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A NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA 

színes változata olvasható honlapunkon:  

n a g y b o l d o g a s s z o n y . t a p o l c a . h u  

XXII. (XXVII.) évfolyam 2017/2018. II. félév

  

Kedves Gyerekek! Kedves Tanárok! 

Ismét befejeztünk egy tanévet! A sok tanulás és feladat után vágyunk mindannyian a megérdemelt 

pihenésre. Megköszönjük Istennek az iskolai éven át megtapasztalt jóságát: hogy nem kellett szűkölködnünk 

sem anyagiakban, sem szellemiekben. Megtartott bennünket egészségben. A tanévben egyre táguló 

horizontok nyílhattak meg előttünk. 

A Szentírásban olvasunk az ég madarairól és a mezők liliomairól. Madarakról: Isten megcsodált röptű 

teremtményeiről, - virágokról: Isten színekkel-formákkal beszédes hírnökeiről. Jézus hallgatóival együtt 

rátekint erre a teremtett világra; fölismerteti benne Isten jóságát és szeretetét. Bennünket pedig rádöbbent 

arra, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, mert ilyen szépnek alkotta. 

A nyári szünetben, minket, diákokat és tanítókat is bíztatnak és fölemelnek Jézusnak ezek a szavai: 

„Keressétek az Isten országát!” 

Egy iskolai év sikerei és kudarcai most a maguk helyére kerültek. 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 előttünk a nyári szünidő! 

Vár ránk a sok játék, pihenés, kirándulás, nyaralás. 

Közben pedig mi is formálhatjuk, szebbé tehetjük 

mindazok lelkét szeretetünkkel, akikkel 

találkozunk. Az elkövetkező nyárra kísérjen el 

mindannyiunkat a mezők liliomainak és az ég 

madarainak a képe. Nyissák még tágabbra a 
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szemünket és a szívünket. Vegyük észre a körülöttünk lévő világ, a természet szépségeit. Lássuk meg, hogy 

Isten mindent nekünk teremtett, mert szeret minket! Vele találkozunk nyaralásunk idején és neki adunk hálát 

mindenért, amikor nyáron is elmegyünk vasárnap a Szentmisére! Ő ránk mosolyog nap, mint nap! Mi is 

tudjunk rámosolyogni a testvéreinkre, szüleinkre, nagyszüleinkre, mindenkire! 

Vigyünk örömöt az életükbe. Kívánom minden diáknak és tanárnak, hogy vegyük észre a nyári 

szünidőben is a felénk közeledő, ránk mosolygó Istent! Jó pihenést és szép nyári élményeket kívánok! 

István atya 

IGAZGATÓ ÚR BALLAGÁSI BESZÉDE: 

A 2017/2018-as tanév egyik legjelentősebb és legmeghatóbb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel 

köszöntök minden Kedves Ballagó Diákot, az őket búcsúztató Lelki Igazgató Urat, Tanítókat, Tanárokat, a 

gyermekeikre joggal büszke Szülőket, kedves Vendégeinket, iskolánk valamennyi Munkatársát, Tanulóját és 

minden kedves jelenlévőt! 

Kedves Ballagó Nyolcadikos Diákok! 

Ballagási meghívótokon az alábbi idézet áll: „Légy hasonló az égen szálló madárhoz... aki a törékeny 

gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében.” 

Ezzel a idézettel összhangban, tablótok díszítése is madarakat ábrázol: a kalitkából kiröpült madarak 

szabadon röpködnek vagy egy fa ágain ülnek a képen. 

Victor Hugo fenti idézete az embert, az emberi életet a madárhoz hasonlítja. A tablótokon pedig a kalitkából 

kiröppenő madár képe ezt fűzi tovább és a madarak a Ti jelképeitekké válnak. Az iskolából elballagó diák 

olyan, mint a kalitkából kiröppenő madár. A ballagás, ez a kiröpülés egyszerre járhat a szabadság 

mámorával, az új kezdet csábító ígéretével, de ugyanakkor az ismeretlen, a bizonytalanba lépés miatti 

félelmekkel is. És boldog az a madár, mely szabad röpködés után megtalálja a helyét az „élet fájának” 

megfelelő ágán. 

A madár a különböző kultúrákban gazdag szimbolikával rendelkezik: lehet az égbe emelkedés, a menny és a 

föld közti kapcsolattartás, az égiekkel való párbeszéd, a magasabb tudatállapotba való átlépés, a lélek és a 

szellem szimbóluma. A népköltészetben a szárnyaló madár a szabadság, a sebzett szárnyú madár a rabság 

kifejezője. Kifejezheti a madarak csapongó röpte a kihívások miatt folyamatosan változó életutat is.A 

Bibliában és a keresztény hagyományban is fontos a madár-lélek szimbólum. Az Ószövetségben a költöző 

madarak az Isten szavára hallgató híveket jelképezi (Jer 8,7). Az általában Szentlelket jelölő galamb/gerle 

képe emellett az apostolokra és a Mennyországba jutott lelkekre is utalhat. A Szűz Mária ábrázolásokon, a 

Madonna-képeken gyakran ábrázolják a gyermek Jézust kezében madárral, amely a megváltott emberi lelkek 

szimbóluma. A tavasszal visszatérő vándormadarak pedig a feltámadás kifejezői is lehetnek. 

Kedves Ballagó Nyolcadikos Diákok! 

Biztonságot adó, családias légkörű iskolát hagytok magatok mögött, meghatározó időszak zárult le ma 

életetekben. Nem mindegy azonban, hogy egy fiatal a legfontosabb alapokat lerakó általános iskolás 
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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 közösséget építve és formálva. Egy biztonságos, családias iskola közösségében tölthettétek 

napjaitokat! Úgy gondolom, hogy mindig támaszkodhattok arra a lelki többletre is, amit itt kaptatok!  

