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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  

XXIII. (XXVIII.) évfolyam 2019/2020. I. félév

  

„Vár rád és ismét neveden szólít!” 

Kedves pedagógusok, gyerekek, szülők! Az új polgári év kezdetén vidám köszöntésektől hangosak 

az utcák otthonok. Boldogságot, békét, egészséget, áldást kívánunk egymásnak. Aztán vannak, akik új életet 

szeretnének kezdeni és fogadalmakat tesznek. Mától sportolok! Mától fogyózok! Mától többet figyelek a 

családomra! Mától elhagyom rossz szokásaimat! Mennyi-mennyi ígéret és fogadkozás! Aztán múlnak a 

napok és van, akinek sikerül új életet kezdenie és van, aki egy két nap után azon veszi észre magát, hogy 

nem változott semmi. 

Így vagyunk ezzel az iskolában is. Itt is találkozunk új dolgokkal, új ismeretekkel, új 

osztálytársakkal, tanítókkal, új élethelyzetekkel. 2020 január első napjától új lelki igazgatója van a 

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolának. Csonka Nándor plébános atya személyében, aki Isten 

akaratából és az érsek atya rendelkezése alapján ezentúl segíti és irányítja a lelki életeteket. Isten hozta őt! 

Én pedig majdnem két évtized után szeretnék, mint volt lelki igazgató, elköszönni tőletek! Nagyon 

nehéz bármit is megfogalmazni ebben a pár sorban, mert annyi mindent viszek a lelki tarisznyámban tovább: 

tantestületi lelki napok, beszélgetések, iskolai lelki napok, iskolai 

szentmisék, nyári táborozások, az a sok-sok szeretet, amit tőletek kaptam! 

Ezentúl is ott vagytok a szívemben és a mindennapi imádságomban! Amit 

kaptam az Úrtól, azt igyekeztem átadni nektek mindig. Azért, hogy ti is 

figyeljetek rá, amikor megszólít titeket és tudjatok neki válaszolni! Hogy a 

Jézussal való beszélgetés része legyen az életeteknek. A kereszténység 

pedig ne csak egy megtanult ismeret és betanult imádság legyen, hanem 

életforma. Tettekben és szavakban megélt Evangélium (örömhír) legyen. 

  Nekünk mindig készen kell állnunk arra, hogy választ adjunk Isten 

hívására. Az is igaz, hogy nem könnyű mindig felismerni, amikor 

megszólít, ezért fordulunk az Egyházhoz, amelynek feladata, hogy az 
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isteni sugallatokat felismerje és magyarázza. Neveden szólít az Isten, mert ismer téged és tervei vannak az 

életeddel! 

 Amikor az apostolok találkoztak Jézussal, magával ragadta őket a lelkesedés. Szinte mindig ott 

voltak körülötte. Észrevetted-e, hogy milyen Jézus magatartása velük? Türelmes ezekkel a keménynyakú és 

-szívű emberekkel. Nem hagyja el választottait. Erről beszél Pál: „mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert 

önmagát nem tagadhatja meg”. Utánuk megy, és ismét hívja őket. Vallási életünket is jellemzik azok a 

pillanatok, amikor lelkesedünk. Ilyenkor megújul és feltöltődik a lelkünk, az életünk. De aztán történik 

valami és a lelkesedés csalódottságra változik. A lelkesedés belső tüze hamuvá válik. Nem ismerünk, 

magunkra úgy megváltozunk. Ilyenkor jó tudni, hogy Jézus utánunk jön kedvtelenségünkbe, 

elhidegülésünkbe és a távolságot leszűkíti. Mert ismeri az emberi érzéseink törékenységét. Változásaiban ott 

van! Vár rád és ismét neveden szólít! Ezért visszatérhetünk mindig az első szeretethez lelkünkben. A 

keresztségünk szentségi kegyelme ilyen forrást ad nekünk. 

 Jézus téged is megszólított és meghívott, hogy kövesd őt! Ezen az úton előfordul, hogy 

elbizonytalanodsz, lelki szárazságot érzel. Hol elcsüggedsz, hol pedig ismét a lelkesedés ragad magával. Ne 

feledd, Jézus ott van mindig veled, mert Isten hűséges! Gondolj az első tűzre, menj vissza a forráshoz, ha 

tiszta vizet akarsz. A forrás Jézus, akinek szüksége van rád ott, ahol élsz, abban a hivatásban, amit teszel! Ő 

maga az örömhír és téged is Evangéliummá alakít, hogy értelmet nyerjen az életed! 

 Ezzel az evangéliumi szeretettel kívánok nektek kedves pedagógusok, szülők és gyermekek további 

sok szép és lélekemelő pillanatot a lelki igazgató atya vezetésével, sok sikert a tanulásban és a tanításban 

egyaránt! Csak bátran és örömmel! Továbbra is imádkozom értetek!    István atya 

 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet… vagytok!” 

Veszprémi Főegyházmegyénk Főpásztora Dr. Udvardy György Érsek Úr, az Péter apostol első 

levéléből választott ki egy mondatot, Főegyházmegyénk Szentírási mottójaként, amely így hangzik: „Ti 

azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok!” (1Pét 2,9). 

Ezen szentírási mondat segít bennünket abban, hogy újra felfedezzük keresztény önazonosságunkat, 

identitásunkat és azt valóban meg is tudjuk élni egyéni, személyes értelemben, valamint közösségi 

formában.  

Jézus Krisztusban, az emberi alakot öltő Igében találjuk meg valódi, igazi önmagunkat. Ahogy és 

amilyennek megteremtett bennünket az Isten. Amikor karácsony ünnepén a jászolban fekvő Gyermek 

Jézusra tekintettünk, Benne megláthattuk istengyermeki ártatlanságunkat, istengyermeki méltóságunkat. 

Isten azért lett emberré Jézus Krisztusban, hogy visszavezessen bennünket önmaga szeretetteljes 

közösségébe. Érsek Úr reményét fejezte ki, hogy főegyházmegyénket ez a Szentírási mottó segítheti az 

újjászületésben, a krisztusi tiszta erényekbe való öltözködésben. 
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Hogyan tudunk újjászületni? Hogyan tudunk a krisztusi tiszta erényekbe 

öltözködni? A válasz megadásához szemléljük Jézus 

megkeresztelkedésének ünnepét, amit nem is olyan rég ünnepeltünk. Három 

nagyon fontos pontra kell igazán figyelnünk. Jézus eljött, Jézus alámerült a 

Jordán vízében és Jézus feljött a vízből és felette megnyílt az ég. 

Jézus eljött Galileából - ezt halljuk az evangéliumban. De az Ő eljövetele, 

abból a mennyei örökkévalóságból való, ahol Ő öröktől fogva, örök Isten. 

Maga az Isten jött el közénk az emberré lett Jézus Krisztusban. Ő nem 

ragaszkodott isteni fenségéhez, egészen szegénnyé lett, hogy magára 

ölthesse a mi emberségünk szolgai alakját. Jézus eljött hozzánk, hogy ebben 

az eljövetelben Istent ismerjük meg. Azt az Istent, aki Jézusban megmutatja hozzánk lehajló irgalmát, aki 

Jézusban, felénk fordítja tekintetét, aki Jézusban megérinti és új értelmet ad a világnak. Jézusban 

újjászülethetünk, és Benne visszakapjuk istengyermeki ártatlanságunkat, méltóságunkat. 

Jézus megkeresztelkedett, olvassuk tovább az evangéliumban, vagyis alámerült a Jordán folyó vízében. 

Alámerült a víz mélyébe. Jézus alámerülése már elmondja számunkra, hogy abba a szenvedő mélység 

mélyébe száll alá, amely a bűn következménye, vagyis a halál. És ebben a holtak országába való 

alászállásában is Isten jelent meg nekünk Jézusban, aki nem csak eljött hozzánk, hanem azért jött el 

hozzánk, hogy újjáteremtse törékeny életünket, hogy felemeljen bennünket Isten gyermekeinek méltóságára. 

Isten ereje jelenik meg Jézus alászállásában, amely a Jordán vizének mélyére történt, amely alászállás 

előrevetíti, jelképezi az ő kereszthalálát majd. 

Jézus feljött a vízből és megnyílt az ég – így folytatódik a történet. Az evangélium ünnepélyesen írja le a 

vízből való feljövetel kísérő eseményeit, hogy megnyílt az ég felette és az égből látta az Isten Lelkét galamb 

módjára leszállni, és hogy a mennyei Atya hangja hallatszik: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! 

Jézus megdicsőülése, feltámadása, mennybemenetele jelenik meg ebben a képben, hogy feljött a vízből és a 

megnyílt égből jövő hang tanúságot tett róla. 

