 

találtok és sok érdekességet tanultok! Már sok érdekes dologban volt részetek eddig is az előkészítő 

foglalkozásokon és a Manó Tanodában! 

 Nemcsak a beíratás kapcsán volt nagy érdeklődés iskolánk iránt, hanem az idei tanévben is egy fél 

osztálynyi tanuló érkezett az iskolánkba a különböző évfolyamokra más intézményekből átjelentkezve 

többségében kitűnő tanulmányi eredménnyel. Külön köszöntöm az újonnan érkezett diákokat is! Biztos 

vagyok benne, hogy gyorsan barátokra leltek és nagyon jól fogjátok érezni magatokat új iskolátokban! 

 Köszöntök minden régi diákunkat is! Külön köszöntöm az ötödikeseket, akiknek azért fontos 

lépcsőfok az idei év, mert a felső tagozatra lépnek és köszöntöm a nyolcadikosokat, akik az utolsó, 

felelősséggel teli évüket kezdik az iskolában, hogy itt megszerzett tudásukat kamatoztathassák majd a 

középfokú iskolákban, és katolikus iskolánknak jó hírét vigyék tovább. 

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

növekedést! Köszönöm az eddigi, a tavalyi tanév szép verseny- és tanulmányi eredményeit, melyekkel 

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

eredményesek! 
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Osztályfőnökök és helyettes osztályfőnök  
a 2015/2016-os tanévben: 

Alsó tagozat 

1. osztály: Németh Andrea - Varga-Gerencsér 

Viktória 

2. oszt.: Molnárné Albert Bernadett – Lászlóné 

Gárdonyi Valéria 

3. oszt.: Kormányos Ildikó – Csák Enikő 

4. oszt.: Zámolyi Andrea – Varga Zsolt 

Felső tagozat 

5. oszt.: Bányai Barbara – Rohály János 

6. oszt.: Szájer Béla – Follyné Patonai Szilvia 

7. oszt.: Burucs Tamás – Bencze Andrea 

8. oszt.: Sötét Béláné – D. Fekete Balázs 

 

Tanulószoba: Szájer Béla, Burucs Tamás 

Óraadóink: Miltényi Attila – biológia, Farkas József - fizika 

Új pedagógusaink: Bencze Andrea, Lászlóné Gárdonyi Valéria, Farkas József 

 
 

Megújuló honlapunk 
 

2016 januárjától Sajcz Gábor személyében iskolánknak van rendszergazdája, aki számítógépeinket 

és honlapunkat is karban tartja majd. Közreműködésével folyamatosan megújul honlapunk is. Már most 

is figyelemmel kísérhetitek a változásokat: megújult a honlap fejléce, többek között a „Lelki fül” és Élet 

Igéje oldal, és a Tantárgyi oldalak is frissültek. 
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Az épület és udvar további szépülése, újjászületése 
 

Még a 2014/2015. tanévben az iskola teljes megújuláson esett át, az energetikai megújulást 

előirányzó 100 milliós KEOP-os pályázat keretében az épület új külsőt, modern hőszigetelést kapott, 

nyílászárói kicserélésre kerültek, napelemes, napkollektoros rendszerek és hővisszanyerő 

szellőzőrendszer került kiépítésre.  

Az épület újjászületése a 2015/2016. tanévben is folytatódott, a tanévet az iskola megújult felső 

tagozatos termekkel, folyosói álmennyezetekkel kezdte meg, a tanév első felében befejezésre kerültek az 

új, zuhanyzóval is rendelkező öltözők, melyek immár közvetlenül a tornaterem mellett találhatók. Egy új 

szertár és raktár is kialakításra került.  

Az udvaron az aszfaltjavítások mellett kb. 200 négyzetméteren térkő került elhelyezésre, teljesen 

megújult a labdafogó háló és az udvarra vezető fahíd is. A sok újításra a KEOP-os pályázat önrészének 

pályázati úton való visszanyerése miatt kerülhetett sor. Tapolca legrégibb iskolája így egyben a 

legmodernebbé is válhatott.           RJ 

 
  Ilyen volt…     Ilyen lett…    
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Elsőként érkeztek augusztusban 
 

A 2015/2016-os tanévet legelőször az első osztályosok kezdték, hiszen augusztus végén két napra 

birtokba vették az iskolát.  

Augusztus 25-én, kedden nagy izgalommal érkeztek a leendő elsős gyerekek és szüleik. Az 

izgalmat aztán hamar felváltotta a kíváncsiság, hiszen Andi nénivel sok feladattal vártuk a gyerekeket. A 

kézműves, énekes, játékos foglalkozások mellett bejártuk az iskola épületét, megtízóraiztunk az 

étkezőben. Végül igazgató bácsi minden új kisdiáknak átadta az iskola ajándékát, a „csodavonalzót”, 

mely az eredményes tanulást segíti és törhetetlen. (Azért biztosan van, akinek sikerül majd ezt 

megcáfolni!) 