„Légy hasonló az égen szálló madárhoz... aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó 

mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében.” – szól az idézetetek. A madárszimbolikát 

használva, most kiröppentek az életbe, ahol az évek előrehaladtával egyre szabadabban, önállóbban 

szállhattok, a „fa ágán megpihenve” majd sokszor meg kell tapasztalnotok, hogy bizony törékeny lehet az a 

gally, alatta pedig sokszor tátongó félelmetes mélység lakozik – ahogy az idézet írja. Victor Hugoval együtt 

biztatlak Benneteket, hogy ez soha ne keltsen Bennetek soha félelmet, ennek ellenére „vígan énekeljetek”, 

minden apró örömöt észrevéve éljetek! A szerzőt azonban ki kell egészítenem egy lényeges pontban: ezt ne 

csak azért tegyétek, mert „szárnyaitok erejében bíztok”. A Nagyboldogos diák tudja, hogy nem csak saját 

erejében kell bíznia, sőt, nem abban igazán. A Nagyboldogos diák tudja: a hit ad igazi biztonságot, a Jóisten 

szeretete az igazi erőforrás, hiszen az élethez nagyon sok hit, elszántság és kitartás kell. A Nagyboldogos 

diák tudja, hogy a szeretet, a másik emberért hozott áldozat a boldogság forrása.  

Iskolátokat Szűz Máriáról, Nagyboldogasszonyról, Magyarország védőszentjéről, patrónájáról 

nevezték el, ahogy ezt a templomot is. Nagyboldogasszony, Szűz Mária katolikus hitünk szerint a 

Krisztushoz vezető út, közvetítő Istenhez. Az ő pártfogását, közbenjárását is bátran kérjétek életek folyamán 

sokszor, hogy mindig megtaláljátok az „élet fájának” azt az ágát, mely a jó isten készített Nektek és mely 

kiteljesíti életetek, boldogságot ad és hivatásotoknak élhettek. 

Kedves 8. osztályosok! Búcsúzom Tőletek az iskola pedagógusai, nevelőtestülete nevében ezen a 

fontos napon, melyen iskolátokból távoztok! Szeretném megköszönni Nektek az itt töltött időt, a közös 

élményeket, emlékeket, a szép tanulmányi és versenyeredményeket, de még azt is, hogy időnként próbára 

tettétek türelmünket, tanítóitok és tanáraitok türelmét. Köszönöm a Kedves Szülőknek is, hogy sok 

erőfeszítést tettek azért, hogy felneveljenek 

Bennetek és köszönjük, hogy a nevelésben 

társaik lehettünk! 

Kedves Ballagók, ezt Ti se felejtsétek 

megköszönni, hiszen rengeteg lelki és fizikai 

fáradozás, áldozat, álmatlan éj, aggodalom és 

sok munka áll a Ti teljesítményetek mögött, 

melyeket Szüleiteknek kell megköszönnötök! 

Isten Veletek Kedves Nyolcadikosok! 

Visszavárunk Benneteket az iskolátokban!  
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ISMÉT TELTHÁZAS VOLT A KERESZTÉNY BÁL  

 

A keresztény bál két éve került először megrendezésre, mellyel egy új, fontos, közösségépítő kezdeményezés 

indult útjára városunkban, hagyományteremtő céllal. A rendezvény nyitott minden keresztény értékrendű, 

lokálpatrióta és hagyományszerető ember irányában.  

A III. Tapolcai Keresztény Bál helyszínéül idén is a Tamási Áron Művelődési Központ szolgált. A bál 

fővédnökei Dobó Zoltán polgármester úr és Földi István, iskolánk lelki igazgatója, a tapolcai kerület 

esperese voltak. Fontos volt, hogy a rendezvénnyel tovább erősítsünk a városban egy olyan arculatot, 

hangulatot, összetartást, ami a kulturált, polgári keresztény értékrendet tükrözi.  

Az estet Dobó Zoltán polgármester, Földi István kerületi esperes, valamint Rohály János, az iskola 

igazgatója nyitotta meg. Ezt követően az iskola diákjainak nyitótánca, a Mazsorett csoport produkciója, 

Sajcz Gábor harmonikás, valamint a Tapolcai Musical Stúdió énekesei szórakoztatták a közönséget. A 

vacsorát a Hotel Gabriella csapata prezentálta, a hajnalig tartó mulatsághoz való zenét pedig Kardos József 

szolgáltatta. Az éjfélkor kezdődő tombolára rengeteg felajánlás érkezett környező és megyénken túli 

vállalkozóktól, ami szintén emelte a bál színvonalát. A tombolaajándékok összértéke több mint 700ezer 

forint volt. A fődíj egy 230 ezer Ft értékű teljes körű 

klímatelepítés a Pál Hűtés- és Klímatechnika, a második-

harmadik díj pedig hőlégballonos sétarepülés volt 80 ezer Ft 

értékben a Balaton Balloning jóvoltából.  

A rendezvényről idén is nagyon sok megerősítő, pozitív jelzés 

érkezett. Az III. Tapolcai Keresztény Bál nagy sikerrel töltötte be 

ebben az évben is küldetését.     BB 

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS  

MISSZIÓS KERESZTJE TAPOLCÁN 

A tölgyfa kereszt 2007-ben készült, közel öt méter magas, bronz borításokkal díszített. Növényi 

ornamentikája a magyar honfoglalás korának motívumait idézi. A feszület középpontjában ezüst tokban egy 

Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, a levéldíszek fordulataiban pedig 

tizenkilenc magyar szent, illetve boldog ereklyéje találhatók: Szent Adalbert, 

Salkaházi Boldog Sára, Boldog Batthyány-Strattman László, Szent Gellért, 

Szent Imre, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent 

Erzsébet, Kassai Vértanúk, Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, 

Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Márton, 

Boldog Gizella, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Apor Vilmos, Boldog 