Jézus megkeresztelkedését szemlélve tudjuk értelmezni önmagunk keresztségét, akár kisgyermekként 

kereszteltettek meg szüleink, akár felnőttként kértük a keresztséget. Szent Péter első levele egy nagy 

katekézis (hittanóra) a keresztségre készülőknek. Főegyházmegyénk Szentírási mottója éppen a 

keresztségünk okán nyer értelmet, segít megérteni Krisztushoz tartozottságunk mélységét és örömét. 

Kívánom, hogy az új évben tudjuk újra gondolni keresztény létünket, tudjuk megérteni, hogy Isten micsoda 

méltóságra hívott meg bennünket Krisztusban és ezen felismerés és újjászületés által tudjunk tanúságot tenni 

Krisztusról, aki a sötétségből meghívott minket az Ő csodálatos világosságára. 

Csonka Nándor atya 
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  Részlet az Igazgató Úr tanévnyitó beszédéből 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, 

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit a 2019/2020-as tanévet megnyitó ünnepélyünkön!     

Külön köszöntöm Csonka Nándor atyát, akit augusztus 25-ei hatállyal Tapolca plébánosává nevezett ki 

érsek atya! Nagy szeretettel köszöntöm a Nagyboldogasszony iskola nevében és előre örülünk az iskola és 

plébánia gyümölcsöző együttműködésének! Kérjük, hogy a jó Isten bőséges áldása és kegyelme kísérje 

Nándor atya tapolcai munkáját, szolgálatát!  

Az új tanévet a Veszprémi Egyházmegyében új főpásztorral, új érsek atyával kezdjük. A szombati napon 

került sor a veszprémi bazilikában, nagyon szép és megható ünnepélyes keretek között, főtisztelendő dr. 

Udvardy György beiktatására, aki a pécsi egyházmegye vezetését követően lett a Veszprémi 

Főegyházmegye érseke! Iskolánk nevében küldjük jókívánságainkat az új érsek atyának Tapolcáról, a jó 

Isten bőséges áldása és kegyelme támogassa munkáját a főegyházmegyében! 

Nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni főtisztelendő dr. Márfi Gyula érsek atyának az elmúlt 22 év 

főpásztori szolgálatáért, hálás szívvel gondolunk rá, hiszen iskolánk újraalapítása, újbóli egyházi 

fenntartásba vétele neki köszönhető és mindig számíthattunk szeretetteljes, odafigyelő gondoskodására. 

Nagy öröm számunkra, hogy ünnepségeinken, rendezvényeinken nagyon sokszor személyesen is részt tudott 

venni, köztünk tudott lenni derűs, nyitott, közvetlen személyiségével. 

Mivel az új érsek atya az új pécsi püspök kinevezéséig a pécsi egyházmegye apostoli kormányzójaként is 

szolgál párhuzamosan, az új tanév Veni Sancte szentmiséjét Pécsett mutatta be pénteken, az ott elmondott 

gondolataiból szeretnék idézni: 

„(A tanév elején) a Szentlelket hívjuk, de nem a félelem motivál minket, hogy erőnket meghaladó feladatokat 

kell megoldanunk, hanem rábízzuk magunkat. Ez az ajándék, a Szentlélek maga, új látásmódra indít minket, 

új értékeket mutat fel, új növekedésre, döntésekre hív, ami nem más, mint az emberi élet útja. Ezen az úton 

vannak segítőtársaink, hiszen különféle adományokat kapunk a nevelésben, amelyben ugyanazért a célért 

dolgozunk, az ember növekedéséért. Az egyházmegye ebben ajánlja föl tudását, tapasztalatát a szülőknek, 

nevelőknek.” 

Kedves Szülők, Kollégák, Kedves Diákok! 

Az új tanév mindig új kihívásokat, új feladatokat, új 

megmérettetéseket is jelent és – ahogy az új érsek atya is 

fogalmazott – ez akár félelmekkel, szorongásokkal is 

eltölthetnek minket. Éppen azért kezdjük a Szentlelket 

segítségül hívó, Veni Sancte Spiritus, azaz „Jöjj 

Szentlélek Úristen” elnevezésű szentmisével a tanévet és 
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ahogy azt az érsek atya is megfogalmazta, nincs más dolgunk, mint a Szentlélekre, a jó Istenre bízni 

magunkat, hogy szeretetével formáljon bennünket, nyissa fel szemünket új értékek befogadására, nyisson 

meg a növekedésre.  

Kitől vagy mitől függ tehát, hogy milyen lesz ez az új tanév? 

Egyedül tőlünk, magunktól. Attól, hogy erre a jó Isten által kínált 

szeretetre mennyire vagyunk nyitottak, azt mennyire tudjuk 

befogadni és továbbadni másoknak, környezetünknek. A szeretet 

– ahogy már azt korábban is megfogalmaztam – nem csak 

érzelem és semmiképp nem érzelgősség. A szeretet akarat és 

tudatosság is, a szeretet eldöntött nyitottság, tisztelet a másik ember irányában, az önzés tudatos 

visszaszorításával. A szeretet meg akarja igazán ismerni és meg akarja érteni a másik embert, akkor is, ha az 

kevésbé szimpatikus a számára. A szeretet az alázat gyakorlása, belátása annak, hogy gyakran tévedünk, 

félreértjük, félreismerjük egymást és a negatívumok helyett a jót és szépet kell keresnünk, meglátnunk és 

növelnünk a másik emberben. A szeretet áldozat, saját kényelmi szempontjaink helyett észre kell vennünk, 

hogy időt, energiát, türelmet, figyelmet kell szentelnünk a másik emberre és ezáltal mi magunk is 

gazdagodunk és a szeretet légkörét teremtjük meg, melyre olyan nagy szükségünk van. 

Az új tanév kezdetén nagy erőt adhat az is, hogy a jó Isten 

rengeteg szép eredménnyel ajándékozott meg minket a tavalyi és 

az azt megelőző tanévekben is. Ahogy már azt a tanévzáró 

ünnepélyen elmondtam, és amire nagyon büszkék lehetünk, 

iskolánk sok országos viszonylatban is szép eredményt ért el. Az 

általános és középiskolákat, azaz kb. 6000 intézmény 5 éves 

munkáját figyelő felmérés legjobb 100-as listájára kerültünk fel 

73.-ként. Azaz Magyarország 100 legjobban, legdinamikusabban fejlődő iskolája közé kerültünk. 

Említettem azt is, hogy milyen szép helyezést értünk el az Oktatási Hivatal „legtöbb hozzáadott értéket adó” 

iskolák listáján. Ezekhez az eredményekhez csak két továbbit, két legfrissebbet tenném hozzá, mindkettő az 

Oktatási Hivatal által legutóbb kiértékelt, azaz a 2018-as kompetenciaeredmények tükrében született. A 

kimutatás szerint nemcsak az anyanyelvi tudást, a szövegértést és a matematikai tudást, a logikai-

problémamegoldó képességet vizsgáló mérésben teljesítettünk az országosan legjobb eredményt hozó 

budapesti átlaga felett, hanem a továbbtanulási mutatókban is! Gratulálok ezekhez és az előző tanévben elért 

nagyon szép tanulmányi és versenyeredményekhez is! Ezek tudatában és ezekre támaszkodva tehát bátran 

vághatunk bele az új tanévbe!  



OSKOLA  2019/2020. I. félév 

 

 

 

6 

Nagyon köszönöm Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek a szép eredményeket! Nagyon köszönöm a Kedves 

Szülők együttműködését is, mely ezeket lehetővé tette. Nagyon remélem, hogy közös munkánk legalább 

annyira gyümölcsöző lesz az új tanévben is! 

Osztályfőnökök – helyettes osztályfőnökök: 

1. o: Németh Andrea - Molnárné Albert Bernadett (Fszt. 4.) 

2. o: Veres Kamilla- Kálmán Judit (Fszt. 3.) 

3. o: Varga Zsolt – Tóthné Vad Eszter (Fszt. 2.) 

4. o: Kormányos Ildikó - Oláh Imre (Fszt. 1.) 

5. o: dr. Mátyásné Horváth Marietta - Rohály János (I. 2.) 

6. o: Hernusz Erzsébet – Varga Balázs (I. 3.) 

7. o: Patonai Szilvia – Varga-Németh Erzsébet (I. 1.) 

8. o: Zétényi Anna – D. Fekete Balázs (I. 4.) 

