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Kedves Gyerekek, Kollégák és Szülők! 

 A mustármagról és a kovászról szóló jézusi példázat nagyon is illik a tanév végére. Arra a napra, amikor 

egyik pillanatról a másikra kiürül az iskola; az idegenek számára talán ijesztő lendülettel megy minden diák 

hazafelé. Mintha hátat fordítanának mindannak, ami eddig volt, s most valami egészen más kezdődik. Hátat 

fordításról – meggyőződésem – talán ha egy-két esetben van szó. Természetes dolog, hogy örül az ember, ha 

megoldódnak a kötöttségek. Örül, ha szabadabb lehet. Örül, ha hazamehet. Az iskolaév végének együtt 

örülünk mindnyájan… 

Hazamentek. Viszitek és megmutatjátok bizonyítványotokat, egész éves munkátok gyümölcsét 

szüleiteknek.  Más lesz az elkövetkező két hónap, mint az itteni idő volt. Mások lesznek a körülmények. 

 Kérdésem: Ti magatok is? Megváltoztok Ti is? 

Megvan az emberben a hajlam, hogy belesimuljon a környezetébe. Hogy felszívódjék. Hogy 

eltűnjön. Mert sokszor nem kellemes dolog „más”-nak lenni. Pedig – 

akarjátok vagy nem – mások vagytok már. Élményvilágotok 

gazdagodott, még akkor is, ha nem volt mindig könnyű elviselni a 

fegyelmet, követelményeket. Valami közötök van már ehhez a 

helyhez, amely kopottabbá vált azáltal, hogy Ti néhány hétig 

méhrajként itt nyüzsögtetek, - de közben észrevétlenül magatok is 

csiszolódtatok.  Az elmúlt iskolaévet nem csak azért kaptuk, 

hogy gyarapodjunk a különféle ismeretekben. Talán ennél is fontosabb, 

hogy minden esztendőben jobbak, mondjuk csak ki, szentebbek 

legyünk. 

Most hazamentek, és mások vagytok. Az elvegyülés óhaja 

ösztönösen ott él bennünk. De vajon él-e Benned az a megfoghatatlan, 

titokzatos erő, amely a jelentéktelennek tűnő, a tésztába belevegyíthető 
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kovászban él? Az átalakítás, a „kenyérré tevés” ereje? Feltűnés nélkül, láthatatlanul, szerényen… 

Tudásunk: töredékes. Emberi bölcsességünk: töredékes. Mégis szebbé tehetjük a világot. Emberibbé. 

Embernek és Istennek tetszőbbé, - lakhatóbbá. Ha nem eltűnni akarunk, hanem ott lenni, ahol mások – de 

másként; ott élni, ahol mások, - de kovászként! 

  Ne féljetek attól, hogy emberibbé tegyétek azt a világot, amely éppen Rátok vár! Amely a Ti nem 

feltűnő, de mégis nélkülözhetetlen jelenlétetekkel lehet otthonosabbá, szebbé, gazdagabbá! 

 Így kívánok szép nyári vakációt minden diáknak, a nyolcadikosoknak pedig sok sikert a nyári 

pihenés után!            István atya 
 

Rohály János igazgató úr ballagókhoz intézet beszéde: 
 

Kedves Ballagó Diákok, Kedves Nyolcadikosok! 

„Kerüld a rosszat, tedd a jót, és keresd a békét!” – ezt a Keresztes Szent János idézetet választottátok 

tablótok mottójául, így ballagásotok idézetéül is. Ez a mottó rendkívüli tömörséggel fogalmazza meg a 

keresztény ember hivatását: a teremtményi tökéletlenségből, bűnből származó rossz kerülését, a jó és főleg a 

legfőbb jó: Isten keresését tetteken keresztül és a harmonikus, kiegyensúlyozott élet, a béke keresését. 

A világban körülnézve látjuk, hogy ez a látszólag egyszerűnek tűnő szabályt az embereknek nem 

nagyon sikerül megélniük: hiszen a rossz, a békétlenség sokszor úgy tűnik, szinte elnyeli a világot, 

tönkreteszi az abban jónak, szépnek tűnő dolgokat is. Talán jobban megértjük, hogy mégis Keresztes Szent 

János, az egyik legjelentősebb középkori misztikus szentünk, e sorokat hogyan gondolhatta, ha további 

műveibe is betekintünk. Hallgassatok meg tőle – talán első hallásra ide nem illő – idézetet: 

Fénytelen éjszakában, 

szerelem vágyától lángokban égve, 

én boldog, messze jártam! 

Nem vette senki észre, 

csöndes volt házam, elpihent a népe; 

biztosan a homályban, 

a titkos lépcsőn át utamra térve, 

én boldog, messze jártam! 

[...] 

Feledtem azt, ki voltam, 

fejem Szerelmesem vállára csuklott, 

megszűnt, mi volt, mi voltam, 

liliomágyra hullott, 

elmúlt a gond, és minden vele múlott. 