Meszlényi Zoltán. Április 26-án e kereszt előtt imádkoztunk diákjainkkal 

iskolánkért, annak minden tanulójáért és dolgozójáért.           SBné 
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ERDEI ISKOLÁBAN JÁRTUNK 

2018. május 16-án reggel nyolckor indultunk Balatoncsicsóra, 

erdei iskolába. Ezen a napon szüleink segítségével jutottunk el 

a vadregényes helyre. Első dolgunk volt a szállás elfoglalása, 

kipakolás. Ebéd előtt körbejártuk a környéket, madarakkal, 

madáretetőkkel ismerkedtünk. Majd indulhatott a játék, az ott 

táborozó diákcsapattal mértük össze focitudásunkat. Még a 

lányok is beálltak a játékba, fergeteges küzdelem volt. Mi 

nyertünk nagy fölénnyel! Ebéd után kézműves programon 

vettünk részt: bőrözéssel foglalkoztunk, indián csuklóvédőt készítettünk. Egészen ügyesen használtuk a 

lyukasztót és a kalapácsot. 

A finom vacsora után vadlesre indultunk és egészen estébe nyúlóan vártuk az erdő állatait. Láthattunk őzet, 

vaddisznót, fácánokat, rókát. Kicsit nehéz volt csendben maradni, de megérte! Az este tisztálkodással, 

meséléssel, viccelődéssel telt. Néhányan sokáig duruzsoltak lefekvés után. Ennek ellenére másnap mindenki 

frissen ébredt s a reggeli után az Öregbükk-tanösvény túrán vettünk részt, sok-sok játékos feladattal. Az erdő 

megismeréséhez sok érdekes tudnivalót hallottunk vezetőnktől, Péter bácsitól.  

A rengeteg élmény után indultunk vissza az iskolába. Szívesen térnénk vissza erre a varázslatos helyre 

máskor is.           Lázár Kristóf, 4. o. 

HURRÁ, MESEERDŐ! 

 

Iskolánk évek óta látogatja tavasz folyamán a 

Familyparkot, ami Ausztria legnagyobb szabadidőparkja 

140.000 négyzetméteren. Idén 22 diákunkkal indultunk 

útnak a határ másik oldalára. A Fertő-tó mellett fekvő 

Mesepark számtalan játéklehetőség várta az alsós és felsős 

gyerekeket: sárkányvasút, hullámvasút, körhinta, 

malacvasút, traktorvasút, Kacsa-körhinta. A mókás erdei futam nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy a 

gyerekek vaddisznók és rókák hátán galoppozzanak. A Sárkánybarlangban egy "igazi" sárkánnyal 

találkozhattunk. A bátrak kipróbálták az óriási Templom-csúszdát , a Krokó-vízipályát és az "Isteni villám" 

hullámvasutat. Az Őrült madárijesztő mindannyiunkat nevetésre késztetett, amellett, hogy megemelte 

adrenalin-szintünket ez a szabadesést imitáló attrakció. A gyerekek több mászólabirintus közül választhattak, 

vízicsúszdákon áztathatták el magukat a nyári melegben, sikongathattak a patkányvasúton, de találhattunk itt 

vadasparkot állatsimogatóval, s szökőkútparkot is, ahol megkóstolhattuk az osztrák jégkását és az óriás 

fagyikat. A park elérhető áron kínál feledhetetlen egész napos szórakozást osztálykirándulás vagy egy mókás 

családi hétvége gyanánt. Jövőre gyere velünk Te is!        BB 
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OLVASÓPÁLYÁZATI VETÉLKEDŐ 

Mint minden évben, idén is olvasópályázatot hirdetett a Wass Albert könyvtár gyermekrészlege. Első 

körben a szülőkkel közösen egy több oldalas füzetet kellett kitölteni, amelyben különböző feladatok voltak. 

Kellett könyvajánlót készíteni, rajzot; volt, aminek a könyvtárban kellett utánajárni. A szerzett pontok 

alapján bejutottunk a döntőbe, aminek nagyon örültünk és izgatottan vártunk. Viki néni és szüleink is 

segítettek felkészülni a vetélkedőre. 

 A döntőben már két fős csapatokban versenyeztünk. Osztályunkból négyen jutottunk tovább. A fiúk 

(Keller Adrián és Nagy András) alkották a Hópárducok csapatát, mi lányok (Steiner Nóra és Vajai Anna) 

pedig az Unicicák csapatát. Előzetes feladatként könyvtárral kapcsolatos képregényt készítettünk, amit a 

zsűrinek be kellett mutatnunk. Majd sorra jöttek a könnyebb-nehezebb feladatok. Pl.: vers alapján kellett 

rajzot készíteni, egy kép szétvágott darabjait kellett összerakni, felismerni a szereplőt és leírni a mese címét, 

íróját. A gyakorlás ellenére nekünk a legnehezebb feladat az volt, amikor 5 könyvet kellett megkeresni, majd 

könyvtári rend szerint sorba rendezni.  Sok időnkbe telt, mire megtaláltuk őket, de a sorrend már könnyen 

ment, így időben végeztünk a feladattal. A legjobb a vetélkedő vége volt, amikor 3 jelenetből egyet ki kellett 

választani, és egy szülő segítségével eljátszani. 

Ez után már csak az eredményhirdetés volt hátra. Meglepődtünk, amikor kihirdették, hogy a 

Hópárducokkal holtversenyben a 2. helyen végeztünk. Izgalmas délután volt, nagyon jól éreztük magunkat! 

Úgy tervezzük, jövőre is indulunk!      Steiner Nóra és Vajai Anna 2. o. 

