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VAKÁCIÓ! Nyári szünet! Pihenés, kikapcsolódás! 

 Jézus látja, hogy elfáradtunk. Ő szeret minket és tudja, hogy szükségünk van a megérdemelt 

pihenésre. Az a vágya, hogy mi is így tekintsünk egymásra, segítsük egymást a nyári pihenésben is. 

Az élet azonban nyomába ered a pihenésre vágyóknak. Űzi, hajtja az embert, hogy szolgálja ki 

igényeit és nem hagyja nyugodni. Jézus pedig nem utasít el minket, pedig átlát szándékainkon, hogy sokszor 

csak önmagukért keressük őt. Jézusnak megesik rajtuk a szíve. Pedig nagyon érzékeny az 

alkalmatlankodókkal szemben. Gondoljunk csak az éjszaka bezörgető szomszédra, vagy az 

özvegyasszonyra.  

És én, ha pihenésemet „megzavarja” valaki hogyan viselkedem? „Nincs időm! Nem érek rá!” 

Sokszor házastársak nem hallgatják meg egymást, szülők nem érnek rá gyermekeikre figyelni. És mennyi 

kényszeredett mosoly, sebtében elintézett szeretet. Micsoda lehetőségeket hagyunk ki ilyenkor!  

Persze, hogy igazunk van, amikor azt mondjuk, hogy jogosultak vagyunk a pihenésre, 

kedvteléseinkre, a játékra, mert valóban minden embernek joga van a kikapcsolódásra. Ezt az időt 

sokféleképpen lehet tölteni. De ne felejtsük, 

hogy nemcsak a testünknek kell 

regenerálódnia a pihenésben, hanem a 

lelkünknek is. Szükségünk van arra, hogy 

pihenjünk testileg és lelkileg is!  

Csak rajtunk áll, hogy találunk-e 

lehetőséget a tartalmas pihenésre. Most a 

nyári időszakban talán kicsit furcsa a lelki 

töltekezésről beszélni, amikor sajnálatos 

módon sokan még a fizikai pihenésre sem 
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tudnak időt szánni. Mert ők nem mozdulhatnak feladataik tengeréből, jaj, akkor mi lesz nélkülük! Testvérem 

tudtad, hogy nem vagy pótolhatatlan?! 

A jó Pásztor tudja, hogy mire van szükségünk, és amikor kell meg is adja nekünk, legyen szó testi és 

lelki pihenésről, töltődésről vagy éppen a szeretet konkrét feladatairól. Amikor vigaszra van szükséged, 

megvigasztal, hogy el ne bátortalanodj. Olykor meg hagyja, hogy kicsit belekeveredj a világ rohanásába, 

hogy lelked zavarossá váljon. Így akar elvezetni az alázatra.  

Jézus szeretettel őrködik felettünk, hogy örök boldogságunkat előkészítse! Van úgy, hogy munkára 

ösztönöz, van, hogy pihenni hív. Mindkettőre szükségünk van! Akár dolgozol, akár nyári pihenésedet töltöd, 

vagy mások pihenését szolgálod, tedd azzal a szeretettel, amit Jézustól tanultál és meglátod a gyümölcsöket 

életedben.   

            Manapság minden időnket, még a pihenésre szánt időt is görcsösen be szeretnénk osztani, hogy 

minél „eredményesebb” legyen, minél több minden férjen bele. Nem érdemes rohanni, mert fáradtabb leszel 

a végén, mint amikor elindultál. Engedd, hogy belső órád irányítson, és ne törődj az eredménnyel! Ez az idő 

aztán igazán rólad szól! Tekints minden napot ajándéknak és bátran tedd azt, ami jólesik, amihez kedved 

van. 

           Még a családoddal töltött szabadság alatt is engedj magadnak is szabad időt elmélkedésre, sétálásra, 

olvasgatásra, játékra. Engedj szabadidőt a családodnak is, és ne erőltesd rájuk minden vágyadat, mert 

biztos, hogy nekik is vannak terveik. 

Nagyon sokat segít a lelki egyensúly erősítésében, ha kilépünk a monotóniából és olyan dolgokat 

teszünk, amikre máskor ritkán jut lehetőség. A szabad levegőn töltött idő, testmozgás, új élmények, 

látnivalók segítenek a kikapcsolódásban. Gyakran tapasztalom, hogy agyonszabályozott szabadidőre 

azokban a családokban van szükség, ahol egyébként is gondok vannak. Hányszor látni ragyogó időben 

vitatkozó szülőket, síró kisgyermekeket, mert nincs egyetértés csak a rohanás és a túlszervezett napok.   

Ha jut időd kényelmesen sétálni, beszélgetni egymással, nevetni nagyokat, együtt sportolni és 

játszani. Vasárnap elmenni a szentmisére, időt szánni a közös imádságra, stb. – értékes napokkal 

ajándékoztad meg önmagad és 

szeretteidet. Feltöltődik újra a szív és a 

lélek. Elcsendesedik a világ zaja. Pihen a 

test és pihen a lélek!  

Szép nyári pihenést, sok 

szabadban eltöltött időt, kirándulást, 

játékot kívánok nektek kedves gyerekek, 

és sok lélekemelő boldog pillanatot 

kívánok minden családnak!   

    István atya 
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Rohály János igazgató úr ballagókhoz intézett beszéde: 
 

Az iskola pedagógusai, dolgozói és diákjai nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 

2018/2019-es tanév egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepén! Kedves Ballagó Diákjaink! Bennetek 

búcsúztatnak tanítóitok, tanáraitok, a lelki igazgató úr, a rátok joggal büszke szüleitek, hozzátartozóitok, 

iskolánk valamennyi munkatársa, minden kedves jelenlévő! 

 

Az általatok választott mottó, mely tablótokon olvasható, így hangzik kicsit hosszabban idézve: „Mert nem 

az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, 

ami a szívben van.”. Ez a rövid és tömör bibliai idézet nagy bölcsességre mutat rá. Gyorsan és gyakran 

kiszámíthatatlanul, nagy tempóban rohanó világunkban egymás megismerésére egyre kevesebb idő jut. 

Ahogy egyre bővül és mélyül a minket körülvevő technikai és virtuális világ bonyolultsága, az emberi 

kapcsolatok ezzel párhuzamosan egyre inkább elsekélyesednek. Ez a tablótokon olvasható idézet azonban 

rámutat a megoldásra: nem a felszínes, sokszor saját érzelmeink által elferdített benyomásokra, bizonytalan 

információkra, a virtuális világ hazug torzításaira kell alapoznunk az életünket, az emberi kapcsolatainkat, 

hanem egy életen át tartó feladat megtanulni az Úr szemével látni a világot, az Úr szemével látni egymást. 

Hogy ez mit is jelenthet? A Biblia útmutatása egyszerűen hangzik, megvalósítása viszont roppant nehéz 

feladat: a Teremtő SZERETETÉVEL kell néznünk a világot, a Teremtő SZERETETÉVEL kell néznünk 

embertársainkat, egymást. A SZERETET nem egyszerűen érzelmeket és főleg nem érzelgőséget jelent, a 

SZERETET akaratot, kihívást és feladatot jelent. Azt jelenti, hogy erőfeszítést kell tennünk a másik igazi 

megismerésére, megértésére, a felszínes ítéletalkotás helyett észre kell vennünk a másikban a meglévő és a 

még kibontakoztatható jót, szépet, igazat. Azt az istenképmásságot, amiért ő a földre született. Mert a 

szeretet csodákra képes, mert a szeretet az igazi éltető és teremtő erő.  

 

Kedves Búcsúzó Diákok! Általam már többször idézet Kosztolányi Dezső idézet így szól: Ilyen az ember. 

Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se 

lesz hozzá hasonló.” Minden ember egy-egy 

kis külön világot alkot, új színt hoz a 

világba, az életbe. Nektek ezt nem kell 

mondanom, hiszen az egyik legsokszínűbb 

osztály voltatok, sokféle egyéniséggel, 

sokféle eredeti jellemmel. Azt kívánom 

Nektek, hogy úgy teljesítsétek be egyedi és 

megismételhetetlen istenképmásságotokat, 

úgy találjátok meg hivatásotokat, hogy 

közben szeretettel odaajándékozzátok 
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magatokat másoknak, családotoknak, a környezetetekben élő, Veletek kapcsolatba kerülő embereknek. 

Hivatásotok, küldetésetek, hogy áldozatot hozzatok más emberekért, magasabb értékekért, nemzetetekért.  

Kedves Nyolcadikosok! A „LEG-ek” osztálya voltatok, a sok „LEG-„ közül csak néhányat emelnék ki! Az 

évek során LEGinkább a Ti osztályotok újult meg iskolánk megújulásával párhuzamosan, a LEGtöbben a Ti 

osztályotokba érkeztek, főleg a felső tagozaton nagyon sok jó képességű diák érkezett az osztályotokba! A 

Ti gyönyörű tanulmányi és versenyeredményeitek is nagyban hozzájárultak iskolánk elismertségének 

növekedésében. Mi több, a Ti 6.-ban írt kompetenciaeredményeteknek is köszönhetően iskolánk bekerült a 

magyarországi általános iskolák legjobb 100-as listájára. Azon a listán, mely 5 év eredményét vizsgálja, és 

mely azon iskolákból állítottak össze, melyek az 5 év alatt folyamatosan egyre jobb eredményt értek el, 

iskolánk a kb. 3600 magyarországi iskola közül az előkelő 73. helyre került. Köszönjük! Talán Ti vagytok a 

LEGek az utazások, kirándulások, szabadidős programok és szereplések terén is. Ti jártatok a LEGtöbbet a 

határon túli magyaroknál, a Rákóczi Szövetség diákutaztatásának Ti voltatok a LEGgyakoribb résztvevői. 