 

Ezek a szerelmes szavak adják meg az igazi választ arra, hogy hogyan tartja mégis 

megvalósíthatónak Keresztes Szent János ballagási mottótokul választott gondolatát: „Kerüld a rosszat, 

tedd a jót, és keresd a békét!” Ezek a szerelmes szavak ugyanis nem a földi, hanem az égi szerelem 

kifejezői, melyek alapja a Bibliában, azon belül leginkább az Énekek énekében is megtalálható. Keresztes 

Szent János szerint az Istenre való teljes ráhagyatkozás, az istenszeretet legbensőségesebb megélése 
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hozza meg számunkra az igazi hazatalálást, az igazi békét, a lélek békéjét, a lelkünk szabadságát, a 

lelkünk egyesülését Istennel. Ha mi ilyen mélységű misztikus istentapasztalatra, a szerelem nyelvén 

megfogalmazott legbensőségesebb istenszeretetre sokszor talán nem is vagyunk képesek, de 

megtanulhatjuk Keresztes Szent Jánostól azt, amit ő az életével is bizonyított: a legnehezebb 

életkörülmények, a megaláztatások, a támadások, az ellenségeskedések és a világ összes rossz hatása 

közepette, annak ellenére is van lehetőség a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, a lelki béke, a lelki 

szabadság megtalálására. A mai kor szélsőséges fogyasztói szemléletének teljesen ellentmond ez a 

világszemlélet, melyet egy másik helyen így fogalmaz meg Keresztes Szent János: „örökké éhezik az 

ember, ha csak teremtményt szeret”: ha csak a földi dolgokban keresi az élet értelmét. 

Kedves Nyolcadikosok! Búcsúzom Tőletek az iskola pedagógusai, dolgozói és diákjai nevében 

ezen a fontos napon, melyen iskolátokat elhagyjátok! Ezen a napon lezártok egy meghatározó korszakot, 

időszakot az életetekben, melyre a későbbiekben építeni fogtok, az itt kapott alapokra fogjátok építeni 

további tanulmányaitokat és egész további életeteket: Keresztes Szent János iránymutatása is kísérje 

utatokat! 

Köszönöm Nektek a szép emlékeket, azokat a szép pillanatokat, melyekkel egymást és minket is 

gazdagítottatok! Köszönöm a szüleiteknek is azt a sok erőfeszítést, melyeket nevelésetek során vállalniuk 

kellett és köszönjük, hogy a nevelésben társaik lehettünk! 

Isten Veletek kedves Nyolcadikosok! Visszavárunk Benneteket az iskolátokban!  

Kövessétek Keresztes Szent János tanítását: 

„Kerüljétek a rosszat, tegyétek a jót és keressétek a békét!” 
 

   

Iskolánk új logója 
 Ahogyan más nagy múltú egyházi iskolákban is megszokott, a „hivatalosabb” címer mellett 

iskolánknak ettől a tanévtől egy kevésbé hivatalos, a „hétköznapi” használatra alkalmasabb, egyszerűbb 

„logója” is született. Ennek egy változatát az osztálypólókon már megismertétek. A logó a címer 

szimbolikáját követi, azt leegyszerűsítve, az iskola hivatalos neve helyett a jelmondattá vált megállapítás 

áll: „Tapolca családias iskolája” vagyunk.  

 A címer és logó egyaránt összetartozásunk jelképe, szeretett iskolánk iránti elkötelezettségünket 

mindkettővel kifejezhetjük.           RJ 
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Gergely-napi Művészeti Fesztivál 

A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola XII. alkalommal 

rendezte meg Gergely-napi Művészeti Fesztiválját az általános és művészeti iskolák tehetséges tanulói 

részére drámajáték, vers- és prózamondás, ipar- és képzőművészet, valamint népdaléneklés kategóriában, 

2016. március 12-én. 

Iskolánk tanulói a rangos minősítésre több kategóriában is 

neveztek. Népdaléneklés kategóriában a következő eredmények 

születtek:  

Szólóének: Folly Anna /3. osztály/ – ezüst fokozat, Hederics Eszter 

/5. osztály/ – bronz fokozat,Kardos Marcell /5. osztály/ – bronz 

fokozat, Werner Kinga /5. osztály/ – ezüst fokozat. 

Népdalcsoport:  

- Bóbita /3.osztály/ : Bors Lara, Rohály Kincső, Tarsoly Borbála, 

Werner Dénes – ezüst fokozat 

- Három a cselling /5.osztály/: Hederics Eszter, Söjtöri Henrietta, 

Zsikla Ágnes – ezüst fokozat 

Maczkó Mária a zsűri elnöke bíztatta a megjelenteket a hagyományok 

ápolására és a tiszta forrásból származó népdalok megszólaltatására. Élményt jelentett a dalra fakadó 

művésznő hiteles tolmácsolása. Szintén sikeres volt a drámajáték kategóriában nevező Misztériumjáték, 

melyet Enikő néni lelkes színjátszói adtak elő. A darab bronz minősítést kapott.  

A tartalmas és élménydús fesztivál nemcsak megmérettetést jelentett, hanem feltöltődést is egyben a 

hagyományainkat megőrző értékek megjelenítésével.       KI 
 

Nyílt nap a mentőállomáson 
2016. május 10-én a város apraját-nagyját várták a Mentők Napja alkalmából a tapolcai új 

mentőállomásra. Iskolánk alsó tagozatosai vettek részt a rendezvényen, melynek célja az volt, hogy a 

gyerekek megismerjék a mentők munkáját és ne féljenek a mentősöktől, mentőautóktól. 