 Szerdán a Salföldi Természetvédelmi Majorba kirándult az osztály, ahol az őshonos állatokkal, 

gyógynövényekkel ismerkedtünk meg és egy órás lovaskocsikázás keretében a pálos kolostor romjaihoz 

is ellátogattunk. A második nap végére a kis csapat összekovácsolódott és szeptember 1-jén, hétfőn, a 

Veni Sancte tanévnyitó miséjén már igazi első osztályosokként vett részt a 25 gyermek. A 8. osztályosok 

feltűzték az elsősök ruhájára az iskola jelvényét, majd kezdődhetett a „tanulás”!          VGV  
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Tanévnyitó piknik a Folly Arborétumban 
 

Az iskola pedagógusai egy kötetlen, beszélgetős, bográcsozós tanévnyitó délelőttre invitálták az 

iskola diákjait családjaikkal együtt. A pikniknek Folly Réka és férje Werner Péter meghívására a 

badacsonyörsi Folly Arborétum adott otthont. 

 A pedagógusok és szülők közösen készítették elő az ebéd hozzávalóit. A könnyes hagymapucolást 

és krumpli hámozást Folly Réka egy kis borkóstolóval tette színesebbé a felnőttek számára. A gyerekek 

mindeközben a birtokba vették az arborétum tavaly átadott új játszóterét. A hatalmas zöld területen 

fáradhatatlanul fogócskáztak, bújócskáztak, gólyalábaztak, labdáztak a nebulók. A családok egy félig 

játékos, félig komoly, az öt szeretetnyelvhez kapcsolódó feladatsor megoldásával gyarapíthatták lelki 

kincsestárukat. Miközben rotyogott a tűz fölött az ebéd, a házigazda vezetésével az érdeklődők 

bebarangolták az arborétum területét.  

 Az ebéd elfogyasztása után (a desszertet biztosítván ) három tortával közösen ünnepeltük a 

hónap születés-és névnaposait. Köszönjük Folly Rékának a meghívást!          VGV 
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Újabb rangos elismerés iskolánknak 
 

Szeptember 24-én, Szent Gellért püspök, a katolikus nevelés védőszentjének napján került sor 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapított díjak átadására, mellyel a katolikus köznevelésben 

dolgozók kiemelkedő, kimagaslóan önzetlen munkájának elismerésére nyílik lehetőség.  

A tapolcai katolikus iskola dolgozói közül idén hárman is részesültek ebben a rangos 

elismerésben. Bányai Barbara, tanárnő, a 2011-ben kapott ezüst fokozat mellé idén az arany fokozatot 

kapta meg, többek között fáradhatatlan és kreatív szervezőmunkája elismeréseként. A díj ezüst 

fokozatában részesült Gyönge Jenőné, Hilda, technikai dolgozó, a diákok és pedagógusok irányában 

megmutatkozó alázatos, türelmes, gondoskodó szeretete és segítőkészsége miatt. A Szent Gellért-díj ezüst 

fokozatában részesült Rohály János, igazgató, aki az intézmény alapvető átalakításának munkáját végezte 

el az elmúlt években, megújítva a tapolcai katolikus iskolát minden téren. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított díjak átadására Veszprémben került sor, 

az elismerést az iskola fenntartója, a Veszprémi Főegyházmegye nevében Dr. Márfi Gyula, érsek, adta át.  
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Mi leszek, ha nagy leszek? 
 

Melyik középiskolát válasszam? - ennek a kérdésnek a megválaszolásában segített az a Pályaorientációs 

nap, melyet 2015.szeptember 24-én, a Tamási Áron Művelődési Központ falai között rendeztek meg. Egy 

tartalmas és igen eseménydús program során bepillanthattunk a környék iskoláinak életébe. 

 

 
 

A rendezvény az iskolák rövid bemutatkozásával kezdődött, melyben érdekes dolgokat hallottunk a 

mindennapi munkáról és az intézmények sikereiről. A bemutatkozások után minden tanuló szabadon 

körülnézhetett az iskolák standjai között. Néhány helyen még saját maga is kipróbálhatta, hogy mit is 

jelent hegeszteni, vagy süteményt díszíteni.   

Az én érdeklődésemet leginkább a tapolcai gimnáziumban, és iskolánkban is biológiát tanító Attila bácsi 

mikroszkóppal végzett megfigyelései és a beprogramozott legó robotok mutatványai keltették fel. Az 

érdeklődő tanulók részesei lehettek a gimnáziumban fizikát tanító Edit néni kísérleteinek: fény derült arra 

is, hogy hány darab gémkapcsot tudunk beletenni egy színültig teli vizespohárba, úgy hogy nem folyik ki 

a víz. E kísérlet kapcsán mindnyájan megértettük a felületi feszültség lényegét. Kóstolhattunk sajtgolyót 

és linzert, egészséges gyümölcsleveket a leendő szakácsok és cukrászok jóvoltából. 