Számotokra így egyértelmű, hogy a magyarság otthona nem a megmaradt országrész, hanem a Kárpát-

medence és átlépve a határt ott ugyanolyan magyar emberek élnek, mint az anyaországban, akikkel 

összefogva újítható meg csak a magyarság sorsa. Jó hírem, hogy továbbra is részt vehettek ezeken az 

utazásokon, hiszen iskolánkban működik a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezete, melynek tagjai végzős 

diákjaink! Végül a LEGek sorát a továbbtanulási mutatókkal zárnám. Iskolánk történetében ilyen 

szempontból is a LEGeredményesebb osztály vagytok. A korábban jelzett szép tanulmányi eredményeknek 

is köszönhetően jobbnál jobb középfokú intézményekben folytathatjátok tanulmányaitokat! Szívből 

gratulálunk a szép eredményekhez! 

 

Kedves 8. osztályosok! Szeretettel búcsúzom Tőletek ezen a fontos napon, melyen iskolátokból elballagtok! 

Szeretném megköszönni Nektek az itt töltött és együtt töltött időt, az elért szép tanulmányi és 

versenyeredményeket, de még azt is, ha 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, és iskolánkat választották! Kedves Ballagók, ezt Ti se 

felejtsétek megköszönni, hiszen rengeteg lelki és fizikai fáradozás, áldozat, aggodalom és sok munka áll a Ti 

teljesítményetek mögött, melyeket Szüleiteknek kell megköszönnötök! 

 

Isten Veletek Kedves Nyolcadikosok! Visszavárunk Benneteket az iskolában! Visszavárunk Benneteket az 

iskolátokban!  

 

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” Egy életre 

szóló feladatunk megtanulni a jó Isten szemével látni a világot és egymást.  
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Wilkommen in Österreich! 
 

Több mint 10 éve látogatjuk Ausztriát 

tanulóinkkal és szüleikkel karácsony és 

pünkösd táján. Ezek az utazások 

nemcsak a németeseknek, hanem az 

angolt tanuló diákjaink számára is 

nyitottak, így minden évben telt busszal 

indulunk neki a nyugati határnak. 

 

Decemberben évenként cserélve 

Grazba és Bécsbe utaztunk, s a 

mézeskalács-illatú adventi vásárokon 

kívül kedvencünkbe, a steiermarki 

Zotter Csokigyárba számtalanszor ellátogattunk. A csokigyárban az idegenvezetésen és filmvetítésen 

keresztül bepillantást nyerhettünk a csokoládégyártás kulisszatitkaiba, majd a különböző munkafolyamatok 

állomásain (a kakaóbabtól kezdve a nyers csokoládémasszán keresztül a kész csokoládéig) 150 féle csokit 

kóstolhattunk meg!  Grazban többször siklózhattunk fel az Óratoronyig a Schlossbergen, megnéztük a 

Mura-szigetet, Bécsben a Tengerek házát. A Práter vidámparkjában számtalan játékot kipróbáltunk és 

megcsodáltuk a Madame Tussauds Múzeumban számtalan nemzetközi sztár, híres festők, tudósok élethű 

viaszmását. 

 

Hurrá, Meseerdő!  Évek óta látogatjuk tavasz folyamán a Familyparkot is, ami Ausztria legnagyobb 

szabadidőparkja 140.000 négyzetméteren. Idén ismét 39-en indultunk útnak a határ másik oldalára, gyerekek 

és szülők egyaránt. A Fertő-tó mellett fekvő Mesepark számtalan játéklehetőség vár: sárkányvasút, 

hullámvasút, körhinta, malacvasút, traktorvasút, Kacsa-körhinta. A bátrak kipróbálták az óriási Templom-

csúszdát , a Krokó-vízipályát és az "Isteni villám" hullámvasutat, az Őrült madárijesztőt és a szabadesést is. 

Sikongathattunk a patkányvasúton, de találhattunk itt vadasparkot állatsimogatóval, s szökőkútparkot is, 

ahol megkóstolhattuk az osztrák jégkását és az óriási fagyikat. 

 

Felejthetetlen élmények ezek a kirándulások. Rengeteg gyereknek volt az elmúlt 15 évben lehetősége német 

nyelvterületre lépni, ahol nemcsak a nyelvet tudják használni, próbálgatni a gyerekek, hanem az utazások 

által egymást jobban megismerni, csapattá formálódni. Mert együtt lenni jó.     BB 
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Hogyan zajlott a farsang az alsó tagozaton? 
 

Minden évben izgatottan várjuk a 

farsangi mulatságot. Ekkor változatos 

maskarákba bújhatunk, és vigadhatunk. 

Hiszen a farsangi időszak lezárultával, 

hamvazószerdától következik a böjti 

időszak. 

De ne szaladjunk ennyire előre! Az 

alsós farsang az elsős és másodikos 

leányok mazsorett produkciójával 

kezdődött. Ez alapozta meg a jó 

hangulatot, nagy sikert arattak. Amíg a lányok felöltötték jelmezüket, a tornateremben jelen lévők az 

elmaradhatatlan „bhombás” játékkal szórakoztatták magukat. A következő program volt a jelmezes 

felvonulás. Először osztályonként vonultunk fel, majd egyesével is bemutattuk jelmezeinket. Rengeteg kép 

készült mindenkiről, az osztályképek sem maradhattak el. 

Ügyességi feladatok következtek ezután. Pohártorony építés, pingponglabda pattintás vizespohárba, majd 

közösen roptuk a táncot Just Dance koreográfiákra. Utána falatozni visszavonultunk a termekbe, ahol azért 

újra táncoltunk. Később visszamentünk a tornaterembe a tombolasorsolásra. Rengeteg szép és hasznos 

ajándékot lehetett nyerni. A főnyereményt, egy tortát idén Pallanki Leila, első osztályos tanuló nyerte. 

A termeinkbe visszatérve a pakolás és teremrendezés mellett még csipegettünk a süteményekből, 

rágcsálnivalókból. Táncra is kerítettünk még időt. 

Köszönjük a szervezőknek, hogy megteremtették a lehetőséget a farsangi bálra! 

Jó volt veletek, de mi jövőre már a felsősök farsangjára készülünk! 

Kóródi Hanna Kamilla, Illés Bíborka és a 4. o. 

 

Ismét teltházas volt a keresztény bál 
 

A Tapolcai Keresztény Bál négy éve került először 

megrendezésre, mellyel egy új, fontos, közösségépítő 

kezdeményezés indult útjára városunkban, 

hagyományteremtő céllal. A bál helyszínéül idén is a 

Tamási Áron Művelődési Központ szolgált. Fontos volt, 

hogy a rendezvénnyel tovább erősítsünk a városban egy 

olyan arculatot, hangulatot, összetartást, ami a kulturált, 

polgári keresztény értékrendet tükrözi. A belépőjegyek 
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már a rendezvény előtt hetekkel elkeltek, így jócskán voltak, akik idén lemaradtak a hajnalig tartó 

rendezvényről. 

A bál fővédnökei Dobó Zoltán polgármester úr és Földi István, lelki igazgatója voltak. A megnyitóbeszédek 

után a mazsorettcsoport produkciója, majd nyolcadikosaink keringője következett. A hajnalig tartó 

mulatságon Sajcz Gábor harmonikás, valamint Kardos József és Szabó György, a Tapolcai Musical Stúdió 

énekesei szórakoztatták a közönséget A vacsorát ismét a Hotel Gabriella csapata prezentálta. 

Az éjfélkor kezdődő tombolára rengeteg felajánlás érkezett környező és megyénken túli vállalkozóktól, ami 

szintén emelte a bál színvonalát. A tombolaajándékok összértéke több mint 800 ezer forint volt. A 

rendezvényről idén is nagyon sok megerősítő, pozitív jelzés érkezett. A IV. Tapolcai Keresztény Bál nagy 

sikerrel töltötte be ebben az évben is küldetését.  

Köszönet a Szülői Munkaközösségnek!          BB 

 

Természettudomány kicsiben, kicsiknek 

 

2019. március 18-22. között iskolánk névadóját ünnepeltük a 

Mária-napok keretében. 

Az alsó tagozatosok március 20-án, szerdán, játékos módon 

ismerkedhettek meg a fizika és kémia világával a legegyszerűbb, 

környezetünkben, konyhában megtalálható alapanyagok 

segítségével Megtapasztalhatták a papírvirágok reakcióját vízzel 

érintkezve, ötletelhettek, hogyan bír el öt fénymásolólap négy 

könyvet. Megtanulhatták, hogyan állapítsák meg törés és rázás 

nélkül, hogy főtt vagy nyers a tojás. Nagy sikert aratott színpompás vulkán készítése és a tejtűzijáték 

létrehozása ételfestékekkel. Nem hitték el, de bebizonyítottuk, hogy a víz kifolyása nélkül átszúrhatunk 

ceruzákkal egy vízzel teli zacskót, átszúrhatunk lufit durranás nélkül és felfújhatunk egy lufit anélkül, hogy 

megerőltetnénk magunkat. Különböző sűrűségű, színezett anyagokat rétegeztünk és megtanítottuk nekik, 

hogyan lehet gyorsabban kiönteni a palackból a vizet. Tanulságos 

volt látni nekünk, pedagógusoknak, hogyan változik, fejlődik a 

természettudományos gondolkozás az évek múltával. Nagyszerű 

gondolatokat, ötleteket fogalmaztak meg a feladatok megoldásai 

során, sok kis tudós elme csillantotta meg tehetségét. 

Reméljük, hogy felső tagozatban is jeleskednek majd a kapcsolódó 

tantárgyak során!      VGV 
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Erdei iskolában jártunk 
 

      2019. május 28-án nagy izgalommal készülődtünk a 3. 

osztállyal Balatoncsicsóra, az erdei iskolába. Reggel a szülők 

személyautóval szállítottak minket a helyszínre.  