Óraadóink: Czintula Anita (rajz), Kardos Béla (informatika) 

Új kollégánk: Veres Kamilla, Tóthné Vad Eszter 

 

Hittantábor Nagyvázsonyban – a 6. osztályosok élménybeszámolója 

A tanév befejeztével már izgatottan készülődtünk a hittanos táborba, 

mely 2019. június 24-28. között került megrendezésre Marietta nénivel 

és Detti nénivel. Lelkesen pakoltuk a bőröndjeinket, és vártuk a nagy 

utat. Indulás előtt Marietta nénivel imádkoztunk, hogy balesetmentesen 

érkezzünk meg a plébániára. 

Amit odaértünk, berendezkedtünk a szobákban, és körbejártuk a terepet. 

A község iskolájában ebédeltünk, ahol étkezés után egy jót játszottunk is 

az udvari játszótéren. A délutáni órákban a tábor hagyományainak 

megfelelően pólókat készítettünk. Este pedig – ahogy a többi estén is – 

közösen megköszöntük a Jóistennek a mögöttünk álló napot. 

Másnap Veszprémbe utaztunk. Ellátogattunk a Szaléziánumba és a Szent Mihály-bazilikába. Az Érseki 

Turisztikai Központban megnéztünk egy érdekes filmet a városról, majd részt vettünk egy játékban. A 

bazilikában és a játék során sok információval gazdagodtunk. 

Később szemügyre vettük az állatkert állatait, Anna nénitől pedig 

számos érdekességet hallottunk róluk. Uzsonnára pizzát kaptunk, a 

pizzériából pedig felmentünk egy kilátóba. Ezen a napon fáradtunk 

el a legjobban, ennek ellenére nagyon élveztük. 

Szerdán Zsóka néni volt a kísérőnk, akivel a nagyvázsonyi várban 

megismerkedtünk Kinizsi Pál és a felesége, Magyar Benigna 

történetével. A vár melletti Postamúzeumban kipróbáltunk sok régi telefont és egyéb használati tárgyat. A 

délután izgalmas játékokkal telt: sorversenyek, vízibomba-csata, íjászkodás, lándzsahajítás. 
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A következő nap D. Fekete Balázs bácsi látogatott meg minket, akivel felkutattuk az erdő nagy rejtélyeit. 

Este sokat beszélgettünk a tábortűz mellett, éjszaka pedig kincskeresés volt.  

Pénteken egy elektromos autóbusszal jártuk be a falut, majd elmentünk az Igásló Központba, a hazautazás 

előtt pedig még egy kicsit kézműveskedtünk is.   

Jó szívvel gondolunk vissza erre hétre, mert nagyon jól éreztük magunkat. Marietta nénivel és Detti nénivel 

sokat nevettünk, és kezdtük érezni a nyár szabadságát. Köszönjük, hogy ennyit dolgoztak értünk! Reméljük, 

hogy 2020-ban is mehetünk hittanos táborba! 

Darabos Júlia, Horváth Anna, Puha Lili, Virág Lilla, Pajor Enikő, Magyarósi Réka 

Hittantábor a 7. osztályos tanulók élményei alapján 

 Amint megérkeztünk Nagyvázsonyba, megismerkedtünk egy kis 

fekete cicával, akit elneveztünk Alfonziának. Az első napon vele játszottunk, 

majd kipakoltunk és indulhatott a szórakozás.  Minden napot imával kezdtünk 

és zártunk. 

 A következő napra Marietta néni és Detti néni egy nagyon jó 

programot talált ki. Elmentünk a várba, ahol Zsóka néni vezetésével sok 

érdekes dolgot megtudtunk Kinizsi Pálról. Láttuk a páncélját, és felmentünk a 

lakótorony legfelső emeletére, ahonnan gyönyörű kilátásban volt részünk. 

Majd elsétáltunk a Postamúzeumba, ahol rengeteg különleges hírközlési 

módszerről hallottunk érdekességeket. Kipróbálhattuk a régi telefonokat és írógépeket is. Azon az estén 

kicsit nehezen aludtunk el, mert még nem szoktuk meg a helyet, de végül mégis sikerült. 

 Mindenki izgatottan várta a reggelt, hiszen másnap kipróbáltuk a kelevézt, és íjászkodtunk is. Eleinte 

kissé ügyetlenül ment, de hamar belejöttünk. Az ezt követő napon elutaztunk Veszprémbe. Az állatkertben 

Anna néni vezette körbe a táborozókat. Számtalan szép állatot láttunk. 

Van ott egy hatalmas játszótér is, amit természetesen kipróbáltunk. 

Mikor kiértünk az állatkertből, Marietta néni, Detti néni és Laci bácsi 

pizzákkal várt minkert. Mindenki nagyon boldog volt. Elsétáltunk a 

Gizella királyné kilátóhoz is, ahol megettük a pizzát, majd felmentünk a 

magaslat tetejére. Néhányan a tériszonyuk miatt kissé féltek, de a 

legtöbben bátran haladtunk felfelé, ahol készült rólunk egy csoportkép. 

Fáradtan, de élményekkel tele botorkáltunk be este a szobáinkba.  

 Nekünk, hetedikeseknek ezek voltak a legemlékezetesebb élményeink. Köszönjük szépen Marietta 

néninek és Detti néninek, hogy ennyi programot szerveztek nekünk! Jövőre találkozunk! 

                                                       Alt Flóra, Szigeti Barnabás, Bors Lara 
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Manók az iskolában 

Augusztus 27-én az iskola legifjabb tanulói gyülekeztek az 

osztályban, hogy újra találkozzanak egymással és velünk, a 

tanító nénikkel. Lelkesen beszélgettek, vagy éppen félénken 

hallgattak, esetleg bátortalanul pislogtak anya-apa háta 

mögül. Először is újra bemutatkoztunk egymásnak, mindenki 

elmesélte, merre járt, mit csinált a nyári hónapokban. 

Megbeszéltük a legfontosabb tudnivalókat, helyükre kerültek 

a zsákok, dobozok. Bejártuk az iskolát, megkerestük a fontosabb helyiségeket. Ellátogattunk Igazgató 

bácsihoz is, aki kis aprósággal kedveskedett a gyerekeknek. Mindenki készített az ajtóra egy sünit (rajta a 

saját fényképével, nevével), hogy a nagyobbak is megismerhessék, nevükön szólíthassák majd a 

legifjabbakat. Színeztünk, rajzoltunk, mondókáztunk, használtuk az interaktív táblát… egyszóval iskolásat 

játszottunk. 

       A másnapi program még izgalmasabbnak ígérkezett, 

hiszen kirándulni vitt bennünket a busz Mindszentkálla egyik 

csendes udvarába, a  „mezítlábas mászkálóba”. A kreativitás 

ezen a helyen találkozik a természet szeretetével és 

tiszteletével. Levettük a cipőt és az izgalmat, majd átadtuk 

magunkat a sétának. Közel harmincféle 

járófelületen lépkedhettünk, a lapos kavicsoktól a hűsítő 

homokon át a borosüvegek talpáig sokféle felület és 

textúra masszírozta a talpunkat.A tágas, zárt kertben számtalan, hagyományos  gyerekjáték is található, így, 

ha már kimászkáltuk  magunkat, akkor sem unatkoztunk. 

Miután kicsit lelassultunk, „hallgattuk” a Káli-medence utánozhatatlan csendjét és békéjét (nyár végén már 

hallható, próbálja ki mindenki ☺). 

Sok gyermek ismerte egymást az óvodából, vagy a 

tavaszi iskolaelőkészítő foglalkozásokról, így senki nem 

maradt egyedül, és vidáman  játszottak egymással. 

       A délelőtt észrevétlen repült el, nem maradt más 

hátra csak a búcsú, s a remény, hogy ezeket az izgalmas 

napokat, sok szép követi még a tanév során. 

Az első osztályosok, Andi néni és Detti néni 
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Az iskolaudvar újjászületése 

Az iskola épülete 5 éve teljesen megújult a legkorszerűbb energetikai 

elvárásoknak megfelelően, így a város legrégebbi iskolája egyben a 

legmodernebb lett egy 100 millió forint értékű pályázatnak köszönhetően. 

Az iskola teljes megújítása az udvar újjászületésével folytatódott, ahol az 

alsó udvaron korszerű játszópark került kialakításra.  

Az iskolaudvar a nyár folyamán tovább szépült, hiszen 6,27 millió forint 

értékben az alsó és a felső udvar is újjáépült: a pálya új aszfaltburkolatot 

kapott, szegélye térkőből lett kialakítva, új focikapuk kerültek beszerelésre, 

a felső és alsó udvar vízelvezetése 

megoldódott, az alsó udvarra vezető 

lépcső és kiülő („kültéri tanterem”) 

terméskő burkolatot kapott, a 

fitneszgépek áthelyezésre kerültek a 

mászóvár mögé, hogy egyéb játékokhoz 

nagyobb teret kapjunk, új kerti szegély 

készült a mászóvárnál és a teljes alsó 

udvaron új gyepszőnyeg került 

telepítésre. 