Óriási kíváncsisággal, sok kérdéssel érkeztek az alsósok, melyekre a dolgozók kedvesen, 

türelemmel, humorosan válaszoltak. A gyerekek kipróbálhatták az újraélesztés technikáját és megtudták, 

milyen fontos információkat kell elmondani a segélyhívás esetén a 

diszpécsernek. Legnagyobb sikert az új mentőautók 

felszerelésének, berendezésének kipróbálása, a sofőr helyének 

kipróbálása, Andi néni rögzítése, stabilizálása a felfújható 

„testsínbe” és a finom enni- és innivalók aratták.       VGV 
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Retek Robi és a „SESALÁTA” esete a kicsikkel 

Egészségnapon vettek részt iskolánk alsó tagozatos tanulói április 21-én, 

csütörtökön délelőtt. 4 helyszínen, forgószínpad jelleggel ismerkedhettek az 

egészséges életmóddal. A „Gyógyteremben” Scher Péterné (Marika néni) 

receptjei alapján Viki néni vezetésével, immunerősítő gyógyteát ihattak, amely 

alapanyagát 8 gyógynövény szolgálta „TERMÉSZETESEN”, a Jóisten 

patikájából. Ezután előkerült az alma, sárgarépa, cékla, és a reszelő, kis citromlé, méz és máris elkészült 

az ízletes „sesaláta”. A jóízű finomságot azok is elégedetten kanalazták, akik inkább a hús mellett 

voksolnak. 

A „Farigcsateremben” Vali néni zöldség-gyümölcs 

szobraiban gyönyörködhettek. Megelevenedett a trópusok világa, 

a paprika pálmák alatt hűsölt az uborka-krokodil, a sarkvidéki 

padlizsán-pingvin, alma-hattyú, banán-kutyus színpompás 

gyülekezete sorakozott a tálcákon. Így tényleg népszerűsíthető a 

zöldség- és gyümölcsfogyasztás a gyerekek körében. Ugyanitt 

friss almachipset és házi bodzaszörpöt kóstolhattak. Az ügyes kis 

kezek pedig Retek Robi figuráját készíthették el egy kis amatőr szobrászkodással. 

A „Tiszta teremben” Bicsérdi Zsófia védőnő tartott vetítéssel egybekötött előadást. Beszélt a 

rendszeres tisztálkodás fontosságáról, a helyes test-, haj-, körömápolásról. Hallhattak a megfelelő 

fogápolásról, a fogkefe használatról, a fogmosás lépéseiről. A kisebbek megismerkedtek a 

táplálékpiramissal, a nagyobbak kiegészíthették az ismereteiket. A közelgő nyár, a napsütéses idő 

beköszöntével emlékeztetett a napozás ártalmaira illetve a körültekintő napfürdő jótékony hatásaira is. 

Búcsúzóul egy kis színezőt kaptak ajándékul az elhangzott témákhoz kapcsolódóan. 

A „Nyugiteremben” Follyné Patonai Szilvia (Szilvi néni) testnevelő 

zenés tornával mozgatta át megfáradt gyermekeink tagjait. A lazító, nyújtó, 

relaxáló gyakorlatokat jó kedvvel végezték. A leglelkesebbek müzliszeletet 

kaptak kalória-pótlásként. 

A rendezvény végén egy-egy tálca zöldséget és gyümölcsöt kapott 

minden osztály útravalóul, ami még a napköziben is rendkívüli 

népszerűségnek örvendett. Egy hibája volt csak, hogy hamar elfogyott. 

Ritka pillanat az, ha egy osztálynyi gyermek egyetért valamiben, 

most azonban tanúi lehettünk ilyennek is. Nem volt vitás, hogy ezt a napot 

többször is meg kell ismételni.              NA 
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FÖLD NAPJA 
Iskolánk 32 diákja 4 kísérő tanárral részt vett a Cséry Gergő atya által vezetett zarándokúton.  

Az első állomás a raposkai Páduai Szent Antal kápolnánál volt. Ezt követte a Mogyorós-hegyen 

található Szent Donát kápolna, majd a diskai Páduai Szent Antal kápolna meglátogatásával folytatódott a 

zarándoklat. A Szent Kereszt Kápolna után Kisapátit elhagyva a 

hegymagasi Lengyel-kápolna zárta a templomok sorát.  

A délután célja az volt, hogy meglátogassuk a Szent 

György-hegy kápolnáit és megismerkedjünk azok 

védőszentjével. Hozzájuk fohászkodva imádkoztunk minden 

állomáson. Akik nem a kirándulást választották, azok a moziban 

egy szép természetfilmet néztek meg.                 ND 8. o. 

 

KIEMELKEDŐEN SZEREPELTEK ISKOLÁNK TÁNCOSAI 

A sümegi Kisfaludy Művelődési Központ nyolcadik alkalommal rendezte meg májusban a 

Dunántúli Táncversenyt. A programra csaknem 400 táncos nevezett 87 darabbal. A zsűri elnöke Stefán 

Gábor balettmester, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője, tagjai Paksa Eszter 

balettmester, táncpedagógus, valamint Búry 

Katalin zenés színpadi táncpedagógus voltak. 

A versenyzők négy korcsoportban: mini, 

gyermek, junior és felnőtt korosztályban 

szerepeltek. Az estébe nyúló program 

repertoárjában klasszikus balett, modern balett, 

show-tánc, mazsorett, akrobatikus rock and roll, 

hiphop, hastánc, revütánc, színpadi látványtánc 

szerepelt. A katolikus iskola táncosai Show-tánc-

kategóriában III. helyet kaptak Tosca fantázia 

című koreográfiájukkal. 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola mazsorettcsapat a 2014/2015-ös tanév második 

felében indult el. Follyné Patonai Szilvia művészeti vezető alapította meg a botforgató és zászlóforgató 

csoportot, valamint az alsó tagozatosok pomponos szekcióját, ahol a lányok megismerkedhettek a 

mazsorett műfaj elemeivel, s a technikával megtanult tánctechnikák segítségével számos színpadi 

koreográfiát, show-táncot, és menettáncot is megtanultak a diákok. Több városi programon láthattuk már 

őket, amivel emelték és színesebbé tették a rendezvények színvonalát.                 BB 
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

A Madarak és fák napja alkalmából ragadozómadár bemutatóval egybekötött természetvédelmi 

ismeretterjesztő előadás részesei voltak a katolikus iskolások. 