Nem csak én, de az osztálytársaim is jól érezték magukat ezen a programon.       

Neszler Dárius, 8. osztály 
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Élményeim a túraszakkörön 
 

Kedves Iskolatársak! 

Engedjétek meg, hogy megosszam veletek az iskolában működő túraszakkörrel kapcsolatos élményeimet. 

Havonta egy alkalommal a környező tanúhegyek valamelyikét látogatjuk meg Imre bácsival. Az elmúlt 

hónapokban többek között a  

- Szent György hegy Bazaltorgonák 

- Badacsony – Kuruc körút 

- Nemesgulács – Rudi hegy útvonalakat jártuk be. 

A kirándulások során nagyon sok új ismerettel lettünk gazdagabbak (pl.: Rózsakőhöz kapcsolódó 

legenda, érdekességek növényekről, állatokról), lelkileg feltöltődtünk és soha nem maradtunk „izomláz” 

nélkül. 

Mindenkit arra bíztatok, aki szereti a kihívásokat, szeret a természetben barangolni, hogy csatlakozzon 

hozzánk! Ha velünk tartatok azt kérem tőletek, - ahogy Imre bácsi is minden meghívón tőlünk - „A 

jókedvedet feltétlenül hozd magaddal!” Farkas Boglárka 4. osztály 
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Alapműveleti matematika verseny 
 

A Tapolcai Általános Iskola az idei tanévben is megrendezte a 2. osztályosok Alapműveleti 

matematika versenyét. A nagy megmérettetés előtt egy iskolai fordulót is rendeztünk novemberben, 

melynek dobogósai indulhattak a városi versenyen. A gyermekek nagyon lelkesen és kitartóan készültek a 

versenyre, ahol egyetlen ellenfelük az idő volt. Az elért szép eredmények a tanulóinkat igazolják, hogy 

érdemes és eredményes munka csak kitartó szorgalommal érhető el. 

 

Név szerint: Pajor Enikő 7. helyezett, Pölczmann Bence 12. helyezett és Lázár Kristóf 16. helyezett lett. 

Gratulálunk nekik!           LGV 

 
 

ECDL vizsgaeredmények 
 

Új tanév - új tanulókkal: ismét nekivágtunk az ECDL vizsgafelkészítő szakkörnek. Ebben a tanévben is - 

mint mindig - két modul teljesítése a cél. 

A félév során elsajátított témakörből, az Online alapismeretek modulból minden jelentkezett tanuló 

sikeres vizsgát tett. 

Név szerint: Bencze Balázs, Csécs Dániel, Keller Flórián, Rohály Boglárka, Szegedi Felicián, Szép 

Benedek, Tátosi Dániel, Hegedűs Olivér, Müller Máté, Neszler Dárius. 

 

Gratulálunk nekik, sok sikert a továbbiakhoz!    

-ga zso- 
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Sütögettünk mi is 
  

A tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál keretében másodszor került sor pisztrángsütő versenyre a 

plébánia udvarán. A tavalyi kósza gondolat után idén tett is követte az elképzelést: maroknyi, ám lelkes és 

elszánt csapattal beneveztünk a megmérettetésre. 

Az alapanyagot, azaz a pisztrángokat a plébánia adta, a kiegészítőket a versenyzőknek kellett 

biztosítani. Csapatunk receptje, pisztrángelkészítési módja a következő volt: a jól megtisztított 

pisztrángokat gerincükről kissé lefejtettük. A keletkező résekbe zúzott foghagymát, hasüregébe kockázott 

bacont, rozmaringot, zúzott fokhagymát tettünk. A töltött halakat baconszeletekbe tekertük, alufóliában 

pároltuk, majd abból kivéve hirtelen készre sütöttük. Tálaláskor parasztreggeli ágyra fektettük az 

elkészült ételkülönlegességeket. 

A csapat tisztes helytállás után jóízűen elfogyasztotta a készítményeket, mellyel mindenki 

elégedett volt. A tanerőknek, segítőknek, valamint a résztvevő gyerekeknek és szülőknek köszönjük a 

kellemes együttlétet, reméljük jövőre újra indulunk!      -ga zso- 
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Szent Márton-napi családi forgatag a katolikus iskolában 
 

A „Szent Márton köpenye” elnevezésű családi délutánját immár 4. alkalommal rendezte meg 

iskolánk 2015. november 14-én, szombaton. A gazdag programokkal tarkított rendezvény fővédnökei dr. 

Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Dobó Zoltán 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 a katolikus templomban. Ezt követően Dobó Zoltán 

polgármester, Rohály János iskolaigazgató, Zöldy Andrásné, a Szent Erzsébet Óvoda vezetője, valamint 

Szabó Richárd, a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Civil Egyesületének elnöke köszöntötték a 

vendégeket az iskola udvarán. 