MADARAK  NAPJA A KATOLIKUS ISKOLÁBAN 

Kisteleki Gergely hivatásos solymász egész évben járja az országot, hogy az emberek megismerhessék a 

solymászat történetét, a ragadozómadár-védelem módszereit, így minél több ember megtapasztalhatja, 

milyen csodálatosak ezek a madarak. Iskolánkba 2. alkalommal érkezett Gergő, s ezúttal 4 seregélyfiókáját, 

valamint 3 harrisét (dél-amerikai vörösszárnyú ölyv) hozta magával. A budapesti solymász előadásában 

hangsúlyozta, milyen mély kapcsolat, lelki szimbiózis alakult ki madaraival az elmúlt húsz évben. A héjái, 

Oszi, Réka és Berci mellett húsz madarat tart otthon a dolmányos varjútól a vadlibáig. Utóbbiak sérült, 

mentett madarak, akik vagy a Hortobágyi Madárkórházból érkeztek hozzá, vagy az ország különböző 

részeiből hozták őket. A solymász izgalmas előadása után a 

gyerekek testközelből csodálhatták meg a madarak 

repítését. 

A Biblia sokszor beszél a madarakról, így fontos dolgokat 

tanít nekünk az életről és az Istenhez fűződő kapcsolatunkról. 

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, 

mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és 

nem fáradnak el.” (Ézs. 40.)                   BB 
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TÖRTÉNELEMÓRA A KÖNYVTÁRBAN 

Tiszteld a múltat és éltesd tovább! - címmel 

történelmi kiállítás nyílt nemrégiben a Wass Albert 

Könyvtár egyik termében, melyet a nyolcadik 

osztály is megtekintett Balázs bácsival és Zsóka 

nénivel. A kiállítás a honfoglalás korába kalauzolja 

el a látogatókat.  

Bár régen tanultunk erről az időszakról, Cseh 

Balázs történész zseniális tárlatvezetésének 

köszönhetően sok diáknak eszébe jutottak az 

ötödikben szerzett ismeretek. 

Először a Tapolca környékén végzett honfoglalás kori régészeti feltárásokat mutatta be, majd a korabeli női 

és férfi viseletet. Majd a vitrinekben lévő tárgyakhoz fűzött magyarázatot. A gyönyörű tarsolylemezek, 

hajfonatkorongok, fegyverek és használati tárgyak láttán büszkén képzeltük magunk elé a díszes ruhákba 

öltözött őseinket.            Lőrincz Míra 

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 

1. osztály 

Június 8-án, pénteken, útra keltünk a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola felé. Hosszú volt ez a tanév, 

nagy utat jártak be az 1. osztályosok, megérdemelten húztak hát túrabakancsot a lábukra. 

A szülők jóvoltából autóval mehettünk egészen a bejáratig. 

Odaérkezésünkkor ezek a mondatok hangzottak el: „De jó volna itt lakni!”, „Mikor jövünk ittalvósra?” 

Ismerősként fedezték fel újra a sportpályákat, játszóteret. Előkerültek a labdák, homokozó játékok, 

tollasütők. Rövid játék után kellemes sétát tettünk az árnyas fák között. 

Megfigyelhettük, sok érdekességet hallhattunk a nyári erdő állat- és növényvilágáról. Megismerkedtünk a 

jelentősebb, környékünkön gyakori fafajtákkal. 

A túra után az Élménytermeken keresztül 

gyarapodott a tudásunk: éjszakai erdő hangjai, az 

erdő élővilága a négy évszakban, illetve 

interaktív játszószobában alkalmazhatták 

tudásukat. Nem is lehet okunk ezzel kapcsolatban 

panaszra, mert a vezetőnk megdicsérte a 

gyerekek tájékozottságát, felkészültségét, 

viselkedését. 
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A sok „környezetismeret óra” után finom ebéddel vártak minket a kedves szülők, akik a nagy hőség ellenére 

lelkesen főztek, tevékenykedtek a bogrács mellett. 

Amikor jó helyen, jó társaságban vagyunk, az idő szárnyakat kap és elreppen…  

Most is így volt ez. Nehéz szívvel hagyták abba a gondtalan játékot, köszöntek el a szabadságot jelentő zöld 

játszótértől a gyerekek.  

Sok-sok élménnyel, vidámsággal, szép emlékkel a szívünkben tértünk haza. 

Köszönjük szépen a Kedves Szülők segítségét, támogatását! 

2. osztály 

Hová kiránduljunk 2. osztályban? Ne legyen túl 

messze, de érdekes is legyen. Keszthely tökéletesen 

megfelel ezeknek az igényeknek. Igaz, többen is jártak 

már családjukkal errefelé, ám barátokkal együtt 

megsokszorozódnak az élmények. A vonatos utazás 

már önmagában is remek program, főleg azoknak, akik 

még sosem utaztak ezzel a közlekedési eszközzel. A 

programok során úgy tűnt, hogy a fél ország ekkor 

szervezi tanulmányi kirándulását, ám szerencsére találtunk helyet a vonaton!  

A városhoz vezető úton a liget kis tavában „horgásztak” és tízóraiztak, ám meg kellett szaporázni 

lépéseinket, mert a szúnyogok is reggelizni szerettek volna. A Vidor Játékmúzeum gyűjteménye kicsiknek és 

felnőtteknek egyaránt nagy élmény. A fiúk az autókat, katonákat csodálták, míg a lányokat a barbiek, 

babakonyhák, monchichik nyűgözték le. Nagyobb séta után a Vadászati múzeumhoz érkeztünk. A preparált 

állatok Afrika és Amerika mezőire, erdeibe kalauzolták el a gyerekeket. A Vasútmodell-kiállításon egy mini 

világba csöppent az osztály az élethű makettek között suhanó vonatokkal, a rajtuk utazó emberekkel. 