A kivételes nap az iskola udvarán kezdődött,  

ahol a Folly Arborétum által felajánlott aranyvessző-

csemetéket és törpe gömbtujákat ültették el a gyerekek. 

 A rendezvény során a diákoknak izgalmas röptetéses 

bemutatóban volt részük: a Magyar 

Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság 

Helka nevű vörösfarkú ölyve a gyerekek feje fölött, 

között repült, miközben a társaság egyik szakembere 

ismeretterjesztő előadást, kötetlen beszélgetést tartott 

hazánk ragadozó madarairól, helyzetükről, az őket veszélyeztető tényezőkről s védelmi lehetőségeinkről.  

 A bemutató végén a diákok kézre vehették Helkát, így testközelből is megismerkedhettek egy 

vérbeli ragadozóval.                    BB 
 

FANTÁZIA ÉS ÜGYES KEZEK 
Januárban ismét elküldtük rajzainkat, festményeinket a Város- és Faluvédők Szövetsége „Fiatalok 

az épített és természeti környezet védelméért” című, évente kiírásra kerülő rajzpályázatára. Igazi 

meglepetés volt az eredményről szóló értesítés, nyolc tanulónk lett díjazott: Mersics Lili (7. o.) II., Rohály 

Kincső (3. o.) II., Kovács Réka (7. o.) III., Rádi Zita (6. o.) III., Kocsis Dorottya Mária (5. o.) III., Bolla 

Anna (3. o.) III. helyezést ért el, Kiss Zsanett (5. o.) és Mohos Liliána Viktória (5. o.) különdíjat kapott.                                                                

A díjátadó ünnepségre és kiállítás megnyitóra a Budapesti Történeti Múzeumban került sor április 16-án, 

ahova a tapolcai önkormányzat támogatásával a helyi városvédősök autóbusszal vitték fel a tapolcai 

díjazott gyerekeket, és ráadásnak még egy Hűvös-völgyi kirándulással is kedveskedtek nekik.                                                                                                  

A „Csodálatos barlangvilág” című, szintén 

országos rajzpályázat díjátadó ünnepségére május 21-

én került sor szintén Budapesten. Erre Kocsis Dorottya 

Mária utazhatott, akit szülei kísértek el.  III. helyezett 

lett. Az átvett díjhoz még egy később megszervezésre 

kerülő barlangász túra is jár.                                                                                                                                                       

Az alkotó munka folytatódik, következik a nyári 

rajztábor!                          SZB
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Interjú Follyné P. Szilvia tanárnővel 
Készítették: Varró Zsófia, Balogh Evelin, 5. osztály 

Diákok: Miért  pont ezt a foglalkozást választotta, hogyan esett a választás a testnevelés tantárgyra? 

Szilvi néni:  Már 10 éves koromban a Magyar Testnevelési Egyetem művészi torna szakosztályának 

versenyzője voltam. 13 év versenyzői pályafutásom után szinte természetes volt, hogy a RSG edzői szak 

mellett az egyetemen folytatom tanulmányaimat. Ebben mesteredzőm is támogatott, Szécsényiné Dr. 

Fekete Irén. 

Diákok: Kiskorában gondolkozott-e másik foglalkozáson? 

Szilvi néni:  Igen. Egy ideig fogorvos szerettem volna lenni. 

Diákok: Mivel foglalkozott, mielőtt idejött tanítani? 

Szilvi néni:  Családi vállalkozásunkban dolgoztam. 

Diákok: Mit gondolt, amikor először jött az iskolába? Hogy érzi itt magát? 

Szilvi néni:  Azonnal érezhető volt az iskolában uralkodó rend és fegyelem. A tanulók szépen 

köszöntek a nevelőknek, a légkör családias volt. Az iskola összképe nagyon megnyerte tetszésemet. 

Diákok: Hogyan ismerkedett meg a mazsorettel? Szereti tanítani? 

Szilvi néni:  Budapesten az I. kerületben 4 évig tanítottam a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban. A 

várban országos mazsorett versenyeket, és felvonulásokat szerveztek, amit mindig szívesen megnéztem. 

Sem az I. kerületben, sem a környező kerületekben mazsorettcsapat nem működött. Mivel a mazsorett 

mozgásanyaga a művészi torna és a klasszikus balett mozgásanyagára épül, elkezdtem foglalkozni a 

mazsorettel. A mozgásanyag megtanításánál saját munkám során is rájöttem, hogy a művészi tornászként 

tanult klasszikus balett, a jazz-balett és a gimnasztika 

alapjainál kell elkezdenem felépíteni a tananyagot. 

Edzőnőm szigora a mai napig meghatározza munkámat. 