 

Szent Márton példaadó életéről az iskolások adtak jelenetet, majd Szabó Csaba tanítványai 

tartottak néptáncbemutatót zempléni és zalai táncokból. Nagy sikert aratott a katolikus iskola újonnan 

alakult mazsorettcsoportja is, melynek művészeti vezetője Follyné Patonai Szilvia testnevelő tanár. Az 

iskola által meghirdetett rajzversenyre 7 óvodából majdnem 100 pályamű érkezett, melynek jutalmaként 

értékes ajándékokat vehettek át a gyerekek. Ezt követően különleges programok várták az érdeklődőket 

az iskola épületében: a kézműves műhelyekben lampionkészítő manufaktúra, címer- és pajzskészítés, 

libatollal való írás, csuhédíszek és textilbábok készítése, libacsipesz-műhely foglalkoztatta a gyerekeket. 

Végül a székesfehérvári Borostyán Hagyományőrző Egyesület fergeteges középkori viselet- és 

fegyverbemutatóval kápráztatta el a közönséget. A szervezők Márton-napi süteménnyel, libazsíros 

kenyérrel, forralt borral, sült tökkel és sült almával, forró teával kedveskedtek a családoknak. Az 

egyedülálló nap zárásaként lovon érkező Szent Márton vezette a lampionos felvonulást, melyet német 

Márton-napi dalokkal tett még emlékezetesebbé a gyereksereg. 

  

A katolikus iskolánk, a Szent 

Erzsébet Óvoda és a Balaton-felvidéki 

Nagycsaládosok Civil Egyesületének 

összefogásából született ünnepség a 

városi programok egyik 

leglátogatottabb színfoltja: a több mint 

400 látogatót megmozgató 

rendezvény jövőre is várja Tapolca 

óvodásait, kisiskolásait és a kedves 

szülőket.            BB 
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Rajzverseny Pápán 
 

A pápai Szent István R. K. Általános Iskola idén novemberben is megrendezte rajzversenyét, 

melyre igazán érdemes volt elmenni diákjainknak, ugyanis egyikük sem maradt díj nélkül. Négy tanulónk 

indult. A 7-8. osztályos kategóriában ketten, az 5-6. és a 3-4. osztályosban 1-1 tanulónk. 

A verseny lényege, hogy a helyszínen kell elkészíteni a rajzot beállítás, illetve megadott téma 

alapján 60 perc alatt, majd a zsűri értékeli a munkákat és kihirdetik az eredményt. A 2015. évi verseny 

eredményei úgy alakultak, hogy mindhárom kategóriában első helyezést értek el tanulóink, valamint lett 

még egy második helyezettünk is.                SZB 

 

Eredmények:  

Molnár Barbara 8. o. 1. helyezett,  

Rohály Boglárka 7. o. ugyan ebben a kategóriában 2. helyezett,  

Kocsis Dorottya Mária 5. o. 1. helyezett,  

Sabján Hanna 4. o.    1. helyezett.                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabján Hanna 4. o.        Kocsis Dorottya 5. o.         Rohály Boglárka 7. o.       Molnár Barbara 8.o. 

 

 

Gratulálunk! 
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Szent Miklós püspök idén is meglátogatta iskolánk tanulóit, hogy 

ajándékozó szeretetével örömet szerezzen 
     

A legkisebbek – az 1. és 2. osztályos gyerekek – december 7-én reggel színes műsorral 

kedveskedtek Neki. A versek, csilingelő furulyaszó, a hópihék tánca, és a 3 fenyőfa története és a sok-sok 

ének valódi ünnepi, téli hangulatot hozott a szürke decemberbe. A nagy gondossággal felkészült gyerekek 

örömet adtak nemcsak a Mikulásnak, hanem pedagógusoknak, tanulótársaiknak és szüleiknek is. 

Természetesen senki nem ment haza ezen a napon ajándék nélkül, cserébe ígéretet tettek:  

„ …mától fogva csakis jók leszünk, egész évben jók leszünk.” 
        Német Andrea és Molnárné Albert Bernadett 
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Luca- nap az iskolában 
 

Iskolánkban hagyomány a jeles napok megünneplése.  A téli ünnepkör vidám eseménye a Luca- 

napi népszokások felelevenítése.  

Ebben az évben a 3. és 4. osztály tanulói készültek erre az alkalomra. A Luca név latinul 

„fényhozót” jelent. A Gergely-naptár életbe lépése előtt ez a nap volt a téli napforduló, a világosság 

kezdete. Nem véletlen, hogy sok hiedelem kapcsolódott ehhez az ünnephez. Megemlékeztünk Szent 

Lúciáról, valamint vidám népszokásokat elevenítettünk fel. Mindenki jókat derült a „Luca-napi 

kotyoláson”, amikor is jókívánságokkal járják a gyerekek a falusi házakat. Bő termést, jószágot, jól tojó 

tyúkokat, jó egészséget kívánva a háziaknak. 