Visszafelé még egy nagy séta következett, s hogy ez lelkesebben menjen, fagyival és jégkásával hűsíthették 

magukat a lurkók. Hazaindulás előtt a vízi játszótér ötletes játékait is kipróbálhatták. 

Fáradtan, de sok élménnyel érkeztünk a vasútállomásra, ahol a kedves szülők autós segítségével már nem 

kellett újabb sétát tennünk az iskoláig.          VGV 

 

KIRÁNDULÁS HÁROM FELVONÁSBAN 

3. osztály 

Az természetes dolog, hogy nyár elején, a tanév végéhez közeledve tanulmányi kiránduláson vesznek 

részt a tanulók. Egyre több osztály és főnökük vállalja azonban azt is, hogy tanítási időn kívül, szombati 

napon családos kirándulást szervez. Így tettünk mi is a harmadikosokkal. 
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1. felvonás: 2017. október 14., Balatongyörök, Bélapi pihenő 

Balatongyörökre beérve a körforgalomból rögtön jobbra, az első kijáratnál 

kifordulva és végiggurulva pár száz méteren, egy nagy tisztásba torkollik az út. 

Tűzrakó helyek, focipálya, lábteniszpálya, és maga a természet fogad mindenkit. 20 

perces sétával többek között a Batsányi kilátóhoz juthatunk, ahonnan káprázatos 

körpanoráma tárul elénk. Mi onnan visszatérve sok játékkal és sütögetéssel fejeztük 

be a napot. 

2. felvonás: 2018. május 19., 

Gyenesdiás, Nagymező 

A Keszthely előtt lévő körforgalom előtt jobbra fel, 

onnan eltéveszthetetlenül érünk el a Nagymezőre. Ott az 

autót le kell tenni, és indulhat a felfedezés. 

Tűzrakóhelyek, hatalmas zöld terület, 15 – 20 perces erdei 

tornapálya, Festetics kilátó, és a holdbéli tájat idéző, 

gigantikus méretű bányagödör, mindez egy helyen 2 perces sétaútra egymástól. A szülők döntése alapján 

ezen az alkalmon a gyerekek paprikás krumplit ebédelhettek, melyet valóban jóízűen el is fogyasztottak. 

3. felvonás: 2018. június 8., Badacsonylábdihegy, Ökoturisztikai látogatóközpont, tanulmányi kirándulás. 

Itt a két látogatható teremben tárlatvezetésen vettünk részt. Ezután a strand és a játszótér várt bennünket, 

amíg 4-5 fős csapatokban vízi tanösvényen siklottunk. Rengeteg élőlénnyel találkoztunk a hullámzó 

Balatonon. Innen egy könnyed 45 perces sétával máris Badacsonyban találtuk magunkat, ahol a megfáradt 

vándorok egy jóképű lángossal pótolták felélt energiatartalékukat.      VZS 

4. osztály 

Tanulmányi kirándulás Balatonfüreden 

A 4. osztály tanulmányi kirándulásának úti célja Balatonfüred volt.  

Elsőként a Lóczy-barlangot néztük meg, amely érdekes üregekből álló mészkőfal-képződmény. A barlang 

állandó hőmérséklete 12 Celsius fok, kifejezetten hűsítő volt a nagy kánikulában. 

A hegyről a mólóhoz sétáltunk, ahol a Vitorlázeum Interaktív Múzeumot látogattuk meg. A balatoni 

vitorlázás történetét szemléletesen, játékosan bemutató kiállítótérben a szokásos vitrineket különböző 

élményelemek váltják fel.  Itt gyakorlati játékokkal sajátíthattuk el a hajózás fortélyait. 

A játékot fagyizás követte, majd sétahajóra ültünk és gyönyörködtünk a balatoni táj szépségében. Ezután 

elsétáltunk a Kiserdőbe, ahol egy különleges, játékokkal felszerelt játszótéren ügyeskedtünk mászásban, 

hintázásban, egyensúlyozásban. 

Késő délután ültünk vonatra és sok élménnyel gazdagodva értünk vissza Tapolcára.   4. o. 
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TARTALMAS OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A KIRÁLYOK VÁROSÁBAN 

Kellemes nyári napon vonattal vágtunk  neki a hatodik 

osztállyal, hogy jobban megismerjük az egyik történelmi 

városunkat, Székesfehérvárt. A napot Kaszap István, a 

fiatalon elhunyt pap sírjánál kezdtük és közbenjárását 

kértük a magyar ifjúságra. Megismerkedtünk Prohászka 

Ottokár munkásságával és a Romkertben sétálva D. 

Fekete Balázs tanár úr segítségével gazdag történelmi 

utazáson vettünk részt. A harangjáték után  meglátogattuk 

a ciszterci templomot, majd egy interaktív 

múzeumpedagógiai óra következett az Arany Sas Patikában. Itt pemetecukrot ettünk, borsot törtünk és 

ajándékba fürdősót készítettünk. A felejthetetlen kisvonatozás után a Bory vár  tornyai, zeg-zugos folyosói,  

szobrai  és festményei között barangoltunk. Bory Jenő építész és szobrász saját kezűleg építette fel a várat, 

melyben  több szobrász és festőművész alkotása is helyet kapott. Igazi ékszerdoboz.    SBné 

ISMÉT HATÁRON TÚL JÚNIUS 4-ÉN 

Szervezetünk, a Rákóczi Szövetség Tapolcai 

Szervezete, valamint az újonnan alakult az 

Ifjúsági Szervezet a diákutaztatási program által 

többször jutott el határon túli magyar iskolákhoz, 

illetve fogadtunk mi testvériskolákat október 23., 

március 15. és június 4. közös ünneplése 

kapcsán. Mivel Délvidékre még nem sikerült 

eljutnunk, idén június 4-e kapcsán a 

horvátországi Eszékkel vettük fel a kapcsolatot. 