Köszönjük a pályázat készítőinek az áldozatvállalást, köszönjük újabb 

pályázatunk pozitív elbírálását!     RJ 

Gloria Victis! – Dicsőség a legyőzötteknek! 

2019. október 22-én iskolánk tanulói és pedagógusai is megemlékeztek 

az 1956-os szabadságharc eseményeiről. A rendkívül színvonalas műsort 

Bognárné Szászik Melinda kolléganőnk valósította meg a 2019 őszén alakult 

iskola Színjátszókör tagjaival. Az előadás során tanulóink teljes átéléssel 

engedtek bepillantást nyerni számunkra az 1950-es évek iskolai életébe, 

láthattuk a kommunista elnyomás formáit, a legkisebbek is megérthették a 

szabadságharc kirobbanásának okát.  

1945 áprilisában Magyarországon befejeződött a második világháború. Hazánk a XX. században 

másodszor került egy hatalmas világégés után a vesztes oldalra, ami súlyos következményekkel járt. A 

szovjet csapatok nem csak sáskahadként pusztították országunkat, hanem megszállták hazánkat, 
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visszaállították a trianoni határokat, s amellett, hogy erőszakos, barbár módon bántak nemzetünk fiaival és 

leányaival, ránk kényszerítették Isten és ember ellenes eszmerendszerüket, a kommunizmust. 

Felszabadítónak hazudták magukat, míg valójában hódítókként, elnyomókként érkeztek. A Szovjetunió 

magyar lakájai először demokráciát mímeltek az emberek félrevezetésére, majd koncepciós perekkel 

megszabadulván párton kívüli ellenfeleiktől és párton belüli riválisaiktól saját tehetségtelen és hiteltelen 

elvtársaikat jutatták hatalomra, akik népünk munkáját, gondolkodásmódját, társadalmi és magánéletét is a 

befolyásuk alá vonták. Aki ellenállt azt félreállították, ellehetetlenítették, megsemmisítették. A kommunisták 

meggyalázták katolikus keresztény hitünket, eltiporták ezeréves államiságunkat, s nemzettudatunkat.  

Több mint fél évszázada annak, hogy a magyar nemzet felkelt a kommunista diktatúra ellen és – ha 

rövid időre is – lerázta azt magáról. Az 1956. október 23-i események Magyarország népének a kommunista 

diktatúra elleni népfelkelése és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi 

magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.  

A magyar nemzet szabadságharca, a kommunizmus elleni felkelése ma is megdobogtatja a szívünket. 

Harcuk a miénk örökre, példájukat nem szabad elfelejtenünk! Emlékezzünk büszkén azokra a hősökre, akik 

lyukas zászlókkal és Molotov-koktéllal harcoltak a magyar szabadságért a bolsevik hordák és nemzetünk 

árulói ellen, s ne felejtsünk el hálát adni Istennek, hogy a vészterhes XX. században is olyan szentéletű 

őrangyallal ajándékozta meg nemzetünket, mint Mindszenty József, Magyarország hercegprímása, és 

haláláig törvényes államfője, aki minden magyar patrónusának bizonyult 1956 leverése után.        DFB 

Élményteli tanulás a Mobilitási héten 

Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 

kampányához Tapolca is csatlakozik évről-évre. Az alsó tagozat 

osztályai mozgalmas és élményszerű városi programon vehettek részt. 

A 2019. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje, a „Sétálj velünk!”, a 

gyalogos közlekedési lehetőségek sokféleségére hívta fel a figyelmet. A 

gyerekeknek lehetőségük volt gokartozni, légvárban ugrálhattak, 

kipróbálhatták ügyességüket a mászófalon, ÖKO-játékokkal 

fejleszthették képességeiket. 

A rendhagyó szabadidős program nemcsak fejlesztő foglalkozásként 

nyújtott örömteli perceket, hanem felhívta a figyelmet a környezetbarát 

jövő fenntartására. A gyalogos közlekedést beiktatva máris jobban 

érezhetjük magunkat, élvezhetjük a parkok nyugalmát, a játszóterek 

vidámságát, a jó levegőt. Találjunk helyet napi életvitelünkben egy kis 

gyaloglásnak!                 KI 
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„EGYMILLIÓ GYERMEK” 

IMÁDKOZIK 

Október hónapban Égi édesanyánkra emlékezünk, 

imáinkkal, fohászainkkal bátra fordulhatunk hozzá. 

Októberi hittanórákon a szentolvasóról és a 

Máriáról, valamint a hozzá kapcsolódó Mária 

ünnepekről, pl. Magyarok Nagyasszonya, Fatimai 

jelenések, beszélgettünk a gyermekekkel és imádkoztunk. Tudjuk, hogy a Szentolvasó imádkozásával Isten 

Anyját tiszteljük, és megváltásunk titkaira emlékezünk. A 15. század óta a katolikusok egyik legkedvesebb 

és legelterjedtebb imádsága. A Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi segélyszervezet immár tizenöt éve 

minden évben, október 18-án arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a 

rózsafüzért a világ békéjéért. Helyi idő szerint 9 órakor a világ minden táján különböző korú gyermekek 

összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak.Az alapötletet Szent Pio atya egyik mondása adta, ami így 

hangzik: „Mennyire megváltozna a világ,ha egymillió gyerek imádkozná a rózsafüzért.... 

Nagyboldogasszonyos tanulók és pedagógusok immáron 4. alkalommal imádkozták közösen rózsafüzért a 

világ békéjéért.  Idei tanévben csatlakoztak hozzánk a Szent Erzsébet óvoda gyermekei, dolgozói. Lelkes 

ovisok és iskolás diákjaink 2 nagy kört, azaz füzért alkottak és Földi István lelki igazgató atya vezetésével 

imádkozhattuk az iskola udvarán a rózsafüzér imádságot.               MHM 

Rangos elismerés a iskolánknak! 

2019. szeptember 24-én – Szent Gellért napján – a 

veszprémi Bazilikában dr. Udvardy György érsek atya 

rangos díjat adott át a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskola három munkatársának! A Szent 

Gellért díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a 

katolikus köznevelésben végzett kiemelkedő munka 

elismerésére. Ebben a rangos díjban részesült kollégáink: 

Németh Andrea, tanító: eredményes oktató és 

nevelőmunkájáért a Szent Gellért-díj arany fokozatában 

részesült. Méltatásában elhangzott: rendkívül nyugodt, kedves, türelmes, a személyes kapcsolatokra nagy 

súlyt helyező személyiségét a diákok, szülők és kollégák is egyaránt szeretik. A tapolcai katolikus iskolában 

2005 óta dolgozik, az alsó tagozat minden évfolyamán tanított már, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
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Már sok ünnepségre, rendezvényre, versenyre készítette fel tanítványait nagy sikerrel, a tanításban a 

játékosságot tartja fontosnak, a bábjáték tanórai felhasználásában is jártas.  

Hernusz Erzsébet, magyar- és történelem szakos tanár, eredményes oktató és nevelőmunkájáért a Szent 

Gellért-díj ezüst fokozatában részesült. 2016 óta dolgozik a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskolában. Nagy lelkesedéssel, elhivatottan tanítja tantárgyait, munkájára nagyon igényes, 

szakterületén nagyon tájékozott. Mentorpedagógusi végzettségével is segíti a pedagógusjelöltek, 

gyakornokok előrehaladását, és ezzel az iskolai munkát. Kedves személyisége harmonikus légkört teremt a 

nevelőtestületben. 

Németh Jenőné, Ildikó, konyhai dolgozó, áldozatos munkájáért a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában 

részesült. 2011 óta dolgozik a tapolcai katolikus iskola tálalókonyháján konyhai dolgozóként. Munkája 

során mindig az intézmény és a gyerekek érdekeit tartja szem előtt. Odafigyelve és szorgalmasan látja el 

munkakörét, mindenki számíthat segítségére. 

Szívből gratulálunk!            RJ 

Beszámoló az alapműveleti matematikai versenyről 

Nagy várakozással és örömmel kezdtem meg a tanévet az iskolában, és az év eleji lelkesedésem töretlenül 

halad előre. Hogy a munkakedvem remek és vidáman tanítok, az több dolognak is köszönhető: kedves 

osztályt kaptam segítőkész szülői háttérrel, jó humorú és befogadó kollégák vesznek körbe, szabadnak 

érzem magam a munkavégzés során, szakmailag bizalmat és emberileg odafigyelést kapok, valamint a 

felmerülő nehézségek azonnal megoldásra kerülnek. Nem hiszem, hogy egy pedagógus ennél többre vágyik. 