A sok érdekes hagyományról „totóban” adhattak számot tanulóink. Az ünnep kézműves 

foglalkozással zárult, elkészítettük Luca-napi fényhozó mécseseinket.  

 Tanulóinknak mi is kívánunk sok ötöst, jó tanulást, vidámságot a következő félévre!      

Ildikó néni 
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„MÉZES-MÁZOS” 
 

 A Tamási Áron Művelődési Központ immár 4. alkalommal rendezte meg a mézeskalács sütő-

díszítő versenyt és kiállítást 2015 decemberében. Iskolánkból a 2. és a 8. osztályosok készültek egy-egy 

témával a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan. 

 A tészta sütése iskolai keretek között nem volt megvalósítható, ezért a szülők felajánlásával és 

segítségével mi már csak díszítettük a mézeskalács figurákat. A jó hangulatban zajló délután elkészült 

kompozícióit a Pelion Hotelban állították ki a szervezők. A neves zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen 

rengeteg szebbnél-szebb alkotás közül kellett kiválasztani a kategóriák győzteseit. Az 

eredményhirdetésen mindkét osztály képviseltette magát. A jutalom mozijegy volt. A gyermekcsoportok 

közül a 2. osztályosok 1. helyezést értek el. 

 A teljes kiállítás karácsonyig volt megtekinthető, melyet iskolánk tanulói is megnézhettek. Nagy 

lelkesedéssel lesték el az újabbnál-újabb ötleteket, így jövőre újra lesz MÉZES-MÁZOS! 

LGV 
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Karácsonyi barkácsolás 
 

Gyorsan eltelt a december, mindenki előtt már a félévi jegyek, dolgozatok lebegtek. Ám a 

rohanás, hajtás közben nem feledkeztünk meg arról, hogy ADVENT van.   

A gyertyagyújtások, a diákok lelki napja mellett az alsós osztályok is igyekeztek ráhangolódni 

Jézus születésének ünnepére, ezért délutáni kézműveskedésre hívtuk a szülőket. A gyermekekkel való 

együtt tevékenykedés, a karácsonyi dalok, tea, sütemények meghitt alkalmat teremtettek egy kis 

elcsendesedésre, meghitt beszélgetésre, örömteli együttlétre. Sokféle ünnepi dekoráció, hasznos 

kiegészítő került ki a szorgos kezek alól. A legkisebbek szalvétatartót, karácsonyi üdvözlőlapot, kis 

karácsonyfát készítettek és gipszfigurákat festettek. A másodikosok fonalsapkát, textil-karácsonyfát 

alkottak és gipszfigurákat díszítettek. A harmadikosok ablakdíszt, angyalkát és papír karácsonyfát 

barkácsoltak. 

 A gyerekek örömmel vitték haza szüleikkel együtt készített kézműves portékáikat, melyek méltó 

díszei lettek az ünnepnek.              VGV 
 

Örömhozó Karácsony 
 

Iskolánkból sok kis és nagyobb diák lelkesen készült Jézus születésének ünnepére. Betlehem 

csodáját sikerült elvinnünk a tapolcai Idősek otthonába, ahol igen nagy szeretettel vártak és fogadtak 

minket. Közösen énekeltünk karácsonyi dalokat és ünnepeltük a jászolban nyugvó Kisdedet. Aztán a szép 

korúak után a bölcsödébe a legkisebbeknek is elvittük Jézus születésének örömhírét.  

Elérkezett a téli szünet előtti 

utolsó tanítási nap, december 18. Ez a 

nap a gyerekek „Lelki napja” volt. 

Szentgyónással, lelki készülettel, az alsó 

három évfolyam karácsonyi énekekkel, 

ajándék készítésével ünnepeltek. A napot 

a katolikus templomban tartott adventi 

hangverseny és az azt követő karácsonyi 

betlehemes játék zárta. A diákok szívvel-

lélekkel adták elő éneküket és a műsort, melyben a szóló énektől, a hangszeres játékon keresztül a 

betlehemi történet megelevenítéséig sok minden volt. A gyerekek és néhány igen ügyes óvodás a 

betlehemes szöveget átélve próbálták megajándékozni a jó Istent, szüleiket, tanítóikat, diáktársaikat és a 

város lakóit.            CSE 
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Diákújságírás 
Kedves Diákok! Nagy örömmel biztosítunk megjelenési lehetőséget a diákok által készített 

újságcikkeknek! Amikor az 5. osztály magyartanáraként feltettem a kérdést, hogy milyen jellegű írásokat 

látnának szívesen a diákok az iskolaújságban, az interjúkészítésre is óriási igény mutatkozott és többen 

munkához is láttak, az alábbi készült el közülük elsőként. Szívesen látunk a továbbiakban is bármilyen 

témában, bármilyen műfajban diákok által készített írásműveket! Jó munkát kívánok hozzá!   RJ 