Június 8-án reggel 44 diákkal indultunk útnak, 

hogy találkozzunk a délvidéki iskolásokkal. Az eszéki székhelyű Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központ 1999 szeptemberében nyitotta meg kapuit a horvátországi magyarok számára. A 

központ alaptevékenysége a horvátországi magyarok anyanyelven történő óvodai, általános- és középiskolai 

oktatása, nevelése. Andócsi János, az iskola igazgatója, szeretettel fogadta csapatunkat a díszteremben, ahol 

mesélt nekünk a központ létrejöttéről, jelenlegi helyzetéről. Majd körbevezetett minket az intézményben, 

ahol betekintést nyerhettünk különböző foglalkozásokba a tantermekben, az iskolakönyvtárban, valamint 

megtekintettük a  Mátyás-emlékév keretében megrendezett vándorkiállítást. Miután elbúcsúztunk az iskola 

vezetőségétől, az óvárosban tettünk sétát. A város lakosságában már Trianon előtt is a horvátok voltak 

túlsúlyban, ennek ellenére sok magyar szó hallatszik Eszéken. Az óvárosban nagyon erősek a Monarchia 
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lenyomatai, s a gyönyörű ódon falakon még mindig meglátszanak a Délszláv háború lövéseinek nyomai is. 

A nap végén Pécs felé vettünk az utunkat, s itt töltöttük az éjszakát egy középiskolai kollégiumban. Másnap 

délelőtt az 5. osztály kisvonattal, a hetedikesek séta keretében járták végig a várost: megcsodáltuk a 

székesegyházat, a Széchenyi teret a török korból ránk maradt dzsámival, a Barbakánt és a nyugati 

várfalsétányt, a szerelmesek lakatfalát a Janus Pannonius utcában, a Zsolnay Kulturális Negyedet, valamint 

megnézhettünk egy 3D-s mozielőadást is kirándulásunk zárásaképpen. A kora délutáni órákban indultunk 

vissza Tapolcára. E két nap feledhetetlen élményt nyújtott ismét diákjaink számára. Az eszéki iskola jó 

példa, hogy az alig néhány százaléknyi kisebbség magyar ajkú gyermekei és a szórványban élő gyermekek 

magyar nyelvű oktatásával meg tud valósulni az a törekvés, hogy egy több mint ezer éves történelmet 

határainkon túl is megismerjen a jövő magyar nemzedéke.       BB 

A VÉGZŐSÖK OSZTÁLYKIRÁNDULÁSA 

A júniusi osztálykirándulás napján a nyolcadik osztály Budapestre látogatott. Délelőtt a budai várban 

sétáltunk, megnéztük a Mátyás-templomot és a Halászbástyát.  A Magyar Nemzeti Galériában hosszabb időt 

töltöttünk.  A középkori és a barokk gyűjtemény is lenyűgözött minket (például Mátyás király és Beatrix 

domborműve), de leginkább a 19-20. századi festők és szobrászok alkotásai között találtunk ismerős 

műveket. Örömmel fedeztük fel Mányoki Ádám II. Rákóczi Ferencről készített portréját, illetve Madarász 

Viktor, Benczúr Gyula, Barabás Miklós, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Csontváry Kosztka Tivadar 

tankönyvekben is látható festményeit. 

A múzeumból a Várkert Bazár neoreneszánsz kertjébe mentünk sétálni és pihenni. A díszes építmények és a 

virágok mellett az onnan nyíló pazar kilátásról is sok fotót készítettünk. Ezután Budapest egzotikus 

állatkertjét, a Tropicariumot kereste fel az osztály. Rengeteg különös alakú és élénk színű halat láttunk, de 

leginkább az aligátorok, a rájasimogató, valamint a 

cápaakvárium alatti látványalagút nyerte el a csapat 

tetszését. Mivel egy hosszabb szabad programot is 

terveztünk, a diákok ezután bejárhatták a Campona 

bevásárlóközpontot. Ekkor már mindenki megéhezett, és itt 

ki-ki megtalálhatta a neki megfelelő éttermet.  

Eltelt az idő, és nem maradt más hátra, mint visszautazni a 

Déli pályaudvarhoz. A vonaton pedig vártuk a 

hatodikosokat, akik nagy örömünkre velünk utaztak 

nemcsak reggel, hanem hazafelé is, a Tapolca-Székesfehérvár szakaszon. Mozgalmas és meleg napunk volt, 

így fáradtan értünk haza. Hétfőn arra a kérdésre, hogy mi tetszett a legjobban, azt a választ kaptam, hogy a 

vonatozás és metrózás. A nyolcadikosok remek csapatként viselkedtek, Gergő bácsival a szép emlékeink 

közt őrizzük ezt a napot.            HZS 



OSKOLA  2017/2018. II. félév 

 12 

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?  

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ALSÓ TAGOZATON 

Klasszikus kérdés a gyerekek felé, amire még egy alsó tagozatos nem igazán tud válaszolni. De, mégis. 

Tűzoltó, vasutas, autószerelő, állatorvos, műkörmös….  

 Ettől a tanévtől kötelező a diákok 

számára pályaorientációs napot szervezni. 

A kötelező jelző nem hangzik túl biztatóan, 

ám a programot gyerekek és pedagógusok 

is örömmel, pozitív értékelésekkel zárták. 

Igyekeztünk érdekes szakmákkal 

megismertetni a 6-10 éves nebulókat. 

A rendőrség és tűzoltók bemutatója, a 

sziréna, fények, a speciális felszerelések 

közelről való megismerése megunhatatlan! A 103 millió forintba kerülő tűzoltóautó jól elrejtett eszközei 

lenyűgözték a lányokat és fiúkat egyaránt. 

Mit csinál egy barlangász? Erre is választ 

kaphattak egy barlangász hölgy 

élménybeszámolója során, melyet izgalmas 

fényképek, megvizsgálható kőzetek és kémiai 

kísérletek színesítettek. 