Ebben a munkahelyi egyensúlyi állapotban történt az, hogy október közepén meghirdették a Bárdos-napok 

versenyeit. Elhatároztam, hogy a 2. osztályos tanulók számára kiírt matematikai alapműveleti versenyen a 

mi iskolánk tanulói is részt fognak venni. Versenykiírás szerint 0-20-ig összeadást, kivonást és pótlást kell 

végezni a gyerekeknek, mely feladatlap kitöltésére 45 perc áll rendelkezésre. A cél az, hogy minél rövidebb 

idő alatt végezzenek a számításokkal, lehetőleg hiba nélkül. A versenyre való felkészülésben nagy segítséget 

jelentett az, hogy Ferenczi Lili és Lázár Bogi (3.o.) anyukája odaadta a korábbi évek feladatlapjait.  

Mivel csak 3 gyermeket lehetett benevezni a versenyre, először az osztály minden tanulója kitöltött egy 

verseny feladatlapot, és így került kiválasztásra a leggyorsabb és a műveletek végzésében a legkevesebb 

hibát vétő 3 tanuló: Hernádi Kristóf, Szőcze Luca és Sztrik Levente. Ők 2 héten keresztül minden nap 

megoldottak egy feladatlapot, és a sok gyakorlásnak köszönhetően napról napra egyre gyorsabban és végül 

hibátlanul számoltak. Ebben a folyamatban nagy szerepe volt a családoknak, a szülőknek, hiszen ők 

felügyelték és segítették a gyermekek gyakorlását. 

A verseny napján, november 12-én, egy keddi napon nagy izgalommal indultunk el a Bárdos Lajos 

Általános Iskolába, ahol a tapolcai iskolákon kívül a környék iskoláinak a 2. osztályos tanulói is 
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képviseltették magukat. Kristóf, Luca és Levente nagy odaadással és összpontosítással vettek részt a 

versenyen. A szervezők azt mondták, hogy az a tanuló, aki dobogós helyezést ér el, annak az iskoláját 

telefonon értesítik a hét valamelyik napján. Lassan teltek-múltak a napok, izgultunk, vajon részt vehetünk-e 

az ünnepélyes eredményhirdetésen?  

Megtörtént, amire annyira vártunk! Hivatalosak lettünk a Bárdos-napok 

versenyeinek eredményhirdetésén való részvételre, és az eredmény:  

Szőcze Luca (2. o.) a matematikai alapműveleti versenyen II. helyezést ért el. 

Hernádi Kristóf és Sztrik Levente bár nem értek el dobogós helyet, méltó módon 

képviselték iskolánkat a versenyen, büszkék vagyunk rátok! 

Köszönöm Luca, hogy részt vettél a versenyen, hogy anyukáddal szorgalmasan 

és kitartóan gyakoroltál, készültél a megmérettetésre! Azt is köszönöm, hogy a 

sikered által megérezhettem, milyen büszke és boldog érzés felkészítő tanárjának 

lenni egy ilyen okos és szorgalmas kislánynak.                   VK 

Pályaválasztás – Továbbtanulás - Pályaorientációs nap 

A pályaválasztás mindig nagy lehetőség a változó ifjúság számára. Lépést tartani 

a változásokkal és eligazodni a piacosodó közoktatás útvesztőiben, mind a 

diákok és a szülők, mind a pedagógusok részére kihívást jelenthet. Annak 

érdekében, hogy a tanulók és szüleik a lehető legjobb döntéseket hozzák meg, 

iskolánk számtalan lehetőséget teremtett szakmák, szakirányok bemutatására. 

2019. február 20-án diákjaink részt vettek a városi sportcsarnokban megrendezett 

szakmai kiállításon, áprilisban pedig, a szakmák éjszakája rendezvényen vehettek 

részt és kaptak betekintést a szakmák világába. Ugyancsak 2019-ben látogatást 

tettünk a Devecseri Húsüzem – Somló Hús Kft és a Sági Farm Kft telephelyén, 

ahol az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szakképzések és lehetőségek 

területéről kaphattunk ízelítőt.  

Az első félévben látogatást tett iskolánkba Mészáros Zsuzsanna, a Batsányi János Gimnázium 

igazgatóhelyettese, valamint Szollár Gyula a Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója. Részletes 

információt adtak a középiskola képzéseiről és szakjairól. 
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A számtalan esemény mellett mindenképp meg kell 

jegyezni a szülők aktív részvételét is, akik rendszeresen 

elvitték gyermekeiket a középiskolák nyílt napjaira. Ezek a 

lehetőségek sokat segítenek a döntésben, mely a 

felgyorsult világban talán még nehezebb. Olyan szakmát 

választani – amely 10-15 év múlva is keresett, biztos 

anyagi megélhetést nyújt, továbbképzésre is lehetőséget ad 

és nem utolsó sorban örömöt, boldogságot nyújt – csak abban az esetben lehetséges, ha a tanulók minél több 

információval találkoznak, ezekről beszélgethetnek, példákat látnak maguk előtt.  

A gazdasági-társadalmi változások, átalakulások viharában mindenkinek nagy fejtörést okoz a 

pályaorientáció.  A döntés megkönnyebbítése érdekében szerveztük 

meg december 14-én a pályaorientációs napunkat. Olyan előadókat 

igyekeztünk meghívni, akik a munkájuk, tapasztalatuk révén a 

diákoknak valós képet adnak a szakmájukról, változásokról. 

Vendégeink voltak végzett diákjaink, a rendőrség munkatársai, 

informatikus – híradás technikus, kozmetikus és a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara előadója.  

Az útkeresés, pályaválasztás döntéseit egyedül meghozni szinte képtelenség. Ahogy Dr. Csókay András 

idegsebész orvosprofesszor, a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport tagja elmondta: „A 

tanulás önmagában keveset ér; a kreativitáshoz szükség van intuícióra is, ami gazdag belső világot feltételez 

és ez csak Istenhez való odafordulásunkkal jön létre. Kreativitásunk egyik alappillére az imádság, a másik a 

tanulás és a tapasztalás.”           ZA 

Családi délután a kereszténység szellemében 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2019/11/csaladi-delutan-a-keresztenyseg-szellemeben/ 

A családi nap mazsorett bemutatóval kezdődött. Megtudtuk, az 

iskola négy éve alakult csoportja olyan sikeresnek mondható, hogy 

hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt megméretteti magát. A 

műsor után Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a gyermekeket, 

szülőket, majd átvette a szót Rohály János igazgató.  A vidám 

hangulatot a Zajongó gyermekzenekar biztosította. 

http://www.tapolcaimedia.hu/2019/11/csaladi-delutan-a-keresztenyseg-szellemeben/
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Ugyan a koncert alatt táncba kezdtek a kisebbek a színpad 

előtt, de egyéb produkcióval is készültek az iskola harmadik 

osztályos néptáncosai. Az intézménynek nem titkolt célja az 

óvodások bevonása az iskola életébe, ezt minden évben 

részben a nagy népszerűségnek örvendő rajzpályázatukkal érik 

el, amelynek hagyományosan a családi napon van az 

eredményhirdetése. Idén az Ősz-anyó volt a pályázat témája. 

Azt követően az iskola pedagógusaival lehetőség nyílt kézműveskedni, süniket, lámpákat, madárijesztőket, 

zászlókat, levélkéket készíteni. A felajánlásoknak 

köszönhetően,  a megjelentek forró italt, süteményt, zsíros 

kenyeret fogyaszthattak. A rendezvényt zsonglőr produkció és 

a látványos lampionos felvonulás zárta. A helyi  katolikus 

iskola fontosnak tartja az értékközvetítést és a közösségépítést 

is. 

A program segítségével a tanintézmény irányában nyitott és 

érdeklődő családok bepillantást nyerhettek az iskola életébe, 

szemléletébe, megismerhették pedagógusaikat.  

Adventi készülődés a 2. osztályban 

A karácsonyt megelőző adventi időszak során rengeteg hangulatos programunk volt, amiket nagyon 

élveztünk és ezeknek köszönhetően szélsebesen érkezett el a várva várt ünnep. 

Beneveztünk a Mézes-Mázos elnevezésű mézeskalács sütő versenyre, melyen adventi kalendáriumot 

készítettünk. A tészta hozzávalóinak összegyűjtését, a gyúrást és a formák sütését az anyukák vállalták, így 

nekünk annyi dolgunk akadt, hogy dekortollakkal kidíszítsük a sütiket. Mindenkinek jutott 1-2 forma, amit 

saját kedvünk szerint színeztünk ki. A közös munkára az egyik délután került sor, miközben karácsonyi 

zenét hallgattunk. Az elkészült munka a Pelion Hotelben került kiállításra a többi csodaszép mézeskaláccsal 

együtt. 