 

Interjú az igazgató úrral 
Készítette Hederics Eszter és Kiss Zsanett 

 

1. Miért választotta ezt a hivatást? Mindig is pedagógus szeretett volna lenni? 

A pedagógus pálya számomra mindig szimpatikus volt, de nem volt a kezdetektől egyértelmű, hogy ezt 

választom majd. Mindig kicsit félrevezetők a „Mi lett volna, ha…”- kezdetű mondatok, de akár azt is 

mondhatnám, ha a trianoni határok kijelölésekor szülővárosom, Kassa fölött húzzák meg a határt és nem 

csatolják Szlovákiához, azaz ha Magyarországon születtem volna, akkor nagy valószínűséggel az erdész 

pályát választottam volna. Ugyanis 7-8. osztályos koromban leginkább ez a pálya vonzott. Nagy hatással 

voltak rám ugyanis nagyszüleim erdőkkel körbevett, vadregényes Kassa környéki magyar falvai (Debrőd, 

Bódvavendégi), ahol sok időt, nyári szünidőt töltöttem. Nyolcadikosként csak azért nem jelentkeztem 

erdészeti szakközépiskolába, mert azt szlovák nyelven kellett volna elvégeznem. Ehhez nem volt kedvem, 

mivel a szlovák kultúrát soha nem éreztem hozzám közelállónak. Így is „kalandosan” alakult egyébként a 

pályaválasztásom. Kassán ugyanis az egyetlen magyar nyelvű általános iskolába jártam (szlovák 

nyelvűből kb. 40 van!) és csak két magyar nyelvű középiskolából választhattam: az általános iskolával 

egy épületben működő gimnázium és egy nagy múltú, komoly hagyományokkal rendelkező 

szakközépiskola között, ahol a kulturális élet is gazdag volt. Mivel az előzőt kicsit „gyerekesnek” 

gondoltam (sokszor ugyanazok a tanárok tanítottak a gimnáziumban is, mint az általános iskolában), az 

utóbbit választottam, így az ottani szakok „legjobbjának” számító elektrotechnikai szakot végeztem el. 

Innen egyenes út vezetett a kassai Műszaki 

Egyetemre, mivel tanulmányi eredményeim 

miatt felvételi nélkül bejutottam. Bár nem 

szerettem, sok elméleti műszaki, matematikai 

tantárgyból le is vizsgáztam szlovák nyelven, 

de egyre inkább nyilvánvaló lett, hogy engem 

igazán más érdekel, én inkább humán 

beállítottságú vagyok, azaz a humán 
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tantárgyak, témakörök: irodalom, történelem érdekelnek igazán. Így a műszaki egyetem első szemesztere 

után más irányban tájékozódtam, a Pécsi Tudományegyetemre és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre 

kerültem, az egyikben magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséget, a másikban hitoktatói 

abszolutóriumot szereztem. Az oktatói pályámat a Pécsi Egyetem Tanárképző Intézetében kezdtem, ahol 

művelődéstörténetet tanítottam a pedagógusjelölt hallgatóknak, majd Pécs legrégibb iskolájában a Nagy 

Lajos Gimnáziumban kerültem, itt sok száz diákot segítettem át az érettségi viszontagságain. Balaton-

felvidékre kerülve egy rövid ideig egy balatonfüredi szakképző iskolának a kollégiumában dolgoztam, 

majd szeretett iskolánkba kerültem. Azt lehet mondani, hogy a pedagógus pálya szinte minden szintjébe 

belekóstoltam: egyetemi oktatóként a felsőfokú oktatás rejtelmeibe kaptam betekintést, sokáig egy híres 

gimnáziumban tanítottam alaptantárgyat, osztályfőnökként és szaktanárként is sokat tanultam diákjaimtól, 

egy rövid ideig bepillantást nyertem a szakképző iskolák életébe, majd Tapolca legjobb  általános 

iskolájába kerültem.  

2. Mi volt a kedvenc tantárgya gyermekkorában?  

Nagyon nehéz visszaemlékezni és egy tantárgyat választani, hiszen ez változott az évfolyamok során. 

Ami nagyon emlékezetes, hogy nagyon szerettem az általános iskolás osztályomat, jó közösség voltunk, 

sok barátom volt az osztályban, rengeteg időt töltöttünk együtt és nagyon szerettünk focizni. Erre minden 

perc lehetőséget kihasználtunk. Arra emlékszem, hogy általános iskolában sem szerettem a szlovák 

nyelvtant és irodalmat. Mivel mindenhol (otthon, iskolában, barátaimmal) csak magyarul beszéltem, a 

szlovák többségű városban alig használtam ezt a nyelvet. Kassa, a közel negyedmilliós nagyváros kb. 