     A kipakolás után örömmel vettük birtokba a körülöttünk 

elterülő csodálatos, zöld terepet. Többen a játszóteret 

választották, de tollasozni, focizni, kosarazni is volt 

lehetőségünk. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson 

vettünk részt, ahol gyertyaöntéssel tettük próbára ügyességünket. 

A megolvasztott viaszba színeket kevertünk, így csodálatos alkotások születtek a formába öntés után. 

     Délben finom ebéd várt minket az étkezőben, s már indultunk is a következő programunkra. Az Öreg- 

bükk tanösvénytúrán megismerkedtünk az erdő életközösségével, jellegzetes fafajtákkal, gyógynövényekkel, 

hallottunk a természetvédelem fontosságáról. Kicsit fáradtan, de sok új ismerettel gazdagodva értünk vissza. 

A szülők már vártak minket a kocsikkal, hogy hazaszállítsanak minket. 

    Emlékezetes nap marad mindannyiunk számára, szívesen elmennénk jövőre is.         Rohály Dorottya 3. o. 

 

Nagyböjti lelki nap 2019 

 

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét 

előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. 

Lényege  Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való 

felkészülés a hitben való elmélyülés. A vallásos gyakorlat 

középpontjában a bűnbánat, a lemondás, jócselekedetek és 

az ima állnak. Iskolánk tanulói a hittanórákon sok mindent 

megtanultak már   a nagyböjt  időszakáról, a Húsvét 

ünnepéről, Jézus életének eseményeiről. A diákok lelki 

napja mégis közelebb hozta számukra a készülődést a legnagyobb keresztény ünnepre. Alsósok lelki 

igazgató atyával Földi  István atyával beszélgethettek Jézus életének eme fontos időszakáról, amit 

gyermekeknek szóló bibliai történettel sikerült még érthetőbbé tenni számukra. Filmnézést kreatív 

foglalkozások követték: kézműveskedtek a gyermekek a tanítóikkal. Felsős gyermekek a nagyhét 

eseményeiről a szent három nap történéseiről csoportokban  Cséry Gergő atyával  és Reisz Pál  sümegi 

ferences tartományfőnök atyával beszélgethettek.  

Majd diorámát, húsvéti lobogót készítettek osztályonként és részesülhettek a kiengesztelődés 

szentségében.  A lelki napunk gyermekkeresztút imádkozásával és szentmisével zárult.      MHM 
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A színház ablakot nyit a világra 
 

Iskolánkban szép hagyománya van a színházba járás élményének. Ebben az évben is sokan választották alsó 

tagozatos diákjaink közül a színházbérlet lehetőségét. Három alkalommal jártunk a Tamási Áron 

Művelődési Központban, tanulóink három darabot nézhettek meg, amely önfeledt kikapcsolódást nyújtott.  

 Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen, összekapcsolja a nézőtéren ülőket és a művészeket, 

felszabadítja a lelket, oldja a szorongásokat, az ismeretlentől való félelmet. A színházi élmény aktív 

részvételt igényel, figyelmet, elkötelezettséget, nyitottságot. A többféle művészeti ág: az irodalom, mese, 

zene, testbeszéd, a képzőművészet és a tánc egymás hatását erősítik, többféle érzékszervünkre hatnak. A 

három színdarab: 

A kiskakas gyémánfélkrajcárja 

Makrancos Kata               

Harisnyás Pippi 

 

felejthetetlen élménnyel gazdagította tanulóinkat. Diákjainkban felébresztette a beleélés, a mások iránti 

megértés, a kíváncsiság, a megismerés vágyának képességét.        KI 

 

 

„Tapolcai Képek” érkeztek iskolánkba 

 

A Mária-napok rendezvényeinek végén Zentai 

Gábor tanár, a VOKE Művelődési Ház volt igazgatója 

hozta el iskolánkba a régi, 50 évvel ezelőtti Tapolcát 

bemutató fotógyűjteményének egy részét.  

A régmúlt és a jelen kapcsolata azért is fontos, 

hogy értékelni tudjuk a jelent és tervezni tudjuk a jövőt. 

Másrészt rohanó világunkban sok emlék merül 

feledésbe. 

 A kiállítás 33. állomásán Décsey Sándor, a Wass 

Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója mondott beszédet, majd Fekete Lajos, aki az iskola épületében régen 

működő általános iskola igazgatója volt, idézte fel kedve emlékeit a diákoknak. A kiállítás fotóit az iskola 

tanulói és szüleik is örömmel fogadták. A gyermeket főleg a kíváncsiság jellemezte. Próbálták megfejteni, 

melyik helyszín hol található, mennyit nőttek az „ipszilonoknál” 20 éve ültetett fák mára, milyen autók 

parkoltak a lakóházaknál. A felnőttek inkább nosztalgiáztak, a feltörő emlékeket öröm volt hallgatni. VGV 
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Kerületi hittanos találkozóról 
 

Kerületi hittanos találkozón vettek részt a gyermekek Taliándörögdön, 

2019. április 27-én szombaton. Nagyboldogos hittanosok 50 fős csapattal 

és lelkes, segítő pedagógusokkal érkeztek a találkozóra.   

A szentmisén Illés Sándor plébános atya gondolatai az evangéliumról, azaz 

örömhírről, A kis herceg történetéből vett gondolatokról szóltak, valamit a 

legjobb barátunkról, Jézusról beszélt. Sándor atya elmondta, hogy milyen 

jó, hogy hittanosok vagyunk! Felker Zsolt a veszprémi hitoktatási referens 

atya  a szentmise végén megáldotta a zászlót, melyre a progam keretén 

belül a kézlenyomatainkat tehettük rá. 

„Kérem a Jó Isten áldását erre a Zászlóra, amire Ti a kezeteket ráteszitek, 

rányomjátok erősen mint pecsétet, mint ahogy szíveteket beleteszitek Isten 

kezébe, s mint ahogy egykoron önmagatokat is a hivatásotokkal, egy másik 

ember, emberek szolgálatára. Akik érintik kezükkel e zászlót, egész életükkel tegyenek tanulságot a Te 

szeretetedről és mindig megőrizzenek Téged a szívükben! Elindulva a világba Rajtuk keresztül Csoda 

Kulcsként nyisd meg azok szívét, kikkel találkoznak, s így Aranyozd be életüket.” 

A következő programok vártak a gyermekekre: foci a műfüves pályán, a plébánia udvaron kézműves 

foglalkozások: rózsafüzér tized készítése, báránykás ajtódíszek és anyák napi ajándékokat készíthettek a 

hittanosaink. A plébánia udvaron lehetőség volt kipróbálni népi játékokat. Hittanos totót töltöttek ki a 

gyermekek és hittanos kvíz kérdésekre válaszoltak apró jutalomért cserébe. A plébánia épületének 

bebarangolása után a hittanosok kézlenyomataikkal zászlót készítettek. 

Ebédre és imára a templom harangja hívta a gyermekeket a plébánia udvarára,  így élő rózsafüzért alkottunk 

és közösen imádkoztuk a rózsafüzért. A hittanosaink kötetlenül beszélgethettek, játszhattak a plébánia 

udvaron, a program zárásaként még egy közös kincskeresés várta őket. 

Szervezőként megköszönöm a sok jó szándékú, lelkes, segítőkész ember szorgos munkáját, hogy a tapolcai 

kerületi hittanos találkozó létrejöhetett! Bízom benne, hogy közösen összefogva egyengethetjük a Krisztust 

követők útját!            MHM 

 

Látogatás a „királynék városába” 

Boldog Gizella napja Veszprémben 

Ismét megrendezésre került a Veszprémi Főegyházmegye rendezvénye, mely az egyházmegye iskolásainak 

is szól. Ez idén 2019. május 11-én zajlott Veszprémben, Boldog Gizella napján. Marietta néni, Melinda 

néni, Viki néni, Balázs bácsi és János bácsi kíséretével, 36 fő képviselte iskolánkat. 
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Először az érsek atya vendége Stefan Oster érsek úr, a 

Passaui Egyházmegye főpásztora, celebrált egy szabadtéri 

szentmisét a királynék városába. Majd következett a 

Szent Imre-díjak kiosztása, átadása. A díjazottak közül a 

mi iskolánkból Söjtöri Henrietta 8. osztályos tanuló 

kapott elismerést. A szentmise után a Padányi Katolikus 

Iskolában láttak minket vendégül egy ebéddel. Majd 

következett egy focibajnokság, melyen a 6. ,a 7. és a 8. 

osztályból összeállt csapatunk képviselt minket. Ezután rövid előadások és bemutatók vártak minket. A 

Szent Mihály bazilikában minden iskolának kellett előadnia egy-egy rövid, 5 perces műsort, mely kötődik az 

Eucharisztiához, az Oltáriszentséghez. A mi intézményünkből a 4., az 5. és a 6. osztályból vettek részt a 

műsor előadásában.  

A műsor végén Szent Gellért okleveleket adtak át diákoknak minden iskolából. A tapolcai katolikus 

iskolából Bódis Napsugár és Tóth Tamás részesült elismerésben. Gratulálunk! 