Takács Péter erdész már régi ismerős 

számunkra a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei 

Iskolából. Most azonban csak képzeletben 

barangolhattunk vele az erdőben. Megismerhettük az erdészek munkáját, miközben ismét sok ismeretet 

tanultunk az erdő állat- és növényvilágáról. 

Décsey Sándor, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója régi korokba kalauzolta el a gyerekeket. 

A kis ereklyevadászok tanulmányozhattak sírrajzot, körbeadogathattak olyan ágyúgolyót, mellyel még 

Hegyesd várát is lőtték, gyönyörűen megmunkált 

olajlámpást, fa gyökerei által felszínre hozott puskacsövet. 

Mint az elején említettem, a program szervezése 

kötelező és a kötelező jelző nem hangzott túl biztatóan. Ám 

a programot gyerekek és pedagógusok is örömmel, pozitív 

értékelésekkel zárták. Igyekeztünk érdekes szakmákkal 

megismertetni a 6-10 éves nebulókat.   VGV 
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ERZSÉBET-TÁBOROZUNK! 

A táborok szervezése mindig nagy segítség a családok számára, hiszen nem egyszerű feladat megoldani a 

gyerekek felügyeletét, míg a szülők dolgoznak. Az idei tanévben a napközis tábor megszervezésének 

finanszírozásához pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet-táborok szervezeténél. 

Nagy örömünkre a pályázat nyert, így 54 alsós diák 5 napig 100 Ft/nap költségen vehet részt 

táborunkban. Színes programokkal várjuk a gyerekeket: íjászkodás, kalandpark, strand, kézműves 

foglalkozások, egészségnap, környezetvédelmi feladatok.       VGV 

 

TünDÖKlő szemölDÖK 

avagy a DÖK idei munkássága 

gondolatfoszlányokban 

 

- Folytatódott a SuliRádió, idén már Ti is szerkeszthettétek, hiszen az osztályok választhattak muzsikákat. 

- Az idei tanében 2 alkalommal rendeztünk papírgyűjtést, melynek eredményeként több mint 90 000 Ft-ot 

sikerült „összehordanunk”. Az összeg a gyermeknapi programokat finanszírozta. 

- Mivel iskolánkban elég nehézkes lenne a büfé kialakítása, így kompromisszumként péntekenként 

kürtőskalács vásárlására volt lehetőség. Jövőre folytatjuk! 

- Mozilátogatáson is kétszer voltunk, elsőként A Lego Ninjago, majd másodjára az Ősember – Kicsi az ős, de 

hős! című filmeket néztük meg. 

- Idén is kihelyeztük a madáretetőket, melyeket rendszeresen töltöttünk. 

- Farsang idején az első félévi teljesítmények alapján gratuláltunk a legtöbb ötöst gyűjtőknek és csokoládéval 

jutalmaztuk őket. 

- A felsőssé avató esküjüket is letették az ötödikesek. 

- Idén is beneveztünk az Öltözz pirosba! akcióba, melyen a pécsi Dóri ház javára gyűlnek az adományok. 

Remek érzés, hogy a tavalyi 23.200Ft után idén 35.500Ft-ot tudtunk Nekik átutalni. Köszönjük 

Mindenkinek! 

- Az idei DÖK napon az alsósok először sor- és váltóversenyeztek, míg a felsősök fordított órákat tartottak 

igen nagy sikerrel. Tízórai után egy extrémsport-bemutatót láthatunk Keller Lehel – roller, Mayer Levente – 

BMX kerékpár, Tóth Tamás – szpíker jóvoltából. 
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Később az iskola tanulói kettéváltak: az alsósok ugrálóváraztak, csillámtetoválást kaptak, vízicsatáztak és 

pizzát ebéltek, majd még fagyizni is eljutottak. A felsősök pedig nyakukba szedték a lábukat és indultak a 

tapolcai strandra. Ők is pizzáztak, fagyiztak mindamellett, hogy rengeteget csobbantak. A visszajelzések 

szerint jövőre is ott lesznek. 

- Ebben a tanévben nem vettünk részt a megyei Diákparlamenten, mert tapasztalataink szerint leginkább 

középiskolai és kollégiumi témakörökben alkottak véleményt. 

- Munkánkkal segítettük a tantestületet, hiszen véleményezési jogunkkal élve az SZMSZ módosításait mi is 

megvitattuk. 

- Füstös Flórián DÖK elnök fáradhatatlan munkáját dicséri, hogy az Igazgató Úrral történt egyeztetések után 

az ebédlőben megkezdődött a nehéz és nagy székek cseréje, próba jelleggel.  

- Varga Zsolt jelenlegi DÖK patrónus lemondott tisztségéről, a következő tanévben rá háruló terhekre 

hivatkozva. Indoklása szerint nem szeretné, ha az ő elfoglaltsága okán a DÖK nem lenne kellő mértékben 

támogatva, segítve. 

 

TIPPEK A TARTALMAS NYÁRI SZÜNIDŐHÖZ SZÜLŐKNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Készítsünk nyári szünidei naptárat! 

A vakáció elején érdemes leülni és közösen megtervezni, mikor mi történik majd. Ez nekünk, szülőknek is jó 

támpontokat ad, és már ekkor láthatjuk, hogy mennyi az üresen maradt hely, amelyet még ki kell tölteni 

programokkal. 

Az ideális helyszín a feltöltődésre a szabadban van, ahol a gyerekek kedvükre mozoghatnak, legyen az 

mező, erdő vagy vízpart, ahol találkoznak a természettel és eldönthetik, hogy focizni, biciklizni és rohanni 

akarnak, vagy bunkert építeni, virágot szedni, esetleg fára mászni. 