A szüleinkkel és testvéreinkkel közösen részt vettünk a karácsonyi kézműves délutánon, amely szintén a 

tantermünkben került megrendezésre, hangulatos körülmények között. Rizzsel töltött zoknihóembert, 

hajtogatott angyalkát és ajtódíszt tudtunk varázsolni a színes és gazdag alapanyagokból. Szüleink finom 

nassolnivalókkal és üdítőkkel is készültek, hogy ezen a délután igazán vidáman teljen. 

A Mikulás-műsorra való felkészülés is a kedvenc programjaink közé tartozott. Nagyon szerettük a próbákat, 

különösen amikor mikrofont is használhattunk. A műsort a Wass Albert Könyvtárban, lelkes és kedves 



OSKOLA  2019/2020. I. félév 

 

 

 

16 

közönség előtt adtuk elő, majd az iskola tanulói és pedagógusai is megtekintették az ünnepre hangoló 

műsorunkat.  

A tanteremben volt adventi kalendáriumunk is. Mindenki behozott egy zoknit, amire csinos szám került 1-

től 24-ig, belé pedig egy különleges adventi vagy karácsonyi témájú mese és csoki. Minden nap kivehette a 

finomságot és hazavihette a mesét az, akinek a zoknija éppen következett. Nagyon vártuk, hogy mikor 

következünk! 

Az adventi időszak nálunk nagyon hangulatosan és gazdag programokkal tarkítva telt, így Jézus születése 

napját igazi örömmel vártuk és éltük meg.     (Írták: a gyerekek és Kamilla néni) 

Karácsonyra, Jézus születésére készültünk 

Iskolánkban adventi hagyomány a gyertyagyújtás, a karácsonyra 

készülődés.  December 6-án nem csak Szent Miklós püspök látogatott el 

iskolánkban, ez a nap a diákok lelki napja is volt.  

A lelki nap segítve felkészültünk az Úr születésnapjának 

megünneplésére. Alsósok és felsősök egyaránt kézműveskedhettek, 

filmet néztek Jézus születéséről, társasoztak, énekeket tanultak, 

vendégeink voltak Erzsébet és Teréz nővér Balatonkeneséről. Tanulóink 

imával, jócselekedetekkel, 

lemondással, egymásra figyeléssel várták  az ünnepet. 

Hagyományosan a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, 

december 20-án került sor az iskolai karácsonyi betlehemes 

műsorra. Az idei pásztorjátékkal az 5.osztályosok és lelkes 

diáktársak a  3.-6.-

7.osztály tanulói  

készültek, megörvendeztetve szüleiket, nagyszüleiket, 

diáktársaikat, valamint az iskola dolgozóit is.  A gyermekek 

őszinte átelléssel jelenítették meg a betlehemi eseményeket: a 

Szent Család szálláskeresését, Jézus születését, a pásztorok 

értesülését a Megváltó érkezéséről és a három bölcs látogatását. 

„Jónak lenni és szeretetet adni öröm.” – így összegezték 

karácsonyi gondolataikat a diákok a műsor után.            MHM 
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Adventi Angyalbatyu 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola idén is 

csatlakozott a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász által meghirdetett 

Angyalbatyu elnevezésű programhoz. Az Angyalbatyu nehéz sorsú 

gyermekek karácsonyát szeretné évről évre szebbé varázsolni, olyan 

gyermekekét, akiknek lehet, hogy ez az cipősdoboznyi csomag az 

egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt. Az iskola diákjai a családjaik 96 

dobozt töltöttek meg játékokkal, iskolaszerekkel, plüssfigurákkal, 

édességekkel a rászoruló gyermekek számára. Az összegyűjtött csomagokat 2019. december 3-án iskolánk 

lelki igazgatója, Földi István és intézményvezetője, Rohály János, adta át Szíjártó László atyának, a 

Főegyházmegyei Karitász vezetőjének. Az atya köszönetét fejezte ki az iskola tanulóinak, hogy segítettek 

örömet szerezni a főegyházmegye szegény sorsú 

gyermekeinek. Földi István lelki igazgató az ajándékozás 

örömére hívta fel a figyelmet, Rohály János igazgató arra, 

hogy milyen nagy öröm volt látni a gyerekek ajándékgyűjtését, 

a családok összefogását. A gyűjtést az iskola hitoktatója, dr. 

Mátyásné Horváth Marietta koordinálta.   RJ 

Interjú Kamilla nénivel 

Illés Bíborka, Németh Nóra, 5. osztály 

1. Mi volt a kedvenc tantárgya gyerekkorában? 

Erre a kérdésre nem tudok csupán egy tantárgyat említeni, szinte minden évfolyamon más-más tantárgyat 

kedveltem. Meghatározó volt számomra a tantárgyat tanító pedagógus személyisége illetve az aktuális 

érdeklődésem is befolyásolt abban, hogy éppen melyik tantárgyat szerettem.  

Az ének-zene mindig a kedvenceim közé tartozott, örömmel jártam zeneiskolába is. Felsős tanulóként 

szerettem a biológiát és a kémiát, városi szintű versenyeken helyezéseket is értem el ezekből a tárgyakból. 

Az irodalmat is kedveltem: nyolcadikos tanulóként pályázaton nyert és így megjelent egy írásom a 

Dunántúli Napló című pécsi napilapban. Ekkor zajlott a délszláv háború a volt Jugoszlávia tagköztársaságai 

között, és mivel Pécs közel van a déli határhoz, mi is átéreztük a háborús hangulatot. Hallottuk a 

vadászrepülők zúgását, láttuk a menekültek autóin a lövésnyomokat, félelmetes volt számomra a háború 

közelsége és valósága. A cikk témája a háború volt és hogy én, 14 évesen mit gondolok erről a világról. A 

technikaórákat azért szerettem, mert praktikus tárgyakat készítettünk, pl.: szalvétatartót, zsebkendőtartót. 
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Megtanultunk zoknit stoppolni, harisnyán szemet felszedni, makramézni és sok más olyan kézimunkát, amit 

ma már nem értékelnek igazán. 

2. Hol végezte a tanulmányait? 

Az általános és középiskolai tanulmányaimat Pécsen végeztem. A Belvárosi Általános Iskola elvégzése után 

a Leőwey Klára Gimnáziumban tanultam tovább, biológia-kémia tagozaton. Érettségi után a JPTE-BTK 

klasszika-filológia szakára és a PPHF-en teológiára nyertem felvételt. A mai napig elvarázsol a holt nyelvek 

világa, melyeket egykor beszéltek az emberek… ilyen a latin és az ógörög nyelv. Ezekkel a nyelvekkel 

ismerkedtem meg mélyebben. A teológián pedig a katolikus egyház tanításiról és a hittudományról tudtam 

meg többet. Ezután jelentkeztem a Kecskeméti Főiskolára, ahol óvodapedagógus és tanító végzettséget 

szereztem. Életem legszebb 4 éve volt a tanulmányok terén. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a 

főiskolai oktatóktól, éreztem, hogy rátaláltam arra a területre, ami nekem való. Óvónőként ének foglalkozási 

versenyt nyertem, tanítóként olvasás tanítási versenyt. OTDK-s pályamunkáim dobogósak lettek a 

Debreceni Egyetemen, és indultam a Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskola tanítóknak kiírt 

versenyén is, Magyarországról 

egyedüliként. Az aktivitásomat és 

tanulmányi sikereimet elismervén 

Köztársasági Ösztöndíjjal 

jutalmaztak meg. Igen munkás, 

boldog 4 évet töltöttem a 

Tanítóképző Főiskolán, örömmel 

gondolok vissza ezekre az évekre. 