Nagyon jó élményeket szereztünk, hiszen sok mindent megtudhattunk a rendezvény fő témájáról, az 

Eucharisztiáról (Oltáriszentség), megtekinthettük Boldog Gizella ereklyéjét is és találkozhattunk 

kispapnövendékekkel és az általunk ismert atyákkal is!          Horváth Anna, Pölczmann Bence    

 

Csillogó kristályok és ősi lenyomatok 

Ásványkiállítás az iskolában 

 

Ez a bemutató 2019. március 13-án és 14-én (szerdán és csütörtökön) 9 és 

17 óra között került megrendezésre. Itt egy kedves bácsi fogadott minket 

minden szünetben, valamint pedagógus kíséretével tanórán is lehetőség volt 

a kiállítás megtekintésére. De természetesen mindenki mást: szülőket, 

nagyszülőket, tesókat vagy éppenséggel akár a tapolcai járókelőket is 

szívesen látta „kis boltjában”. A kiállítás telis-tele volt csillogó-villogó 

kristályokkal. Ezenkívül még sok érdekes dolgot láthattunk: csigák 

lenyomatait, kövületeket, ősi fogakat, és ezekből készült tárgyakat. Volt sok 

nyaklánc, karkötő, fülbevaló, gyűrű, apró játék és kulcstartó is. Ha a diák 

kérdezett, sokat meg tudhatott a lenyomatokról. Ha esetleg valaki nem tudta, hogy hogyan néztek ki azok az 

emlősök, madarak, amiknek a lenyomatát a kezébe tartotta, akkor azt megkérdezhette és a bácsi 99%-ban 

biztos tudott válaszolni. Lehetett sok mindent vásárolni, de csupán csak a nézelődés sem volt kizárt. Ez a 

kiállítás az alsó szinten, a 4. osztály tantermében valósult meg. Örülünk, hogy újabb programmal bővült 

iskolánk széles rendezvénykínálata.                Pajor Enikő, 5. o. 
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A kukásautó nyomában 
 

2019. április 24-én látogatott el az első osztály a tapolcai 

NHSZ (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 

Nonprofit Kft.) halápi úti telepére.  A vállalat évente kétszer 

szervez nyílt napot az óvodák, iskolák számára, ahol a 

gyermekek betekintést nyerhetnek a szelektív szemétgyűjtés 

és feldolgozás folyamataiba. Szülőként abban a szerencsében 

volt részünk, hogy kísérőként mi is velük tarthattunk.  

„Végigjártuk” a szemét útját Ficsor Elza vezetésével és az NHSZ dolgozók segítségével, akik készségesen 

válaszoltak minden felmerülő kérdésre. Egy rövid, általános tájékoztató után ráállhattunk arra a mérlegre, 

ami a beérkező kukásautókat, illetve azok terheit méri, ellenőrzi. A szervezők négy különböző, izgalmas 

„állomást” állítottak fel, ahol a kicsik játékos keretek között sokat tanulhattak a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságáról.    

Tudatosult bennük, hogy melyik szemét milyen 

színű szemétgyűjtőbe való. Szétválogathatták a 

futószalagon érkező különböző anyagú (papír, 

műanyag) szemetet. Tanultak a vizek védelméről is. 

„Megmenthették” a tengerekben, óceánokban élő 

állatokat a vízbe dobott sok szeméttől. Lehetőségük 

volt arra is, hogy egy (újrahasznosított) 

kartondobozokból gyártott labirintusban 

kalandozzanak. Sőt, még egy flakonokból készített kenut is a magasba emelhettek. 

Az NHSZ dolgozói bemutatták nekünk, hova érkezik be a városban összegyűjtött szemét, hol és hogyan 

válogatják azt szét, hogy bálázhassák. A gépek által elkészített anyaguktól függően különböző méretű 

bálákat kamionok szállítják el.    

Kint az udvaron közelebbről is megismerkedtünk a kukás autóval, annak részeivel, működésével.  Sok 

gyermek (és felnőtt) álma válhatott valóra azáltal, hogy ráállhattak a kukásautó hátulján elhelyezkedő úgy 

nevezett „fellépő”-re.   

Lucának a kartonból készített labirintus tetszett a legjobban, ahol több útvonalon is kúszhattak, mászhattak a 

gyerekek. Zsombit a bálázás folyamata varázsolta el.  

A vállalat dolgozói nem engedtek el bennünket üres kézzel. A gyerekek több kisebb ajándékkal tértek haza. 

Az NHSZ az iskolának ajándékozott két nagyobb méretű hulladékgyűjtőt, ezáltal már a suliban is 

gyakorolhatják a szelektív hulladékgyűjtést a gyerekek.  

Felnőtt fejjel is tanulságos volt az üzemlátogatás. Rádöbbentünk arra, hogy néha pár mozdulat és néhány 

pillanat mennyit segíthet az ott dolgozók munkáján. 
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„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” tartja a híres mondás. Valóban, 

környezetünk, Földünk tisztasága rajtunk múlik. Tegyünk meg mindent azért, hogy tiszta és szép 

környezetben élhessünk!    Szőcze Luca és édesanyja, Szőczéné Sebestyén Helga 

Baranyi Zsombor és édesanyja, Tóth Szilvia   

  

„Madárlátta” vendég 
 

“Nemigen van a földkerekségnek oly népe, a mely a madár életének 

megvigyázásában és magyarázásában vetekedhetnék a magyarral. Annál is 

inkább kell rajta lennünk, hogy mi védjük és szaporítsuk a jó ég szárnyas áldását, 

lelkiismeretünk megnyugtatására, szemünk gyönyörűségére és gazdaságunk nagy 

hasznára.”(Hermann Ottó: A madarak káráról és hasznáról) 

 Él Hortobágyon egy állatorvos, aki – híres természettudós és polihisztor, 

Hermann Ottó szavaival élve – a madarak életének „megvigyázásában”, a sérült 

szárnyasok gyógyításában különösen sokat tett, s akit olykor csak úgy 

emlegetnek: a pusztadoktor, Dr. Déri János. A Hortobágyi Madárkórház állatorvos-igazgatója volt iskolánk 

vendége madarak és fák napján. Külön tartott előadást alsó és felső tagozatosainknak. 

Képes bemutatójában elmondta, hogy céljuk a vadon élő, sérült 

madarak gyógyítása, azt követően – ha lehetséges – visszaengedésük a 

szabad természetbe. Maradandó károsodás esetén, élethosszan tartó 

gondozásuk; oktatás, nevelés, szemléletformálás, ismeretterjesztés, a 

természet védelme.  

A madárparkban a kültéri röpdék mellett úgynevezett látványkórház is 

üzemel. Ez azt jelenti, hogy bárki  megnézheti a lábadozó madarakat, vagy 

hogy miként zajlik egy műtét. Ezek az élmények is a szemléletformálás hatékony eszközei – fejtette ki Déri 

doktor. 

A madármenésben tavasztól őszig tart a legintenzívebb időszak. A leggyakoribb veszélyforrások az 

áramütés, az országúti baleset, a lelövés, a mérgezés, valamint a tükröződő ablakfelületekkel való ütközés. 

Azt is megtudhattuk, hogyan segíthetünk a természetben, 

környezetünkben nyitott szemmel járva a sérült, beteg madarakon; melyek 

a veszélyforrások és a megelőzés lehetőségei. Mindezt sok-sok képpel 

illusztrálva. 

Az előadás végén Csacsogót, a szárny sérült egerészölyvet csodálhatták, 

simogathatták meg a tanulók, aki türelmesen tett eleget ennek a 

feladatának. Iskoláink tanulói pedig saját kézzel készített alkotásokkal 

szereztek nagy örömet a doktor úrnak.         NA 
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„Cum Deo pro Patria et Libertate” 

Hatodik éve működik iskolánkban a Rákóczi Szövetség 

 

Helyi szervezetünk nem titkolt célja felső tagozatos diákjaink támogatása abban, hogy a 

diákutaztatási program keretében eljussanak határon túli magyar iskolákhoz. A Rákóczi Szövetség 

kirándulásai, az ünnepi megemlékezések, előadások által tanulóink magyar identitástudatát szeretnénk 

erősíteni. 

Helyi szervezetünk tevékenysége által már három „testvériskolai” kapcsolattal rendelkezünk: a 

révkomáromi Marianum Egyházi Iskolaközponttal, a Párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolával,  valamint a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával. A felsorolt 

intézményekkel eddig 9 alkalommal énekeltünk együtt nemzeti himnuszunkat: ötször mi utaztunk, 

háromszor pedig mi fogadtuk testvériskoláink diákjait. 

A Rákóczi Szövetség belső pályázatai révén rengeteg dologra tettünk már szert: 10 db mezőségi viselet, 

200 db tájékoztató anyag iskolánkról, szervezeti pecsét, két gyönyörű történelmi zászló, a helyi szervezet 

információs táblája, valamint 40 db. emblémázott póló gazdagítja iskolánkat. A tavalyi pályázaton 5 db 

Bocskai mellényre nyertünk pénzt. 

2017-ben Balatonakaliban rendeztünk hagyományőrző és kalandtábort. 28 diákkal tettük tiszteletünket a 

balatonakali Kossuth-emlékműnél, Tihanyban a Magyar Királyok Panoptikumát tekintettük meg, amely 

rövid betekintést nyújtott Magyarország történelmébe. A szintén Balatonakaliban található székelykapu előtt 

felelevenítettük szervezetünk célkitűzéseit, magyarságunk ügyét. Diákjainkkal a nemzeti kérdésekről 

tartottunk beszélgetést az aktuális migránsválság és magyar migrációs politika tükrében. 

2018 júniusában a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot látogattuk meg Eszéken, 

majd ősszel a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés támogató aláírásainak gyűjtése kapcsán nyert 

pályázati összegből megvalósítottunk egy kétnapos kirándulást Pécsre. A kultúra fővárosába a Tapolcai 

Helyi Szervezet 21 diákja és 3 pedagógusa látogatott. 

Szövetségünk a városi műsorokon, megemlékezéseken is rendszeresen képviselteti magát: március 15-én és 

október 23-án koszorúzáson veszünk részt, nemzeti ünnepeinken (március 15, június 4.) pedig rendszeresen 

szerepelnek diákjaink. 

Az idei tanév végén két osztály látogatott el újra Párkányba a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába, hogy 

együtt emlékezzenek Trianon tragédiájára. Június 4-én pedig ismét résztvevői voltunk a városi Trianoni 

megemlékezésnek. A közel két órás, gazdag zenei részekkel, színes koreográfiákkal és néptánccal 

színesített irodalmi műsorban iskolánk 15 tanulója működött közre.  