95%-a sajnos ma már szlováknak vallja magát, alig 2-3%-a magyar. Általános iskolában is, de később a 

középiskolában ez még jellemzőbbé vált, magyar szavaló-, prózamondó, kiejtési versenyekre küldtek 

tanáraim, azaz irodalommal, nyelvtannal kapcsolatos megmérettetésekre. Középiskolásként verseket is 

írogattam, egy pár versem egy ifjúsági verseskötetben is megjelent. Mindezek jelölték ki tehát azt, hogy a 

magyar nyelv és irodalom szakot választottam. Az egyetemet elvégezve ugyanott művelődéstörténet 

oktattam, annak egy nagyon sajátos változatával foglalkoztam: az egyes történelmi korok Isten-, világ-, és 

emberképét, azok neveléstörténeti összefüggéseit vizsgáltuk. Ezekben a témákban országos 

folyóiratokban jelentek meg cikkeim, tanulmányaim. Legnagyobb hatással rám tehát az irodalom és a 

művelődéstörténet volt. 

3. Jelenleg mi a kedvenc időtöltése, hobbija? Milyen stílusú zenét hallgat? Mi a kedvenc könyve, filmje? 

Az elmúlt időszakban gyakorlatilag nem maradt szabadidőm, így a munkám volt a hobbim is.  Tényleg 

nagyon szívesen fordítok időt az iskolával kapcsolatos elfoglaltságokra: óriási öröm nézni, ahogy 

megújult és folyamatosan megújul az iskola, az ötletek, újítások kidolgozása, végső formába öntése, a 

kivitelezés nyomon követése rengeteg energiát igényel, de egyben fel is tölt. Szeretek – bár mostanában 

erre alig volt időm – barkácsolni, kirándulni, a kutyámmal sétálni, könyvet olvasni, filmet nézni. Egy 



OSKOlA  2015/2016. I félév 

 20 

időben motoroztam is, melynek egyszerre volt gyakorlati haszna és hobbi jellege is. Terveim között 

szerepel ennek felélesztése, hiszen a nyár folyamán megszereztem a nagymotorra is a jogosítványt. A 

kedvenc zenekaraim az Ismerős Arcok és a Ghymes. A kedvenc könyvem a Bibliában az Énekek éneke, 

főleg annak érdekes értelmezéstörténete miatt, kikapcsolódásként szeretem a jó kalandfilmeket. 

4. Vannak testvérei? Mindig nagycsaládot szeretett volna? 

Egy négy évvel idősebb nővérem van, aki férjével és két gyermekével Kassán él. Már gyerekkoromban 

mindig irigykedve néztem a nagycsaládos barátaimra, amikor hozzájuk mentem látogatóba, mindig 

teljesen más volt az ottani hangulat. Vonzott az ottani nyüzsgés, vidámság, az a befogadó légkör. Mindig 

szerettem volna nagycsaládot, hiszen ha belegondolunk az sokkal természetesebb, mint a mai Nyugat-

Európára jellemző gyermektelenség, a gyermekvállalás háttérbe szorulása. Elődeink nagyon kemény 

időszakokat élek meg és mégis volt bátorságuk több gyereket vállalni, felnevelni. Nagyszüleim például 

gyermekként megélték az első, felnőttként a második világháborút, mégis négy gyermeket neveltek fel. 

„Nagyobb családunk”, a nemzetünk sorsa is attól függ, hogy merünk-e gyermekeinknek szebb jövőt 

remélni, értük áldozatot hozni. A nemzet életképességének, hitének mutatója az, hogy születnek-e 

gyerekek, vagy sem. Bár nagyon sok kétségbeejtő és elszomorító tény akadályozza ebben a felnőtteket, 

családokat, mégis az élet továbbadásánál nincs nagyobb ajándék. Miért élünk, milyen hivatásunk lehet, ha 

nem éppen az élet szolgálata? 

5. Nagy felelősség a tanári és az igazgatói állás? 

Óriási felelősség az igazgatói állás, amikor elvállaltam ezt a feladatot, nem tudtam, hogy ennyire. 

Tanárként sok minden természetesnek gondoltam az iskola működése kapcsán, igazgatóként rá kellett 

döbbennem, hogy mennyi mindenért, sokszor az alapvető dolgokért is, keményen meg kell küzdeni, 

mennyi mindenre kell odafigyelni, hogy az oktatás-nevelés rendben folyjon. Amint már korábban is 

említettem, ez nagyon megterhelő, de ugyanakkor energiát is adó munka. Az elmúlt 3 és fél évben, úgy 

érzem, minden téren sikerült megújítani az iskolát. Kívül-belül újjászületett az iskola, Tapolca legrégibb 

iskolája az egyik legmodernebb lett. A személyi megújulás keretében a nevelőtestület fele kicserélődött, 

hivatásuknak élő, minőségi munkát végző pedagógusok érkeztek az iskolába. A szakmai megújulás terén 

pedig értékeiben gazdagodott az iskola és sokszínű kínálattal rendelkezünk: az idegen nyelvek 

oktatásának magasabb óraszáma, az informatikai ECDL-vizsga, a művészeti képzés és a sportélet 

sokszínűsége intézményünket Tapolca és környékének legnépszerűbb iskolái közé emelték. 