3. Miért választotta ezt a pályát? 

14 évesen orvos szerettem volna lenni. Elsősorban az emberek szenvedésének az enyhítése, megszűntetése 

motivált, szerettem volna meggyógyítani a betegeket. Ezért jelentkeztem biológia-kémia tagozatos osztályba 

a középiskolai felvételi során. Azonban a gimnáziumi évek alatt szembesültem saját korlátaimmal és 

rájöttem, hogy erről a nagy tervemről le kell, hogy mondjak. Rengeteg szorgalommal tanultam a kémiát és a 

biológiát is, de ez sajnos kevés volt ahhoz, hogy bekerüljek az orvosi egyetemre. Bevallom, 18 évesen, a 

friss érettségivel a zsebemben nem gondoltam rá, hogy tanító szeretnék lenni. A szüleim nem szóltak bele az 

iskolaválasztás és pályaválasztás kérdésébe, rám hagyták a döntést. Bár az orvosi pályáról lemondtam, 

mindenképpen segítő szakmát szerettem volna végezni. Anyukám ismerettségének köszönhetően 

kipróbálhattam az ápolói munkát, így 1 hónapig segédápolóként dolgoztam a pécsi idegklinikán. Az 

iskolapadból hirtelen belecsöppentem a betegek világába, ahol haldokló idős néniket fürdettem, etettem-

itattam és végignéztem, hogy halnak meg. Nagyon megrázó és nehéz volt számomra ez a munka. Ősszel az 

egyetemen megkezdtem a tanulmányaimat. Erről már meséltem. Közben megházasodtam, elköltöztem a 
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családi házból és elkezdtem komolyabban tervezni a jövőt. Bár a holt nyelvek világa magával ragadó és 

nagyon szerettem tanulni, be kellett lássam, hogy klasszika-filológusként kevés esélyem lesz majd 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Így esett a választásom a tanító- és óvodapedagógus képzésre. A legjobb 

döntés volt, amit hozhattam! A tanítói pálya teljesen illik a személyiségemhez. Élvezem, hogy kreatív 

lehetek, hogy a hétköznapok változatosan telnek, hogy a gyerekek szemléletével és egyszerű, tiszta 

világképével találkozom minden nap.  

4. Szeretne még tanulni? 

Természetesen! Szeretek tanulni és mindig tanulok valamit!  Tanítóként szinte kötelező a folyamatos 

tanulás, de számomra ez nem teher! Az aktuális érdeklődésemnek vagy a munkámhoz jól kapcsolódó 

témának megfelelően választok a továbbképzésekből. De nem csak a szakma érdekel! A főiskola elvégzése 

után több OKJ-s szakmát is elsajátítottam, nagy élmény volt belelátni más foglalkozások világába. Nagyon 

érdekelnek a nyelvek, különösen a spanyol és a török nyelv vonz. Az önismeret is hosszú tanulási folyamat, 

ezen az úton járok már néhány éve és nagyon élvezem! 

5. Mit csinál szabadidejében? Mi a hobbija? 

A szabadidő a kedvenc szavam!  Sosem unatkozom, tele vagyok tervekkel és meg is valósítom őket! Most 

már kerttulajdonos lettem, az egyik fő tevékenységem lett a kertrendezés, amit nagy lelkesedéssel végzek. 

Minden nap adok magamnak a 24 órából 3 órát, ami csak az enyém. Ezt tudatosan teszem, amíg erre nem 

ügyeltem, nem volt szabadidőm és akkor most nem tudnék mit válaszolni a kérdésetekre… Igyekszem 

minden nap sportolni, ez mostanában 1 órát jelent. A másik 2 órában spanyol nyelvvel foglalkozom és 

egyéb, a saját jóllétemet elősegítő gyakorlatokat végzek. Tanítási szünetben gyakran megyek kirándulni az 

erdőbe, szeretek terítőket hímezni, múzeumokat látogatni és koncertekre járni. Egy időben a tánc volt az 

egyik legfelüdítőbb tevékenység számomra, nagyon szerettem a salsa, merengue és kizomba táncokat, de 

véget ért ez az időszak. Már egy ideje az elvonultabb, csendesebb tevékenységek vonzanak. Nagyon 

szeretnék kutyát tartani, és vele bejárni a vidéket, remélem, nemsokára ez is megvalósul. 

Nagyon fontosnak tartom az „énvédelmet”, hogy a munkás hétköznapokban legyen saját magunkra is időnk. 

Ha nem marad, előbb-utóbb kiégünk, kedvetlenek leszünk és boldogtalanok.  

Interjú Marietta nénivel 

Schvetz Jázmin Mónika, Szabó Csenge, 5. osztály 

Hol született? Mi érdekelte gyermekkorában a leginkább? A legkedvesebb gyermekkori élményei? 

A napvilágot 1982. február 1-én láttam meg, Tapolcán. Általános és középiskolába is itt jártam. Kisiskolás 

diákként a tudomány nagy világa tárult elém és mivel vallásos családból származom nagyon vártam az 

olvasás, írás, matematikaórákon túl a hittanórákat. Nagymamámtól nagyon sok szép és érdekes történetet 
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halottam, amit abból a számomra nagy és szép könyvből olvasott nekem. Idővel megtanultam, hogy ez a 

könyv a Biblia melyben Isten üzen az embereknek így nekem is. Szívesen vettem a kezembe s a mai napig is 

olvasgatom, mit üzen nekem Isten, vagy ha tanácsra, útmutatásra van szükségem is fellapozom. 

Legmeghatározóbb gyermekkori élményem az elsőáldozásom volt. Hittantanárom Csilla néni volt, aki egy 

kis összetartó csapatot formált a hittanosaiból. Nagyon vártuk, hogy Jézus az Oltáriszentségben a szívünkbe, 

lelkünkbe költözzön. Életem egyik csodaszép napja volt, amikor először járultam szentáldozáshoz. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában, álmai?  

Ha a gyermekkorban teszik fel ezt a kérdést, hogy mi szeretnél lenni akkor az első válaszok egyike, hogy 

felnőtt. Ezzel én sem voltam másképpen. Gyermekként szerettem volna csecsemős vagy óvónéni lenni, 

gyermekekkel foglalkozni. Az álomból valóság lett, hiszen tanárként ezt a fontos és meghatározó feladatot 

végezhetem és remélem nem csak „okítványok”, „nevelvények”, hanem igazi tanítványok válnak hittanos 

tanítványaimból.  

Szabadidejében mi a kedvenc időtöltése? 

Szabadidőmben, szívesen olvasok újságokat, keresztény  magazinokat, s ha az idő engedi szívesen  

kirándulunk, túrázunk  férjemmel. Ami igazán kikapcsol az a kézműves tevékenység, készülve a 

hittanórákra, hittanos találkozókra és táborokra, egyház ünnepeire. Sütni is nagyon szeretek. A születésnapi 

tortákat mindig magam készítem a családban, bár cukrász végzettségem nincs, de sütöttem már focilabda, 

hordó valamint maci és teknősbéka alakú tortákat is apukám, keresztfiam és barátnőm gyermekei nagy 

örömére. 

 Mi a kedvenc ünnepe és hogyan készül rá? 

Minden ünnepben közös az, hogy kilépünk a hétköznapok egyhangúságából. Karácsony, húsvét, 

születésnapok, ballagások, házassági évfordulók, megannyi alkalom, hogy összegyűljön a család, 

ünnepeljen, együtt legyen. Ezek az alkalmak összekovácsolják a családtagokat.  

Útravalóul mit üzen a gyermekeknek?  

Sok minden jut most eszembe… Az egyik főiskolai tanárom, aki a valláspedagógia tantárgyat tanította, 

mondta nekünk a következő idézetet, ami nagyon megérintett engem, megosztom veletek is.  

„Akármilyen gyertyát is gyújtasz meg, a láng mindegyiken láng. Isten megdicsőíti az egyszerű életet is, a 

nagy pályafutást is, hiszen mindegyik gyertya a maga teljes anyagát adja hozzá a láng fenntartásához. Nem 

lehet bírnod Istent anélkül, hogy magadat ne ajándékoznád neki…” 

Legyetek jók, őszinték és vidámak, legyetek gyermekek, míg lehet!      
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Bolyai Matematika Csapatverseny - 2019 

Iskolánk több tanulója ebben a tanévben is eredményesen részt vett a Bolyai Matematika Csapatversenyen. 

A verseny körzeti fordulójára október 11-én került megrendezésre a Bárdos Lajos Általános Iskolában. 

A 6. osztályosok közül Lázár Kristóf, Nagy Márton Regő, Darabos Júlia, Horvát Anna 3. helyezét érték el 

megyei szinten. Gratulálunk az elért kiemelkedő eredményért.  

Az alábbi táblázat a megyei szintű eredményeket mutatja.  