Az idei év zárásaként június végén rendezünk Hagyományőrző- és kalandtábort Balatonberényben. Az 5 nap 

folyamán a fonyódi Helytörténeti Kiállítást és a Palánkvárat, a Keszthelyen Magyar Királyok Történelmi 

Panoptikumát és a Csigaparlamentet látogatjuk meg. 

Köszönet a Rákóczi Szövetségnek a sok-sok anyagi támogatásért, ami lehetővé tette rendezvényeinket!   BB 
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Magyarnak lenni tudod mit jelent… 

Zenés irodalmi est Wass Albert és  Trianon emlékére 
 

Az évtizedes hagyománnyal rendelkező Wass Albert 

irodalmi estet a város nemzetérzelmű, civil közössége 

karolta fel, évről-évre tágítva a résztvevők és a közönség 

körét. A városi mozi után az idei évben már a Tamási 

Áron Művelődési Központ telt meg zsúfolásig a 

Magyarnak lenni, tudod mit jelent című zenés, irodalmi 

emlékesten. Kezdetben Wass Albert írónak állított 

emléket a szervező Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület, ám 

ezúttal a városi Wass Albert Könyvtár és Múzeum lépett 

fel segítőként, szervezőként az esemény mögé. A korábbi 

irodalmi színpad-jellegű produkció a jelentős támogatás folytán ezúttal színházi külsőt kapott. Az est 

előadói, helyi amatőr színészek Wass Albert, Tormay Cécile, Sajó Sándor, Zas Lóránt, Gyóni Géza és 

Reményik Sándor műveiből adtak elő részleteket, verseket. A dal- és táncbetétek közötti 

visszaemlékezéseket Havasi Gábortól hallhatta a közönség.  

A közel két órás, gazdag zenei részekkel, színes koreográfiákkal és néptánccal színesített irodalmi műsorban 

a Rock-Inger és a Badison zenekar, a Batsányi Táncegyüttes, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, 

valamint iskolánk 14 diákja működött közre. Az irodalmi est a boldog békeidőktől az 1. és 2. világháború 

évein keresztül az ’56-os forradalom és szabadságharc eseményeit ölelte fel, egyfajta világnézeti és erkölcsi 

tanulságtétellel szolgálva. A színpadon a történelmi eseményekhez, drámai történésekhez szervesen 

kapcsolódó, a nemzeti gondolat jegyében fogant költemények, dalok hangzottak el, a kivetített óriásképeken 

szimbólumok, korabeli fotók, újságok, címlapok, nemzeti jelképek, jelentős magyar irodalmárok és politikus 

személyek arcképei jelentek meg. Az előadás minden percét a nemzet iránti hűség, kitartás hatotta át, 

amelyek magyar történelmi sorsfordulókhoz, tragédiákhoz kötődnek. Mindezt a fent felsorolt írók, költők, 

zömében az elcsatolt határon túli területekhez kötődő, évtizedeken keresztül elhallgattatott írók, költők 

műveiből ismerhette meg a néző. 

A közönség mindkét alkalommal, februárban és június 4-én, a Trianoni emlékműsor keretében is ovációval, 

állótapssal fogadta az előadást. Az igényesen kivitelezett, kiváló színpadi, színészi teljesítményekben is 

bővelkedő zenés irodalmi est főrendezője Bertalan Csaba volt.     

Résztvevőink: Kóródi Kolos, Illés Bíborka, Nemes Honória, Németh Csenge, Kóródi Hanna, Illés Lídia, 

Horváth Anna, Kovács Flóra, Osváth Panna, Alt Flóra, Bors Lara, Gacs Laura, Sabján Hanna, Kovács 

Emese. Felkészítőjük: Bányai Barbara. Mindnyájan Dobó Zoltán polgármester elismerésében részesültek. 

              BB 
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Interjú Erzsi nénivel 
 

Mi volt a kedvenc tantárgya gyerekkorában? 

Két tantárgyat tudnék említeni. Kiskorom óta nagyon szerettem az irodalmat, a 

verseket, novellákat. Aztán felső tagozaton társult hozzá a kémia. Ili néni, ő volt 

a tanárom, megfertőzött az óráival. Számomra izgalmas, érdekes volt, ahogy a 

tanári asztalra felülve, kémiai modellek segítségével magyarázta pl.: a víz 

molekuláinak kialakulását. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, tisztelettel 

gondolok rá! 

Hogy ment önnek a tanulás az általános iskolában? 

Ha erre azt válaszolnám, hogy gördülékenyen vagy kitűnően, nem lenne igaz... 

Volt, hogy szenvedtem, utáltam az iskolai életet és ez bizony a jegyeimben is 

tükröződött. Egy iskolaváltáson is keresztülmentem. Hálás vagyok az anyukámnak, hogy annak idején 

meghozta ezt a döntést. Hatodik osztálytól normalizálódott körülöttem minden iskolával kapcsolatos 

történés. Jöttek a sikerélmények és persze a jó jegyek se maradtak el! 

Hol végezte a tanulmányait? 

Az előzőek kapcsán általános iskolámnak a 2. sz. Általános iskolát tartom, ami épületét tekintve a 

Nagyboldogasszony iskola elődje. Középiskolában a Batsányi Gimibe jártam és onnét nyertem felvételt a 

Veszprémi Egyetem kémia-környezettan tanári szakára. Kiegészítésként még elvégeztem Keszthelyen egy 

természetvédelmi szakmérnöki képzést is. 

Mi a kedvenc időtöltése, hobbija? 

A gyerekeimmel és a férjemmel szeretünk kijárni a harasztra és ott sétálni, megfutatni a kutyánkat, Vitézt. 

Nyáron családi biciklizést szervezünk és ezekre az alkalmakra is visszük magunkkal a kutyát. Ügyesen 

megtanult a kerékpár mellett futni. Olvasni is szeretek-szeretnék... A legnagyobb kedvenceim Fekete István, 

Wass Albert, James Herriot. Az igazsághoz tartozik, hogy a filmeket is nagyon szeretem. Kedvenceim: a jó 

krimik, kalandfilmek és a természetfilmek. 

Van-e kedvenc állata, tart-e állatot? 

Igen van! A kutyák mindig is az életem részét képezték. Mióta az eszemet tudom kutyák vettek körül 

változó létszámban. Jelenleg egy boxer (Vitéz) teszi még örömtelibbé a napjainkat. A kutyákon kívül a 

nyulak is közel állnak hozzám. Nagyon sokáig voltak nyuszik nálunk még gyerekkoromban és az akkori 

kutyusunkkal jó barátságot ápoltak egymással az én legnagyobb örömömre! 

Miért választotta a tanári hivatást? 

Több oka is van: anyukám is tanár és beleszülettem ebbe az életformába. Rengeteg időt töltöttem már 

ovisként is a munkahelyén. Vitt a kirándulásokra, iskolai programokra - szóval megfertőzött az iskola. 

Másrészt egy olyan elhivatottság is van bennem, hogy hasonló élményeket adhassak a kémiával 

kapcsolatban, mint amikben nekem volt részem gyerekként.  Mai napig feladatomnak tekintem, hogy minél 
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több emberrel megszerettessem, illetve megmutassam, mennyire fontos szerepe van nem csak speciális 

szakmák, mint pl. az orvoslás, gyógyszerészet terén, hanem a mindennapjainkban is jelen van, még ha ez 

nem is tudatosul bennünk. 

Akart-e más hivatást választani? 

Igen, sokáig töprengtem melyik utat válasszam. Eredetileg állatmentő, állatgondozó akartam lenni, pl. 

asszisztens, de végül nem ezt választottam. Ki is próbáltam magam bizonyos helyzetekben, láttam pár 

műtétet, és nem igazán éltem meg jól. Lelkileg megviselt a sérült, bántalmazott állatok látványa, esetleg 

elvesztése. Jó, ha az ember nem csak a vágyait kergeti, ha nem ismeri a saját korlátait is. Az állatok iránti 

szeretetem megmaradt. A munkám során igyekszem megfelelő hangsúlyt fektetni az élővilág tiszteletére... 

Szereti a munkáját? 

Igen. Máshogy nem is lehetne művelni, de sok-sok türelem, kitartás kell hozzá, mert tipikusan azon 

hivatások közé tartozik, ahol van jó pár bizonytalansági faktor és az eredmények nem mindig születnek úgy 

és olyan ütemben, ahogy azt az ember elképzeli. Továbbá szükségeltetik egy jó adag áldozat és 

felelősségtudat, ugyanis a tetteink, a személyisségünk, a mondataink által jövőképet adhatunk, sorsokat 

állíthatunk irányba! 

Mivel foglalkozott mielőtt ide jött tanítani? 

Több iskolában dolgoztam, a tanítás szinte minden szintjét kipróbáltam. Részt vettem felnőttoktatásban és 

középiskolás diákjaim is voltak. A tanításon kívül pedig feleség és háromszoros anyuka vagyok. A családom 

adta életfeladatok kitöltik és boldoggá teszik az életem!    Darabos Júlia, Horváth Anna 

 

Interjú Viki nénivel 

 

Miért választotta ezt a pályát? 

Kisgyermek korom óta vonzott a kisebb gyerkőcökkel való 

foglalkozás, a családban is gyakran segítettem az unokaöcsém körül. 

A szomszédunk pedig egy tanító néni volt, akihez gyakran látogattam 

el. Ámulva néztem, ahogy készül az óráira, írja az írásvetítő fóliákat, 

készíti a szemléltető eszközöket. Ő lett végül az elsős 

osztályfőnököm is, nagyon szerettem Piroska nénit. 

Hol végezte tanulmányait? 

A fenti előzmények után az akkori ötös iskolából (most Kazinczy Ferenc Általános Iskola) az óvónőképző 

szakközépiskolát választottam Pápán a Türr István Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában. Olyan 

szakmai, gyakorlati ismereteket kaptam itt, amit szerintem nem ad már meg egyetlen képzés sem. Ezután a 

szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tanítóképző szakán folytattam tanulmányaimat, olasz műveltségi 

területtel kiegészítve. Amíg pedig a gyermekeimet nevelgettem otthon, elvégeztem a gyógypedagógia szak 
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tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányát Győrben. Legutóbb pedig a közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon diplomáztam. 