6. Mit gondol a sok új diák érkezéséről?  

Nagyon-nagyon örülök neki. Az elmúlt években sok jó képességű diák érkezett az iskola minden 

évfolyamára, ezáltal az osztályközösségek is megújultak, a rendbontók pedig távoztak. Az 1. osztályba 

Tapolcán a legtöbb beiratkozó nálunk volt, ha a jelentkezések számát osztályokra vetítjük. Mindez annak 

a jele, hogy iskolánk nagyon jó irányban halad. A tapolcai tankerületben, a tapolcai járásban mi vagyunk 
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az egyetlen egyházi fenntartású általános iskola. Nagy a vonzáskörzetünk is, hiszen tanulóink 

egyharmada a környékről jár be, akár több mint 20 km-es távolságból. Nagyon örülök, hogy az ötödik 

osztályba is ilyen sok jó képességű tanuló érkezett, többek között a velem interjút készítő egyik diák is.   

 

Sporteredmények: 
 

 

Labdarúgás: 2015.szeptember 25.  

II. Tihanyi Bencés Kupa: VI. helyezés 

 

A csapat tagjai: Hegedűs Olivér, Farkas Antal, Werner 

Fülöp, Tátosi Dániel, Szép Benedek, Horváth Ferenc, 

Pál Barnabás, Keller Lehel 

 

 

Futóverseny: 2015. szeptember 16. „Földönfutók Iskolai Futóverseny”- helyezések korcsoportonként: 

I. leány: 96 indulóból: Folly Anna   10. helyezés 

II. fiú: 72 indulóból: Hubert Ádám Dániel  7. helyezés 

II. leány: 55 indulóból: Bogdán Kinga 7. helyezés 

III. leány: 27 indulóból: Werner Kinga 4. helyezés 

IV. leány: 12 indulóból: Mersics Lili  9. helyezés 

 

 

 

Atlétika – egyéni eredmények: 

Pál Barnabás 6. osztály: 

2015.10.13. Veszprém Köztársaság Kupa: távolugrás és 60 m-es futás: IV. helyezés 

Szöcske Gála: helyből távolugrás: bronz 

2015.12.31. Tapolca – Szilveszteri futóverseny: váltóverseny: 12. helyezés 

 

 

Gratulálunk! 
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Művészi torna szakkör 
 

A 2015/2016-os tanévben az alsó tagozatos szakkörök keretein belül indult el iskolánkban a művészi 

torna oktatása. Az órán a gyermekek megismerkednek a ritmikus sportgimnasztika, és a klasszikus balett 

alapjaival. Gyermek korosztályban kötéllel, karikával és labdával dolgoznak. Komolyzenére 

szabadgyakorlatot tanulnak be. Ifjúsági korosztályban a buzogány és szalag kéziszerek technikáját  is 

megtanulják. 

 
 

Mazsorett szakkör 
 

Iskolánkban a 2014/2015-ös tanév második felében indult el a mazsorett szakkör. A szakkör keretein 

belül a lányok az első félévben megismerkedhettek a mazsorett műfaj alapjaival, az alaplépésekkel, és az 

egykezes botforgatási technikával. A szakkör leány tagjai alkotják iskolánk „baton”, azaz „botforgató 

csoportját”. Idén már a tanult elemek segítségével színpadi koreográfiát, show táncot, és menettáncot is 

tanulnak.  

A 2015/2016-os tanév első felében Tapolca 

Város Önkormányzata segítségével szakköri 

csoportunk Tapolca Város Mazsorett és 

Zászlóforgató csoportjává lépett elő. Ebben a 

tanévben, iskolánkban, a testnevelési órák keretein 

belül is megkezdődött a mazsorett oktatása. 

Jelenleg a „kadet” korcsoportban a „pomponos 

szekciót” iskolánk első és második osztályos 

lányai alkotják. 
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A „junior” korosztályban a „flag” szekciót, azaz a „zászlóforgató csoportot” harmadik és negyedik 

osztályos lányok képviselik. A foglalkozások keretein belül az alapműfajon kívül mindegyik csoport 

mindegyik műfajelemmel megismerkedik, és a megtanult tánctechnikák segítségével színpadi 

koreográfiát is tanul. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk mazsorettcsoportja ebben a félévben  

a következő rendezvényeken szerepelt, ahol nagy sikert aratott: 
 

1. „Szent Márton köpenye” - családi nap: 2015.11.14. 
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2. XXIII. Városi egészség- és aerobiknap: 2015.11.21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tapolca Adventi Várakozás rendezvénysorozat: 2015.12.13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményes, programokban gazdag második félévet kívánunk 

  Tapolca legjobb, családias iskolájában!   