Mindig a gyakorlatok végrehajtásánál a pontosság és a 

precízség kell a szemünk előtt álljon. A kivitelezés és a 

szép előadásmód is nagyon fontos a szereplésnél. Aki ezzel 

a sportággal szeretne foglalkozni, tudomásul kell vennie, 

hogy fegyelmezett hozzáállást, és egyfajta monotónia-

tűrést igényel. A helyes szertechnika kialakítása elsődleges szempont ahhoz, hogy a mostani nagy 

követelményrendszernek megfeleljünk. Továbbá és nem utolsó sorban folyamatosan figyelnünk kell az 

ideális testsúlyunkra. Inkább legyünk egy kilóval kevesebbek mint többek, mint a magasságunkhoz és 

korunkhoz megadott ideális testsúly. Versenyzőként minden edzést a testsúly kontrollálásával kezdtünk, 

ami a nemzetközi versenyeken alapfeltétel. Ha a mérleg fél kiló eltérésnél többet mutatott, megkaptuk a 

megfelelő utasítást a következő három napra. A táplálkozással kapcsolatos helyes irányt már 
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serdülőkorban szigorúan kell venni. Sajnos ebben a korban könnyebben raktározódik a zsírfelesleg és 

utólag nagyon nehezen leadható. Ezért beszélek erről Nektek ennyit a szakköri edzéseken. Tudomásul 

kell venni, hogy a fehér liszt és cukor méreg a szervezetünknek, és száműznünk kell étrendünkből. Ha 

már most sikerül megtanulni a helyes táplálkozás szabályait, életetek során nagy segítség lehet 

számotokra. Visszatérve budapesti csapatomhoz: Már az első felvonulás után önálló koreográfiát 

tanítottam be, mellyel az őszi versenyen különdíjat nyertünk. Megalapítottam az I. kerület 

mazsorettcsapatát, és a négy év alatt számos versenyen és felvonuláson vettünk részt, nagy sikerrel. 

Nagyon boldog vagyok, hogy azt taníthatom, ami igazán közel áll a szívemhez.  

Tanulás egy másik iskolában 

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy az alsó 

tagozatosok a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolába 

kirándulnak. Az idei tanévben az 1., 2. és 3. osztályosok 

töltöttek egy-egy napot a Nagyvázsony és Vigántpetend 

közötti erdőtömbben.  

Az erdei kirándulás során sok rovar és növény nevét 

megismerték a harmadikasok. Az erdész kérdéseinek 

segítségével megfigyelhették, megértették az erdő élővilágának életét, változásait. A fáradt túrázók 

maradék erejükkel kenyeret dagasztottak és a frissen sült péksüteményeket jóízűen el is fogyasztották. 

Az első és másodikas lurkók az élménytermekben ismerkedtek az erdő növény- és állatvilágával. 

Az „éjszakai erdőben” a látásuk helyett hallásuk és tapintásuk vezette őket, a „nappali teremben” közelről 

figyelhették meg az az erdei madarakat. Nagy sikernek örvendett a gyógynövény felismerése illat alapján, 

az állatpárosító, az állatok szőrének, 

lábnyomának, családtagjainak azonosítása és 

természetesen az interaktív, állathangokat 

bemutató számítógép. 

A legkisebbek növénylenyomatokkal 

díszített terítőt, könyvjelzőt készítettek az 

otthoniaknak, míg a másodikasok 

agyagedényeket formáztak, melyeket csodaszép 

motívumokkal díszítettek.  

A fáradhatatlan csapatok a programok közben kipróbálták a játszóteret és a hatalmas focipályát is. Ez idő 

alatt pedig a szülők finom ebédet készítettek, melyből nem maradt egy falat sem, az éhes gyereksereg 

mindent felfalt.                  VGV 
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Erdei iskolában jártunk 

A harmadik osztály egész napos foglalkozáson vett részt a 

Balaton-felvidéki Erdei Iskolában. Nagyon izgultunk, hogy 

jó időnk legyen. Szerencsére teljesült ez a vágyunk is. 

Szülők, nagyszülők segítettek a szállításban, így érkezésünk 

után indulhatott a játék. A fiúk fociztak, a lányok a 

játszótéren ügyeskedtek. 

  Az első programunk kenyérsütés volt. 

Kipróbálhattuk a dagasztást, a különböző péksütemények 

formázását is. A forró kemencébe kelesztés után kerültek a remekművek. Ez alatt a szülők meggyújtották 

a tábortüzet s nekiláttunk sütögetni. Virslit, szalonnát vettünk elő, végül pillecukrot is nyársra tűztünk. 

 Délután tanösvény túrán vettünk részt. Az erdésztől megtanultuk, hogyan kell megkülönböztetni a 

fákat, megismertük a bükköt, tölgyet, madárcseresznyét, erdei fenyőt. Megtudtuk, hogyan szerzi a róka a 

várat és még játékban is kipróbálhattuk magunkat. 

 Mire visszaértünk, meleg, illatos kenyér várt minket. Örömmel falatoztunk az általunk készített 

finomságból. A délután szabadtéri játékokkal folytatódott, ám hamarosan indulni kellett haza. Búcsút 

intettünk a zöldben pompázó természetnek. Nagyon emlékezetes marad ez a nap, reméljük, jövőre ismét 

visszatérünk!                                                          Sabján Olivér 3. osztály 

 

Felső tagozatosok kirándulása Budapestre 

Az idei tanévben úgy döntöttünk, hogy a felső tagozat Budapestre szervezi osztálykirándulásait, 

hogy tágabb környezetben is megismerjük kis hazánkat. Kedden három osztály vonattal, a hetedikesek 

autóbusszal célozták meg az irányt a főváros felé.  

A 7. osztály a Budapesttől 25 km-re fekvő Veresegyházi Medveotthonba látogattak el először, 

amely Közép-Európa egyetlen medveotthona. Az 5 és fél hektárnyi területen kialakított  parkban  a 

barnamedvék, mosómedvék és ormányos medvék mellett 29 farkas lakik. A diákok saját kezükkel, 

fakanálból etethették meg mézzel a mindig éhes macikat. A délután folyamán az osztály Tamás bácsi 

vezetésével a Gödöllői Királyi Kastélyba látogatott, amely Magyarország legnagyobb alapterületű 

barokk műemlék-együttese. 