Szeretne még tanulni? 

Kisebb továbbképzések szerepelnek most a terveim között. 

Hogyan került ebbe az iskolába? 

2000-ben kezdtem tanítani a Szent György Római Katolikus Általános Iskolában Nemesgulácson, majd 

Káptalantótiban. Amikor megszűnt az iskola, abban a szerencsés helyzetben voltunk, pedagógusok és 

gyermekek egyaránt, hogy ebben az intézményben folytathattuk munkánkat. 

Milyen tanuló volt az általános iskolában? 

Unalmasan hangzik, de szorgalmas, jó tanulónak számítottam. Volt egy-két hármasom és egyszer egy 

egyesem is, mert annyira készültünk az osztálytársakkal (sokszor tanultunk együtt) a kémia témazáróra, 

hogy nem csináltunk leckét. A tanár pedig reggel várt már minket a bejáratnál és mindenkitől összeszedte a 

munkafüzeteket.   

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Szerettem az irodalmat, történelmet és a kémiát. A matematikával meggyűlt olykor a bajom, de fantasztikus 

tanárt kaptam, remek alapokat adott, így összességében ezt a tantárgyat is kedvencként említeném. Az általa 

szerzett alapokkal középiskolában és főiskolán is ötössel végeztem. 

Milyen szakmát választana, ha most kellene döntenie? 

Valószínűleg vagy megint pedagógusnak vagy pszichológusnak, vagy ügyvédnek tanulnék. 

Ön szerint jó, ha a gyerek az internet segítségével csinál meg egy feladatot? 

Az internet hasznos dolog, ha okosan, óvatosan használja felnőtt, gyerek egyaránt. Akkor tartom 

veszélyesnek, ha leszoktatja magát az ember a gondolkodásról, mindent az internet segítségével szeretne 

megválaszolni, nincs önálló gondolata, véleménye. A hagyományos információszerzési forrásoknak nem 

szabad eltűnnie: tapasztalás, megfigyelés, olvasás. 

Mik a kedvencei: író, szín, étel? 

Kedvenc írom nincs és sajnos kevés időm van olvasni az utóbbi években. Szívesen forgatom Márai Sándort, 

Schaffer Erzsébetet, Vámos Miklóst és Kálnay Adélt. Színem a kék (jelenleg), étel pedig brokkoli 

krémleves, rántott csirkemell rizzsel és tejfölös uborkasalátával. 

Mit csinál szívesen szabadidejében, mi a hobbija? 

A szabadidőm nagy részét a családommal, gyermekeimmel töltök. Abban a korban vannak, amikor még 

igénylik az aktív szülői jelenlétet. Szívesen sütök-főzök velük, mindig finomabb ilyenkor az étel és nagyon 

szeretünk társasjátékozni. Ezen kívül szívesen olvasok, kirándulok, biciklizek, és beszélgetek a barátaimmal. 

Milyen tervei vannak a nyárra? 

Fő célkitűzés, hogy megírjam a portfólióm, mert nem szeretném őszre hagyni. Mellette természetesen 

nyaralás, pihenés a családdal és egy kis lakásfelújítás. Aztán rögtön augusztus vége lesz. 

Köszönjük szépen. Jó nyarat kívánunk!    Illés Bíborka és Kóródi Hanna 4. osztály 
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Interjú Judit nénivel 
 

Miért választotta ezt a pályát?  

 Már gyermekkoromban is nagyon szerettem tanító néniset játszani, 

alsó tagozatban egy remek tanítót kaptam, akit a mai napig 

példaképemnek tekintek.  A gyermekszeretet, és a szakmai tudás 

egyaránt jelen van nála a mai napig is. Már első osztályos koromban 

eldöntöttem, hogy olyan tanító szeretnék lenni, mint ő. Abban az 

időben még csak játék babákat és plüssállatokat ültettem sorba és őket 

tanítottam, gyakran felvéve kedves tanítom tanítási stílusát. 

Tanítottam őket írni, olvasni, számolni. Naplót és ellenőrzőt 

gyártottam, dolgozatokat írtam és javítottam. Mikor ezekre rátalálok 

és visszaolvasom, eszembe jut, hogy mennyire lelkesen csináltam ezt már gyermekként is. A 

pedagóguspálya iránti elköteleződésem talán családi vonás is. Édesanyám a másik nagy példaképem ebben a 

hivatásban. Sok éve óvónőként dolgozik, de a mai napig nem telik el úgy nap, hogy ne mesélne szeretettel a 

gyermekekről és a velük történtekről. Ezeket a történeteket hallgatva még jobban megismerhettem a 

pedagóguspályát. Általános iskolás koromtól kezdve gyakran látogattam meg őt a munkahelyén. Kezdetben 

együtt játszottam a kis ovisokkal, később már próbáltam őket terelgetni, tanítgatni is. A köztük eltöltött idő 

egyre erősítette bennem azt az érzést, hogy én is gyermekekkel szeretnék foglalkozni. 

Gyermekkorában gondolkodott másik szakmán? 

 Gyermekként sok minden érdekelt. Például, hogy a növényeket ki gyógyítja meg? Hiszen ők nem tudnak 

elmenni az orvoshoz. Emlékszem volt egy időszak, amikor növényorvos szerettem volna lenni, aki a beteg 

fákat és növényeket meggyógyítja. Persze akkor még nem tudtam, hogy ilyen tényleg van. 

Gyermekkoromban rengeteg gyümölcsfánk volt, és mikor édesapám levágta az ágát egy fának, mert éppen 

letörte a vihar vagy elszáradt, akkor én kötszert kértem, és sebtapaszt tettem a levágott ág helyére. Aztán 

ahogy egyre nagyobb lettem, úgy vált egyre erősebbé bennem a tanítás, a törődés vágya. Folyamatosan 

elvarázsolt a kicsi gyermekek őszinte világa. Egy idő után már nem tudtam magamat máshol elképzelni csak 

tanítóként. 

Hol végezte iskolai tanulmányait? 

Tapolcán a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kezdtem tanulmányaimat, majd a középiskolát a Batsányi 

János Gimnáziumban végeztem. Érettségi után Győrbe kerültem, ahol a Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Karán elvégeztem a tanító szakot, természetismeret műveltségterülettel. A legszebb évek 

számomra ezek voltak, hiszen itt már arról tanulhattam, amit szeretek, a tanítás „művészetéről” és a 

gyermekekről. 
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Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Elsősorban a humán tárgyak érdekeltek. A történelem, a művészettörténet és az irodalom mindig magával 

ragadott. A humán tárgyak mellett a természettudományok is érdekeltek, ezen belül főként azok a tárgyak, 

amelyek a természet megismerését segítette. Ilyen volt a biológia és a földrajz. Szerettem tanulni az 

állatokról, növényekről és a minket körülvevő gyönyörű tájról, természeti adottságokról. 

Iskolánkban sakk-szakkört is tart. Miért éppen a sakkot választotta? 

Így van, nagy örömömre idén elindult a sakk-szakkör, amelyen 15 lelkes tanuló vett részt az alsó tagozatból. 

A sakk egy nagyon fejlesztő táblajáték, azt is szokták mondani, hogy az agy tornacsarnoka. Fejleszti a 

memóriát, sikerélményhez juttat és feltölt, amikor tehetem, én magam is előveszem a sakkot és játszok. 

Előfordul, hogy a szakkörön a gyerekekkel is leülök játszani, akik között már vannak elég komoly ellenfelek 

is.  Én édesapámtól tanultam meg sakkozni kb. 7 éves koromban. Ez ekkor még olyan volt számomra, 

mint a többi társasjáték. Néha elővettük, játszottunk, de komolyan nem foglalkoztam vele. Aztán a főiskolai 

évek alatt adódott egy olyan lehetőség, hogy a tanító szakos hallgatók sakkpedagógiát, elméletet és 

gyakorlatot is tanulhatnak heti négy órában. Én szinte gondolkodás nélkül éltem ezzel a lehetőséggel, és 

ekkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a sakkal. Azonban én se sakk bajnok, se nagymester nem 

szeretnék lenni. Egyszerűen csak szeretném minél több gyermekhez eljuttatni ezt a fantasztikus játékot, 

hogy játszva fejlődhessenek a sakk által. 

Mit csinál szabadidejében? 

Mit csinál egy tanító szabadidejében? Feladatlapokat szerkeszt, dolgozatokat javít, készül az óráira, új 

módszereket keres, és igyekszik szakmailag folyamatosan megújulni. Azonban nemcsak szakmailag, hanem 

testileg és lelkileg is szükség van a megújulásra, kikapcsolódásra. Számomra a természet, a zene, az olvasás, 

az úszás és a kerékpározás azok a tevékenységek, amelyek során a hétköznapok rohanásából kikapcsolok és 

feltöltődök. A stressz oldásában pedig a FitFight segít, amely egy küzdősport alapokra épített fitness 

irányzat. Heti rendszerességgel egy ilyen edzésen is részt veszek, amely segít a mindennapi feszültséget 

egészséges keretek között levezetni.     Nemes Honória és Németh Nóra 4. o. 

 

Interjú Béla bácsival 
 

Mi szeretett volna lenni kiskorában?  

Hegymagason nőttem fel az egész nyarat a szabadba töltöttük, 

belém ivódott a természet szeretete. Kisgyermekként kezdetben 

vadász vagy erdész szerettem volna lenni, de aztán az általános 

iskola végén műszaki pályát választottam és autószerelő lettem. 

Később műszaki főiskolára akartam menni, de 1989-ben tagja 

lettem a nemesgulácsi 349.sz. Cserkész Csapatnak és a 

gyerekekkel való foglalkozás és az abból adódó sikerélmény a 

tanári pálya felé fordított. 
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Hova járt iskolába? 