 

2. Legyen íve a nyárnak! A szünet elején intenzív pihenős időszak következzen, mert az egész éves tanulás 

után nagyon elfáradnak a gyerekek. Nem szerencsés, ha egyből a nyári házi feladatokat veszik elő. 

Július első napjaiban már a családok nagyjából tudják, hova 

mennek nyaralni, hol és ki felügyel majd a gyerekekre. A 

szünidőt a szülők megosztják, vagy a nagyszülők vigyáznak rá, 

vagy napközis- és ott alvós táborokba megy.  Íme néhány tipp, 

amelyek könnyedebbé teszik a szünidőt, és az iskolás gyerekek 

és a szülők javát szolgálhatják. 
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Augusztus végén apránként visszaállhat az élet a régi kerékvágásba. Az utolsó két-három hétben már 

elkezdhetnek foglalkozni az iskolával, be lehet szerezni a tanévkezdés kellékeit.  

Legkésőbb az utolsó héten pedig már időben feküdjenek le a gyerekek és keljenek korábban, hogy a 

bioritmusuk is visszaálljon. Ezt az ívet évről évre tartani lehet, és így a nyári szünet eltöltésének is kialakul a 

szokása. 

 

3. Egyeztessünk a barátokkal! 

A szünidő kezdetekor még nagy valószínűséggel nem széledtek szét az osztálytársak a szélrózsa minden 

irányába, így ilyenkor – ha már látjuk a naptárunkban az üres helyeket –, érdemes megkérdezni a barátokat 

és szüleiket, nem akarnak-e közös programot szervezni. Egyeztessünk a szülőkkel, hogy ki mikor ér rá, 

kinek mikor lenne szüksége segítségre, és osszuk be az időpontokat, így szükség esetén tehermentesíthetjük 

egymást. 

 

4. Készüljünk a hideg, esős napokra! 

A számítógép és a tv komoly csábítóerőt jelent a vakáció alatt is. Annak érdekében, hogy a gyerekek ne 

töltsenek zombiként hosszú órákat különböző képernyők előtt, érdemes már a vakáció elején tisztázni a 

tévénézési és számítógépezési szabályokat. Ezek a szünidő alatt lehetnek kicsit engedékenyebbek, de a 

betartásuk fontos! 

Még a vakáció alatt is utolérhet bennünket a rossz idő, ezért érdemes benti elfoglaltságokkal külön készülni. 

Nézzük meg, milyen társasjátékaink, kártyáink vannak, és ha úgy látjuk, szükséges újítani, tegyük meg már 

most! Ezek a nyaralás alatt sem jönnek majd rosszul.  

 

5. Figyeljünk az egészséges táplálkozásra is! 

A nyári szünidő alatt gyakran előforduló probléma, hogy a gyerekek még több édességet fogyasztanak, és 

kevésbé rendszeresen táplálkoznak, mint az iskolai időszakban. Ezért fontos figyelnünk arra, hogy 

rendszeresen szerepeljenek az étrendben gyümölcsök, köretként pedig párolt, rostokban gazdag zöldségeket 

kínáljunk. Arra különösen figyeljünk, hogy kánikulában ne cukros üdítőitalokat, hanem ásványvizet, vagy 

rostokban gazdag gyümölcslét fogyasszanak.                        BB 

 
Forrás:http://hvg.hu/pszichologiamagazin/brandchannel_extrapszichologia_20150702_10_tipp_a 

            http://www.eletforma.hu/csalad/5-szuper-tipp-hogy-a-gyerek-hasznosan-toltse-a-szunidot/ 

 

 

 

http://hvg.hu/pszichologiamagazin/brandchannel_extrapszichologia_20150702_10_tipp_a
http://www.eletforma.hu/csalad/5-szuper-tipp-hogy-a-gyerek-hasznosan-toltse-a-szunidot/
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ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK: 

 

2017/2018.  II. félév: 

  

2017. április 21-23-ig Mária-napok: 

Házi foci bajnokság eredményei: 

I. helyezés: 8.osztály /Horváth Ferenc,Pál 

Barnabás,Hanczvickel Levente,Tamás Előd,Füstös 

Flórián,Bogdán Patrik/ 

II. helyezés: 6.osztály/Mayer Levente,Darabos 

Bulcsú,Kovács Péter,Hubert Ádám Dániel,Fodor András 

Levente,Csizmadia János/ 

III. helyezés: 5.osztály/Tüske Bence,Magáriusz 

Gergő,Werner Dénes,Sabján Olivér,Zengői 

Roland,Czilli Csongor,Németh –Bende Szabolcs/ 

Gólkirály: Horváth Ferenc 

Szeretettel gratulálunk! 

 

Kitüntetések, elismerések: 

5.osztály: 

I.  2018.március 12.-én kosárlabda sportágban III. 

korcsoportos diákolimpián a 2017/2018-as tanév  

körzeti döntőjében I.helyezést ért el: Magáriusz Krisztián 

Gergő,Tüske Bence és Zengői Roland . 

 

II.: 

A Tapolcai Tigrisek csapatában a Veszprém Megyei U12 kosárlabda bajnokságon I. helyezést ért 

el: Magáriusz Krisztián Gergő,Tüske Bence és Zengői Roland . 

 

Mazsorett hírek: 

Versenyek: 

2018.április 14-én:  XI. Dunántúli Táncverseny : 

1. Gyermek korosztály: Zászlóforgató csoport 

bemutatkozott: 
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2. Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport: 

A „Spanyol Tánc”c. koreográfiájával III. helyezést ért el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellépések: 

2018.február 10-én III. Keresztény Bál: 

  

 

2018. június 02-án : Tapolca Városi Gyermeknap: 

Köszönjük a lányoknak a hétvégi programokon való fegyelmezett részvételt, és hogy fellépéseikkel tovább 

öregbítették iskolánk hírnevét! 
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Képek a ballagásról… 
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