A másik három osztály útja a Déli pályaudvaron vált ketté. A 6. és 8. osztály a Hadtörténeti 

Múzeumot célozta meg, ahol egy I. és II. világháborús tárlatot néztek meg Balázs bácsi előadásával 

egybeszőve. Utána bejárták a Budai Várnegyedet: megnézték a Halászbástyát, a Mátyás templomot, az 

Elnöki Palotát, ahol részesei lehettek az őrségváltásnak. A Budavári Siklón leereszkedve a 6. osztály 
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Béla bácsi vezetésével a Planetáriumba igyekezett, ahol egy csodálatos vetítést láthattak Földünkről és 

az égbolt csodáiról. A nyolcadikosok a Camponába buszoztak Csilla nénivel, ahol a Csodák palotája és 

a Tropicariumé volt a főszerep. Az interaktív tudományos kiállítás a természet törvényeit és a 

fizika világát tárta a nyolcadikosok elé, de még nagyobb élmény volt számukra a 4D-s mozi, amely az 

összes érzékszervünkre hatott. A Tropicarium, Magyarország „cápás állatkertje“, a világ minden tájáról 

érkező állatok hadával várta diáktársainkat. 

Az ötödikesek először a Miniversumba mentek. A Miniversum egy hatalmas, gyönyörűen 

kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztal, amin Magyarország, Ausztria és Németország tájai, 

egyes nevezetességei kb. százszoros kicsinyítésben elevenedtek meg előttünk. Ezután a Parlament felé 

vettük az irányt. A metrózás és 

mozgólépcsőzés hatalmas élményt nyújtott a 

gyerekek számára.  Az Országházban már 

külön idegenvezető várta csoportunkat. A 

negyvenöt perces parlamenti séta alkalmával 

megtekinthettük az épület díszlépcsőjét, 

kupolacsarnokát, felsőházi társalgóját és a 

felsőházi üléstermet, megismerkedhettünk 

továbbá a Parlament történetével, 

építészetével és a benne található 

műalkotásokkal. Ezután jött a délutáni várva 

várt program: a Hősök terén keresztül az Állatkertbe mentük, ahol a nap további részét tölthettük. A 

négy óra alatt végignéztük a különböző kontinensekről ideszállított állatokat: tigrisek, elefántok, 

flamingók, pingvinek, zsiráfok, különböző majom- és madárfajok, hüllők, kétéltűek ásítoztak a meleg 

délutánban. 

Napunk záró programja egy meglepetés volt számunkra: Jacques és Noé, a két oroszlánfóka 

fergeteges bemutatót tartott nekünk két idomárjával. A fóka show alatt az állatok folyamatosan figyeltek 

gondozóikra, akik vezényszavakkal és kézjelekkel irányították őket. Jacques és Noé számára a bemutató a 

finom jutalomfalatok mellett remek unaloműzőt és játékot is jelentett, számunkra pedig egy felejthetetlen 

élményt. 

 A három osztály a vonaton találkozott újra, s 21 órakor érkezett vissza Tapolcára, út közben 

együtt örülve a magyar foci válogatott góljainak. Az idei osztálykirándulás különösen jól sikerült 

mindnyájunknak: osztályonként és az egész tagozat számára is hatalmas közös élményt nyújtott a 

diákoknak és tanárainknak egyaránt. Ezek a közösen megélt élmények 

fűszerezik meg iskolai mindennapjainkat a tanév során!               BB 
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MINDNYÁJAN RÁSZORULUNK ISTEN IRGALMÁRA 
 

Jézus Krisztus földi tevékenységének alapja az irgalmas szeretet. Ezt a 
jézusi magatartást állította Ferenc pápa a középpontba akkor, amikor 
meghirdette az Isteni Irgalmasság Szentévét. 

Ebben a tanévben a pedagógusok és a diákok is próbálták ezt a központi 
gondolatot körbejárni: 

 

LEGYETEK IRGALMASOK, MINT AZ ATYA. 

Az adventi és nagyböjti lelki napokon megtapasztalhattuk az irgalmas Atya szeretetét, aki a bűnbocsánat 
szentségében lehajol hozzánk. 

A Mária-napok keretében megrendezett akadályverseny állomásain diákjaink átgondolhatták az 
irgalmasság testi, lelki cselekedeteit: 

Éhezőknek ételt adni – kreatív ételkészítés 

Tudatlanokat tanítani - hitigazságok játékos feldolgozása  

Ruhátlanokat felöltöztetni – öltöztetős sorverseny 

 Szomorúakat vigasztalni, megbocsájtani – Jézus arc elkészítése 

Vándorokat befogadni – beszélgetés a menekült-kérdésről. 

Hogy konkrétan megéljük az irgalmas szeretetet, a gyerekek ajándékot készítettek a 
közeli idősek otthonának lakóit meglepve. 

Projekt formájában is feldolgozták ezt a témát a hetedik osztályos tanulók. 

Az irgalom szentjeinek zarándoklatát járták végig azok a tanulók, akik részt vettek Főegyházmegyénk 
társvédőszentjének, Boldog Gizellának a tiszteletére szervezett programon Veszprémben. 

 

 

Ezeket gondolatokat fűzte tovább a Főegyházmegyei Hittanos Találkozó.  