Általános iskola alsó tagozatára Hegymagason, a felsőre pedig Szigligeten jártam. Műszaki középiskolában 

érettségiztem, majd Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző történelem, majd informatika szakán, a 

veszprémi Hittudományi Főiskolán pedig hitoktatóként végeztem. 

Mi volt a kedvenc tantárgya?  

A történelmet mindig is szerettem már kis koromban is, mikor nagyszüleimnél laktunk mindig arra kértem a 

papámat, hogy meséljen az ő fiatalkoráról és a második világháborúról, amelyben ő is részt vett, az egyik 

testvére pedig elesett. Nagy örömömre nagyon sokat mesélt a téli estékben. 

Melyik iskolában tanít? 

Húsz éve tanítok és azóta a lesencetomaji Lesence Völgye Általános Iskola a munkahelyem, nálatok három 

éve vagyok óraadó informatikából. 

Szereti a gyerekeket? 

Igen. Úgy érzem, jól kijövünk egymással, sokat beszélgetek velük mindig arra törekszem, hogy őszinte és 

nyitott legyek feléjük, ami a tanítás alapja. 

Szereti a munkáját? 

Szeretek tanítani, szeretek a gyerekek között lenni és szerencsére a sikerélményeim is megvannak, amelyek 

átsegítenek a nehezebb időszakokon. Úgy érzem megtaláltam a helyem tanárként.  

         Nagy Márton Regő, Kasnya Péter, 5. o. 

 

Matematikaversenyek a 2018/2019 – es tanévben 
 

Iskolánkból ebben a tanévben is indultak tanulóink a Bolyai Matematika Csapatversenyen. A verseny 

2018. október 12-én, pénteken volt a Bárdos Lajos Általános Iskolában. A matematikaverseny eredményei 

városi szintre lebontva: 

3. osztály csapata: 

- Szigeti Sophie, Tarsoly Csanád, Bolla Sára, Vajai Anna 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 1. helyezett lett a csapat.  

- Keller Adrián, Décsey Csaba, Fülöp Zsolt, Deli Dávid 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 2. helyezett lett a csapat.  

- Hegyi Dorka, Steiner Nóra? Pajor Levente, Sajcz László Mátyás 

Városi szinten a 3. osztályosok közt 4. helyezett.  

4. osztály csapata: Németh Nóra, Illés Bíborka, Kóródi Hanna, Máté Amina 

Városi szinten 3. helyezett lett a csapat.  

5. osztály csapata: Lázár Kristóf, Nádasdy Tamás, Nagy Márton Regő 

Városi szinten az 5. osztályosok közt 1. helyezett lett a csapat. (Megyei szinten 12. helyezett a 49 

helyezésből!)  
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6. Osztály csapata: Kovács Áron, Sabján Olivér, Zengői Roland, Szigeti Barnabás 

Városi szinten a 6. osztályosok közt 3. helyezést értek el.  

7. Osztály csapata: Horváth Dániel, Darabos Bulcsú, Kovács Péter, Szőcze Botond 

Városi szinten a 7. osztályosok közt 2. helyezett.  

8. Osztály csapata: Tóth Tamás, Bódis Napsugár, Söjtöri Henriett, Hederics Eszter 

Városi szinten a 8. osztályosok közt a 2. helyezést szerezték meg.  
 

Április 3-án részt vettünk az Alapműveleti Matematika Versenyen megyei fordulóján, a Tapolcai Bárdos 

Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében. Diákjaink ügyesen szerepeltek. 

A negyedikes korosztályból Németh Nóra a 2. helyet szerezte meg, az ötödikesek közül Lázár Kristóf 2. 

helyezett, a hetedikesek közül Darabos Bulcsú 6. lett, a nyolcadikosok közül pedig Söjtöri Henrietta 3. 

helyezést, Bódis Napsugár 5. helyezést értek el.  

 

Április 16-án néhány diákunk, név szerint Szőcze Botond (7. o.), Nagy János (7. o.), Bolla Anna (6.o.), 

Sabján Olivér (6. o.) részt vettek a Wass Albert Könyvtár által rendezett Sudoku Versenyen. Ez volt az első 

alkalom, hogy a Könyvtár megrendezte. Nevezett diákjaink eredményesen szerepeltek. Részvételük, 

munkájuk dicséretre méltó. 

Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekhez! 

 

PÉNZ7 az iskolában 

 

Február 25-től március 1-ig került megrendezésre országosan a Pénz7 programja, amelyen iskolánk is részt 

vett 3-8. évfolyamokon. Az iskolai regisztráció után küldtek feladatlapokat, interaktív tananyagokat, 

óravázlatokat, óraterveket célzottan a 3-4., 5-6. és 7-8. osztályosoknak. Valamennyi osztályban több 

matematikaóra témája is ezen a héten a gazdasági, pénzügyi ismeretek voltak. Továbbá a vállalkozások 

világába is bepillantást tehettek a gyerekek. Több gazdálkodási, takarékossági feladatok oldottak meg. Teret 

kapott a hitelek felvételével törlesztésével foglalkozó témakör is (főleg a 7-8. évfolyamokon). A feladatok 

megoldása során nem csak a matematikai ismereteket kellett felhasználni, hanem több feladat esetén volt 

kapcsolódási pont a történelem, magyar, földrajz tantárgyakkal. Diákjainkat valamennyi témakör érdekelte. 

A küldött interaktív tananyagokat érdekesnek találták. 

 

Végre külföldön 

Az 5. és 6. osztály kirándulása 

A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolánk rendszeresen szervez határon túli kirándulásokat, végre 

ezen mi is részt vehettünk. Az úticél Esztergom és Párkány volt, ráadásul kétnapos kirándulást tervezhettünk 

a pályázatoknak köszönhetően. Hosszú út után Párkányba, az Ady Endre Alapiskolába érkeztünk, ahol a 

határon túli magyar diákokkal közös programokon vettünk részt. Megtudtuk, hogy egy ottani magyar gyerek 

úgy is felnőhet, hogy a városban nem is kell használnia a szlovák nyelvet. Mivel magyar többségű 
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kisvárosról van szó, mindenhol, a boltban, a hivatalokban, mindenki beszéli a magyar nyelvet. Viszont az 

iskolában a szlovák nyelvtant és irodalmat nagy óraszámban tanulják. Utána megnéztük „Párkány 

legnagyobb nevezetességét” a Duna-parton, mely nem más, mint az esztergomi Szent Péter Bazilika.  

Miután megtekintettük a bazilikát is, indultunk a szálláshelyünkre, a Vadregény Üdülőparkba. 

Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a szállás az interneten látható képekhez képest iszonyatosan lerobbant 

állapotú. János bácsi és Szilvi néni ezt a színvonalat nem volt hajlandó elfogadni, a szállás tulajdonosánál 

sikerült elérni, hogy ugyanazon az áron egy sokkal jobb szállást biztosítson nekünk. Átmentünk Párkányba a 

Mária-Valéria hídon keresztül: a hatodik osztály a Delfin Hostelben, mi pedig a Vadas Termál Panzióban 

szálltunk meg, ahol szinte „luxus körülmények” vártak ránk (saját konyha, fürdő, tv minden szobában). A 

hatodikosokkal közösen ettük meg a 

vacsit, melyet utánunk hoztak az előző 

szálláshelyről. Kis játékot követően 

későn feküdtünk le. Másnap reggel 

6.45-kor volt ébresztő, addigra már 

mindenki felkelt. A reggelit követően  

Babits Mihály nyaralóját néztük meg Esztergom Előhegyen. Az ebédet a Ragazzi Bistro nevű étteremben 

fogyasztottuk el. Végül hazaindultunk, 4 órás út után megérkeztünk Tapolcára. Mindenki fáradtan, de 

boldogan tért haza otthonába, mivel végre külföldi és többnapos kiránduláson vehettünk részt. 

Pajor Enikő, Puha Liliána, Darabos Júlia, Lázár Kristóf (5. osztály) 

 

Osztálykirándulás Párkány-Esztergom 

 

2019. június 7-én reggel indultunk a kétnapos 

osztálykirándulásra. Első állomásunk Felvidék, azon 

belül Párkány (mai nevén Szlovákia, Stúrovo) volt. 

Meglátogattuk az Ady Endre Alapiskolát. 

Megnéztük az iskolát, és beszélgettünk a tanárokkal. 

Onnan Esztergomba, a Nagyboldogasszony és Szent 

Albert Főszékesegyházba: az esztergomi Bazilikába 

vezetett az utunk. Az idegenvezetésről mi 

gondoskodtunk. A Bazilika belsejét és a „Panoráma” termet tekintettük meg. Este ugyan volt egy kis 

probléma a szállással, de sikeresen elfoglaltuk a másodikat. Másnap a Babits Mihály Emlékházat látogattuk 

meg, ahol érdekes információkat tudhattunk meg Babits Mihály életéről és munkásságáról. Különösen 

tetszett a háznak az a fala, ahol kortárs írók és költők névjegyeiket láthattuk. Ezután Esztergom 

belvárosában ebédeltünk, majd indultunk haza. Mindenkinek tetszett a kirándulás!   

           Sabján Olivér, 6. osztály 
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Sopront is meghódítottuk 

(A 8. osztály kirándulása) 

 

Hát eljött az utolsó osztálykirándulás. Célpontként Sopront választottunk. Már többször voltunk itt 

átutazóban, amikor ausztriai kirándulásokra mentünk és mindenképp szerettünk volna visszajönni ide. 

A két napos ottlétünk rengeteg jó programot tartalmazott. Mikor pénteken odaértünk, Soproni Géza bácsi 

fogadott minket, aki egy városfelfedező kvízjátékot állított össze nekünk. A két órás program során fel 

kellett térképeznünk az óváros nevezetességeit és arról totószerűen információkat gyűjteni. Kaptunk egy 

térképet, egy feladványsort és egy lekaparható festékkel eltakart megoldólapot. A 4 csapat legjobbika pizzát 

kapott jutalomképpen, az osztály pedig egy csapatépítő oklevelet. Délután a Koronázó-dombra mentünk, 

ahol egy órán át lézerharcoltunk. Ez az interaktív játék semmilyen védőfelszerelést nem igényelt, illetve a 

"kilőtt" infravörös fénysugár teljesen ártalmatlan volt a szervezetre. Mindannyian nagyon élveztük ezt a 

koncentrációt és pontosságot igénylő játékot! A szálláshelyünk a Bástya Panzió volt a Koronázó-domb 

közelében. Egy komáromi középiskolás osztállyal bitoroltuk a panziót. Sem a szállásra, sem az étkezésre 

nem panaszkodhatunk!  Este egy órás szabadulószoba-programunk volt: szintén 4 csapatban dolgoztunk 

és egy bonyolult rejtvénysorból álló feladatot kellett megoldanunk, de egyik csapatunk sem járt sok sikerrel. 

A végén kiderült, hogy még az animátor sem tudta a megoldás egy részét, ez volt a legviccesebb az 

egészben.  Vacsora után sétáltunk a kivilágított Sopronban, aztán a szálláshelyen pedig sokáig 

beszélgettünk.  

Másnap reggeli után visszamentünk a Koronázó-dombra, ahol Soft-csúzlis kalandjátékra várt minket az 

animátorunk. Két csapatban egy órán 

keresztül csúzliztuk egymást. Ez a 

játék taktikázást és gyorsaságot, 

valamint kidolgozott csapatmunkát 

igényelt. A délelőtt folyamán 

bobozásra is sort kerítettünk, majd 

ebéd után hazafelé vettük az irányt. 

Minden kirándulásunk jól sikerült, de 

talán ez volt az eddigi legjobb. 

Köszönjük Barbi néninek a 

szervezést, valamint Bali bácsinak és 

Laci bácsinak a sok segítséget! 

KD és ML 
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Kórus foglalkozás Iskolánkban 

 

2018 októberében megkezdte működését a kórus az iskolában. A választható szakkör jellegű foglalkozásnak 

heti 1 alkalommal, csütörtökönként, az emeleti interaktív terem adott otthont. Nagy öröm volt számomra, 

hogy bár ismeretlen, új tanárként hirdettem meg a foglalkozást, és a gyermekeknek októberre már kialakult 

heti beosztása volt – mégis sikeresen el tudtunk indulni. 

Az eredetileg 3-6.osztályban meghirdetett foglalkozásra végül több 1. osztályos tanuló is jelentkezett, így  

kiszélesítettem a jelentkezők körét az 1-6. osztályra. Többen voltak ráadásul, akik 3-4 héten át részt vettek a 

munkánkban, végül mégsem fért bele az idejükbe ez a plusz elfoglaltság. Végül egy lelkes, 14 fős létszámú 

kamarakórus jött létre, akikkel megkezdtük a munkát ( 1.o.-4 fő, 2.o.-1 fő, 3.o.-2 fő, 4.o.-4 fő, 6.o.-3 fő). 

Az első félévben a munkánk zömét az alapozás tette ki.  Ismerkedtünk az egyéni és kórus-hangképzés 

metodikájával, a többszólamú éneklés alapvető szabályaival. A tanulók magukévá tették az „énekes légzés” 

alapjait,majd a hangi adottságok megismerése és fejlesztése következett. A gyerekek megtanulták hogyan 

kell skálagyakorlatokkal „bemelegíteni” a hangszalagokat, miként figyeljenek egymásra, hogyan érhető el 

az egységes kórushangzás. 

A munka során  egy jó kis közösséggé formálódtunk, ahová a Gyerekek örömmel jönnek. Az eddigi 

repertoárunkat alapvetően 2 szólamú kánonok, egyszerű, 2 szólamú biciniumok és népdal feldolgozások 

alkotják. Kórusvezetőként célom 

továbbra is: 

- a tiszta intonációra/éneklésre és a 

homogén kórushangzásra való 

törekvés elmélyítése, 

- a kórustagok zenei és hangi 

adottságainak fejlesztése, 

- a helyes prozódia és zenei formálás 

alapelveinek betartása, 

- a gyermekek ritmus- és 

tempóérzékének fejlesztése. 

Továbbra is törekszem arra, hogy az éneklés mint „örömforrás” megmaradjon és az aktuális ünnepekhez, 

jeles eseményekhez is kötődve tudjuk bővíteni műsorunkat, iskolai rendezvényeken színesítsük a műsorokat. 

Szeretnénk az év végén  ízelítőt adni a megtanult művekből, felkeltve a Gyerekek érdeklődését a 

kóruséneklés iránt.           BSZM 
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Iskolánk sportélete 

 

2019. március 21.: Mária-napok futball házibajnokság 

Helyezések: 

I. helyezés: 8. osztály 

II. helyezés: 6. osztály 

III. helyezés: 7. osztály 

IV. helyezés: 5. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

Mazsorettcsapat: 

Versenyek: 

A versenyeken iskolánk mazsorett csoportja mint a „Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport” 

iskolánkat, és Tapolca Városát is képviselte. 

 

2019. március 10., Veszprém : „Connector Dance Fest 2019” - Nemzetközi Táncverseny 

Iskolánk mazsorettcsapata először vett részt nemzetközi táncversenyen. A verseny három napig zajlott, hat 

ország 2710 résztvevőjével. Csoportunk ifjúsági „Open”kategóriában indult, két számmal léptek színpadra. 

Mindkét számmal dobogós helyet értek el: 

1.  Akrobatikus torna elemeket tartalmazó szabad tánc: „Energia” – Bronz minősítés 

2.  Művészi Tánc open kategória: „ 

Téli Varázslat” –  Ezüst minősítés 

 

A csapat tagjai: Balogh 

Evelin,Hederics Eszter,Kiss 

Zsanett,Kocsis Dorottya 

Mária,Mohos LIlána 

Viktória,Tőkés Zsófia 
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2019. április 14., Sümeg: XI. 

Dunántúli Táncverseny 

1.  Mazsorett junior korosztály: „ Téli 

Varázslat” –  Ezüst minősítés 

2.  Mazsorett junior korosztály : 

„Energia” – Bronz minősítés 

 

 

 

Fellépések városi és iskolai rendezvényeken: 

2019. március 02.: IV. Tapolcai Keresztény Bál 

 

 

 

 

 

 

 

2019. március 03., Tapolca: Télbanya-űző Maskarádé 
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2019. április 29., Tapolca: Tánc Világnapja 

 

Mazsorettcsoportunk tagjainak ezúton köszönjük szorgalmas kitartó munkáját! Köszönjük továbbá, 

hogy négy éven át képviselték iskolánkat és Tapolca Városát hazai és nemzetközi táncversenyeken!  

Szeretettel búcsúzunk Tőlük és további sok sikert kívánunk! 

 

Kitüntetések, elismerések:  

Zengői Roland és Magáriusz Gergő 6. osztályos 

tanulók: 

1.TVSE Kosárlabda Szakosztály U 14 Megyei 

Bajnokságán I. helyezés 

2.Junior NBA Nyugati Konferencia ÉNY-i Csoport 

Versenyén: I. helyezés 

3.Junior NBA Konferencia: Elődöntős helyezés, 

továbbjutott csapatuk. 

Az országos döntőben az 1-4. helyezésért fognak 

játszani. 

4.Zengői Roland: TVSE Kosárlabda Szakosztály U 16 Megyei Bajnokságán I.helyen végezett 

 

Osváth Panna Napsugár 5.osztályos tanuló: 

Connector Dance Fest Nemzetközi Tácverseny: „Birds”-Arany minősítés 

 

Sinkó Szabolcs 5.osztályos tanuló: 

Bakony Virágai Regionális Táncverseny: Kiemelt arany minősítés 

Tatai Napok: Tatai különdíj 

 

Szívből gratulálunk! 
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Diákönkormányzat 

 

Kedves diáktársaink, tanáraink! Ez az év is nagyon érdekes 

volt a diákönkormányzat számára. Sok új feladat és megméretetés 

állt elénk. Szeptember 10-én alakultunk meg. Idén is biztosítottunk 

lehetőséget a kürtöskalács-vásárlásra. Madáretetőket helyeztünk ki 

az alsó udvarra. Több mozit is szerveztünk, köztük október 4-én a 

Barátom, Róbert Gida c. filmet, október 10-én A néma forradalmat, 

illetve március 20-án Egy kutya hazatér c. filmet volt lehetőségünk 

megnézni. Papírgyűjtés idén csak ősszel volt, mert a tavaszi az 

udvarfelújítás miatt elmaradt. 

Öltözz pirosba napot tartottunk február 5-én egy 

jótékonysági akció keretein belül. Készítettünk egy nagyböjti ige-

idézetek dobozt. Meghívást kaptunk a Tapolcai Önkormányzat 

Ifjúsági Tanácsadó Testületébe, ahol képviselhettük az iskolát. 

Szokás szerint megrendezésre került az ötösgyűjtő verseny, 

amelyen sok lelkes diák vett részt. A gyereknapot a Tapolca strandra terveztük, de időjárás és a technikai 

okok miatt nem valósulhatott meg. Helyette az alsó tagozatnak légvárat és egyéb szórakoztató programot 

szerveztünk, míg a felső tagozatnak állomásokból álló versenyt szerveztünk a város különböző pontjain. 

Az Ifjúsági Tanácsadó Testület keretein belül ellátogattunk a strandra június 5-én, ahol betekintést 

nyerhettünk működésére, felépítésére. Nagyon eseménydús évünk volt. 

 

         Tóth Tamás, a diákönkormányzat elnöke 
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Képek a Ballagásról 
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