Iskolánk 25 fővel képviselte magát Keszthelyen a Ranolder János Általános 

Iskolában. A hittanos „Ki mit tud?”-on Csák Enikő által betanított színdarab 

nagy sikert aratott:  második helyezéssel jutalmazta a zsűri. 

 
 
 
 
 

SBné 
 

 12 



2015/2016 II. félév OSKOlA 

 
MIT JELENT SZÁMOMRA A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE ?  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ez a szentség lélekben megerősít, hogy az Egyházat válasszam. A Szentlélek segít, hogy a jót 
tegyem, a rossz helyett. Öröm töltött el a bérmálkozáskor.  

(D.A.) 
 
A bérmálás a Szentlélekkel való találkozást jelenti. Megerősít a hitben, segít, hogy kövessem 
a jót.  

 
Bérmáláskor a Szentlélek a lelkünkbe száll és megerősít a hitünkben. Én nagyon szerettem 
volna ebben a szentségben részesülni, hogy az Urat mélyebben követhessem.  
 
A bérmálással kapcsolatban sokféle érzésem volt. Az elején nagyon izgultam és féltem is 
egy kicsit. Az érsek atya megnyugtatott és éreztem, hogy minden rendben lesz. 
Jó érzés volt. Azt éreztem, valaki vigyáz rám. 
 
 
Bennem a bérmálás erős érzelmeket váltott ki. Közelebb éreztem magamat Istenhez. Örülök, 
hogy felvehettem ezt a szentséget. És mivel ez a nagykorúság szentsége, ezért kicsit 
érettebbnek érzem magam. Próbálok az élet nagy kérdéseiben logikusan dönteni és ebben 
Isten segítségét is kérem az imádságon keresztül. Bízom benne, hogy életemben is sikerül 
megfontolt döntéseket hoznom.  

(H.P.) 
 
A bérmálás szentsége által biztos alapokon érzem magamat az Egyházban. Ez az a „pont”, 
ahonnan mi magunk hozzuk meg a döntéseket, mind az életünkben, mind a hitünkben. Amit 
még a bérmálkozáshoz kapcsolok, az az ifjúsági csoport. Nagyon jó ehhez a közösséghez 
tartozni.  

(H.O.) 
 
 
 
 
 
MIT JELENT SZÁMOMRAZ ELSŐ SZENTÁLDOZÁS?  
 
 Szentháromság vasárnapján ünneplőbe öltözött a lelkünk. Elérkezett az első szentáldozás 
ünnepe. Először vehettük magunkhoz Krisztus testét. Nagyon vártam a Krisztussal való 
találkozást. Szívembe, lelkembe költözött. Jézus nekem egy nagy csoda. Általa egyre jobban 
megismerem a hit szépségét. Köszönöm Uram. Dicsértessék a Jézus Krisztus!            

(Bors Lara elsőáldozó) 

Nekem nagyon sokat jelent a bérmálás, hiszen megkapom a Szentlélek hét ajándékát. Ezen 
kívül a Katolikus Egyház felnőtt tagjává válok. A Szentlélek segíti majd az életemet.  

(R.B.) 
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SPORTHÍREK 
Labdarúgás:  

Mária-napok Futball Házibajnokság (2016.03.18.) 

2016. március 18-án rendeztük meg iskolánkban a 

„Mária-napok Futball Házibajnokságot”. A 

házibajnokságon az osztályok közötti versenyben az első 

helyen a 6. osztály, második helyen a 8. osztály, harmadik 

helyen a 7. osztály végzett. A legtöbb gólt Horváth Ferenc 

6. osztályos tanuló lőtte, így ő lett idén a gólkirály. A 

félidők közötti szünetben iskolánk mazsorettcsoportja a „Mexikói ritmusok”c. koreográfiájával 

szórakoztatta a közönséget. A házibajnokság mellett tanulóink a Mária-napokon a délelőtti foglalkozások 

keretében további versengéseken vettek részt, melyeken talentumokat gyűjthettek. Sporttotót töltöttek ki 

13+1 kérdéssel, célbadobtak időre 100 db kislabdával, büntetődobásokat dobtak, zsákból öltöztek fel 

időre, és végül további talentumok reményében próbálták kirakni emlékezetből az olimpiai 5 karikát 

forma és szín szerint. Az összetett versenyen a legeredményesebbnek a 7. osztály bizonyult. 
 

Futóverseny: 

„VIII. Tapolca - Sümeg Váltó Futóverseny” 

(2016.04.28.) 

Iskolánk az összetett versenyben harmadik helyezést ért 

el. 

A csapat tagjai: Hegedűs Olivér, Farkas Antal, Müller 

Máté, Molnár Barbara, Szép Benedek, Szegedi Felícián, 

Tátosi Dániel,Werner Fülöp, Rohály Boglárka, Mersics 

Lili, Pál Barnabás, Keller Lehel, Torbó Kevin. 
 

2016.05.07. Gizella Kupa Veszprém: VIII. helyezés 

A csapat tagjai: Hegedűs Olivér, Werner Fülöp, Tátosi Dániel, Szép Benedek, Keller Lehel,Keller 

Flórián, Szegedi Felícián. 
 

Művészi torna szakkör: A 2015/2016-os tanév második felében az alsó tagozatos szakkörök keretein 

belül folytatódott iskolánkban a művészi torna oktatása. Az órákon a gyermekek az első félévben 

megismert alapelemekből, alaplépésekből és szertechnikai elemekből összetett gyakorlatelemeket 

tanultak, továbbá megismerkedtek a klasszikus balett alapjaival. A zenés tartásjavító gimnasztika mellett 

karika és labda kézi szerekkel a megtanult alaplépésekkel dobásokat és körzéseket tanultak különböző 

síkokban. 
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Mazsorett szakkör: 

A 2015/2016-os tanév második felében iskolánk mazsorett csoportja továbbra is szorgalmasan dolgozott. 

A színpadi koreográfiák mellett már menettáncot és show formációkat is tanultak. Több városi 

rendezvényen és táncversenyen is szerepeltek, ahol iskolánkat és Tapolca városát is sikeresen képviselték. 

Eredményeink és fellépéseink: 

2016.01.30.: I. Tapolcai Keresztény Bál  

 

 

 

 

 

2016.02.08.: V. Tapolcai Télbanyaűző Maskarádé – Csapatunk fellépéséért a „Leglátványosabb 

produkció” különdíjat kapta, és a Dream Team Pizzéria felajánlásaként a produkció sikerét a pizzériában 

ünnepelhettük. 

 

 

 

 

 

 

 

2016.01.27.: Ovisoknak rendezett farsang - Iskolánk pom-pom csoportja és a zászlóforgató csoport is 

bemutatkozott. 

2016.01.28.: Alsós farsang – a pomponos csoport és a zászlóforgató csoport lépett fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.01.29.: Felsős farsang – a zászlóforgató csoport lépett fel és a szakköri mazsorettcsoport 

bemutatta a „Mexikói ritmusok” c. koreográfiáját. 
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2016.04.02.: Várjátékok – a mazsorettcsoport nyitótáncként a Menettáncot mutatta be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.04.22.: VIII. Dunántúli Táncverseny – Iskolánk csapata a „Tosca Fantázia” c. produkciójával a 

mazsorett kategóriában, junior csoportban III. helyezést ért el. A csapat tagjai: Horváth Panna, Mersics 

Lili, Kovács Petra, Csizmadia Nikolett, Farkas Réka,  Hederics Eszter, Werner Kinga.                     FPSZ 

Szeretettel gratulálunk és további jó felkészülést kívánunk!  

 
SZENT IMRE-DÍJAS A KATOLIKUS ISKOLÁBAN 

A Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentje, Boldog Gizella 

ünnepe alkalmából  idén is megrendezésre került a Gizella-napi 

rendezvénysorozat május 6-8-án, aminek alkalmából zsúfolásig 

megtelt a veszprémi várnegyed. 

Boldog Gizella királyné karereklyéjét díszes körmenetben 

helyezték el a Szentháromság téren felállított színpadra, ahol a 

szentmisét a főegyházmegye papságával együtt mutatta be Márfi 

Gyula érsek. A szentmise végén az egyházmegye katolikus  

intézményeiből egy-egy diák részesülhetett Szent Imre-díjban 

kiemelkedő tanulmányi, hitéleti és közösségi tevékenységéért. 

Iskolánkból a 8. osztályos Hegedűs Olivér vehette át az elismerést, aki 

példamutató tanulmányi munkájával és magatartásával, valamint a hitéletben vállalt aktív szerepéért 

érdemelte ki a Szent Imre-díjat.  

A délután folyamán az iskolások akadályversenyen vettek részt a Várban, ahol a Szaléziánum 

munkatársai az Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódó feladatokkal várták a diákokat. 

A nap a Bazilikában zárult, ahol átadták a Szent Imre-okleveleket vehettek át a katolikus 

intézmények legszorgalmasabb diákjai: iskolánkból Bencze Fanni, Molnár Barbara és Neszler Dárius 8. 

osztályos tanulók részesülhettek az elismerésben. Gratulálunk nekik!                                                   BB 
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Szívesen emlékszem a közös döntésekre, 
amit az osztállyal együtt hoztunk meg. 
Furcsán hangzik, de a negatív kritikák 

is segítettek. 

Hiányozni fognak a 
barátaim, a családias 
osztályom. Köszönöm, 

hogy a tanáraim 
megtanítottak sok 

mindenre, hogy soha nem 
hagytak cserben, amikor 

tudtak, segítettek. 

Nagyon jó volt a sok 
kirándulás, a Gyereknapok. 
Szerintem a tanárok jók. 
Szívesen és örömmel 
emlékezem tanárimra és az 
iskolára. 

NEM BÚCSÚZUNK, AZ ÖRÖKRE SZÓLNA….   

 
 

Molnár Barbara versével köszön el a nyolcadik osztály az iskolától, 

a tanároktól és a kedves diáktársaktól. 

 
 

 

 

Ballagási vers 

 

Utoljára lépünk be nyolcévnyi otthonunkba. 

Mindez vidámság volt, szorgalom és munka. 

Pici léptekkel haladunk, végső dalunk fújva, 

Mindig emlék marad ez, bezárva a múltba. 

Utoljára tesszük zajossá a folyosót, a termeket. 

Most, hogy kilépünk, szabaddá engedjük a terveket. 

Most kockás füzetbe hagyjuk az elveket. 

Kitaposott ösvényt hagyunk, ez hozzánk mindig elvezet. 

Nem búcsúzunk el, az örökre szólna, 

Ez csupán egy elköszönés, a közeljövőbe, a távoli múltba. 

Utoljára szaladunk le, az iskola lépcsőn, 

Olyan ez, mint mikor a higany végigfut a kémcsőn. 

Menetünk megtette utolsó lépteit, 

Ritka osztály volt ez, ilyen tán nem is létezik. 

 
 
 
 

 
 

 

Köszönöm a tanároknak, hogy 
mindig megneveltek minket és jó 
példát állítottak elénk. Örülök, 
hogy 8 évig ide járhattam. 
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