 
3. osztály csapatai: 

13. hely/30 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Bogdán Boglárka 

Sabján Patrik 

Ferenczi Lili 

Holecz Nóra 

98 pont 

16. hely/30 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Lázár Boglárka 

Nádasdi Luca 

Sabján Erik 

Horváth Zsófia 

95 pont 

 

 

4. osztály csapatai: 

17. hely/31 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Steiner Nóra 

Hegyi Dorka 

Nagy András 

Sajcz László Mátyás 

105 pont 

23. hely/31 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Vajai Anna 

Szigeti Sophie 

Bolla Sára 

Décsey Csaba 

89 pont 

27. hely/31 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Keller Adrián 

Deli Dávid 

Tarsoly Csanád 

Fülöp Zsolt 

85 pont 

 

5. osztály csapata: 

41. hely/41 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Nemes Honória 

Németh Nóra 

Kóródi Hanna Kamilla 

Kozma-Bognár Melani 

67 pont 

 

6. osztály csapatai: 

3. hely/45 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Lázár Kristóf György 

Nagy Márton Regő 

Horváth Anna Veronika 

Darabos Júlia 

122 pont 

 

32. hely/45 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Virág Lilla 

Kovács Flóra 

Puha Liliána Napsugár 

Pölczmann Bence 

69 pont 
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7. osztály csapata: 

16. hely/33 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Sabján Olivér 

Zengői Roland 

Kovács Áron 

Szigeti Barnabás Ernő 

104 pont 

 

8. osztály csapatai: 

25. hely/30 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Steinberger Vilhelmina Leila 

Sabján Hanna 

Pál Gréta Anett 

Gacs Laura 

82 pont 

17. hely/30 
 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

Tapolca 

Szőcze Botond Dominik 

Horváth Dániel Zsolt 

Kovács Péter 

Darabos Bulcsú 

97 pont 

 

Minden tanulónknak gratulálunk az eredményes szereplésért!  VB 

 

SPORTEREDMÉNYEK 

Iskolai események: 

2019. szeptember 19.: Földönfutók futóverseny 

Egyéni eredmények: 

1.  I. korcsoport: I. helyezés: Lázár Boglárka 

   III. helyezés: Sötét Emma 

2.   V. korcsoport: III. helyezés: Varró Zsófia  

                              VII. helyezés: Nagy János Zoltán 

 

 

2019. november 20.: VIII. Szöcske Gála Terem Atlétika Verseny: 
 

Résztvevő csapat tagjai, indulók versenyszámai:  

1. Lázár Kristóf: váltófutás, helyből távolugrás    

2. Nádasdi Tamás: 30 m-es futás, helyből távolugrás, 

váltófutás   

3. Karácsony Levente: medicinlabda dobás 

4. Fekete Márton: váltófutás    

Lányok: 

1. Virág Lilla: váltófutás, helyből távolugrás   

2. Puha Liliána Napsugár: váltófutás, medicinlabda hajítás   
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3. Osváth Panka: 30m-es futás, medicinlabda h.  

4. Magyarosi Réka: helyből távolugrás, medicinlabda h.   

5. Dababos Júlia: 30 m-es futás, helyből távol    

6. Pajor Enikő:30 m-es futás, helyből távolugrás     

7. Kovács Flóra: 30m-es futás, váltófutás

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazsorett fellépések: 

2019. november 09-én Szent Márton családi-nap : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. december 07-én Városi Mikulásnap: 
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Látogatás a Városi Könyvtárban 

Négyszögletű kerek kiállítás Lázár Ervin emlékére 

2019. október 17-én két tanítási órát töltöttünk el a Városi 

Könyvtárban a kiállításon. Képeket, idézeteket és Lázár Ervin 

személyes dolgait pl: ruháját, könyveit is megtekinthettük. 

Leghíresebb gyermekeknek szóló művei: A Négyszögletű Kerek 

Erdő, A Hétfejű Tündér, Szegény Dzsoni és Árnika, Bab Berci 

kalandjai és a Berzsián és Dideki. A kiállításon a rendhagyó 

irodalomóra után idegenvezetés keretében néztük meg a 

kiállítást, majd egy totót is kitöltöttünk, mely Lázár Ervin 

életéről és könyveiről szólt. A totó után videót készítettünk. A látogatás végén bemutatták nekünk a 

könyvtár olvasótermeit, majd visszatértünk az iskola épületébe. Ezen a napon sok új élménnyel 

gazdagodtunk.        Xeravits Kisanna Rézi 7. osztályos tanuló 

 

 

Pályaorientációs szakmai nap a felső tagozaton 

 
2019. december 14-én a felső tagozatos tanulók előadásokon vehettek részt. A 

rendőrségi előadás  keretében érdekes információkat hallhattak a közlekedésről, 

a rendőrség munkájáról, majd a redőrautók felszereltségét tekinthették meg. 

Megismerhették a magyar iskolarendszert, a  foglalkozások  közül informatikus 

és kozmetikus vezette be a gyermekeket szakmája rejtelmeibe. Régi diákjain 

bemutatták jelenlegi középiskolájukat, így az Apor Vilmos Katolikus 

Iskolaközpontot, a Padányi Katolikus Iskolát és a szombathelyi Premontei 

Gimnáziumot. Érdekes információkat hallhattunk az intézményekben folyó 

munkáról és a kollégiumi diákéletről.     PSZ 
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Adventi séta a városban 

A felső tagozatos diákok 2019. december 18-án szabad program keretein belül tekinthették meg Tapolcán a 

Hotel Pelionban meghírdetett mézeskalács kiállítást. Örömmel fényképezték le a Tapolca körényki iskolák, 

így a  saját alsó tagozatos diákjaink által készített remekműveket. Ezt követően Adventi sétát tettek a 

városban, megtekintették a Fő téren kialakított Betlehemet és forró csokoládét ittak, hogy felmelegedjenek a 

hidegben.             PSZ 

 
 

 

Olvasni jó! 

 

„Egész életre szóló útravaló az olvasás képessége. Eszköz a 

tanulásban, az önművelésben, az értékes kikapcsolódásban, de még a 

kapcsolatteremtésben is. Aki olvas, soha sincs egyedül, hiszen tanúja 

és részese, sőt újrateremtője az emberiség kulturális örökségének.” 

(Kosztolányi Dezső) 

 Az olvasóvá nevelés fontossága kiemelt helyen szerepel minden 

osztályban. Iskolánkban szép hagyománya van a Wass Albert 

Könyvtárral tartott együttműködésnek. A könyvek kölcsönzése mellett rendkívül színes programokon, 

versenyeken, kiállításokon, rendhagyó olvasás órákon veszünk részt. Tanulóink mindig örömmel 

készülődnek ezekre az alkalmakra. Néhány idézet, melyet negyedik osztályosok írtak: 

 

Miért jó könyvtárba járni? 

 

 „Nagyon jó időtöltés. Szép könyveket kölcsönözhetünk és érdekesek a kiállítások. Mindig különleges 

dolgokat tudunk meg az írókról, költőkről. Márti néni nagyon kedves. Jó könyveket ajánlanak, ami nekem 

való. A testvérem is sokat mesél nekem a könyvekről. 

Csend és béke van, nyugodtan nézelődhetek és olvashatok.” (B.S. 4. o.) 
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„Azért szeretek könyvtárba menni, mert jó könyveket lehet kölcsönözni. Mindenki nagyon kedves és 

segítőkész. (K. A. 4. o.) 

 

„Azért szeretek könyvtárba menni, mert az előadások izgalmasak és sok ismerettel lehet gazdagodni. 

Nagyon érdekes és jó könyvek találhatók ott.” (R. D. 4. o.) 

 

„Azért szeretek könyvtárba menni, mert sok dolgot tanulok, érdekes könyveket találok és bővül a 

szókincsem.” (D.D. 4. o.) 

 

„Azért szeretek könyvtárba menni, mert sokat tudok meg a Csillagászatról. Sok élménnyel gazdagodom” (T. 

Cs. 4. o.) 

 

„Azért szeretek könyvtárba menni, mert sok új dolgot tudok meg, nagyon jók a kiállítások. Márti néni 

nagyon kedves. (S. L. M. 4. o.) 

 

Köszönjük a tanév során rendezett programokat, melyeknek 

részesei lehettünk: 

-Lázár Ervin Kiállítás 

-Népmese Hete 

-Janikovszky Éva Kiállítás 

-Wass Albert Emlékhét 

-Olvasópályázat 

-Rendhagyó olvasásóra            KI 

 

Diákok írásai a télről (szerkesztette: HE) 

 

Gondolataim a télről 

 A hófödte táj mindig csodálattal tölt el. Ilyenkor minden fehér. Nagy hópamacsokban hull a hó. A 

fák lehullajtják leveleiket, csak az örökzöld fenyő marad zölden. A madarak melegebb éghajlatra vonulnak. 

Akik mégis itt maradnak, élelem után kutatnak. Mi mindig etetőt helyezünk ki, hogy megkönnyítsük a 

dolgukat. Nagyon örülünk, amikor tavasszal csodálatos énekükkel meghálálják ezt. Az állatok nagy része 

téli álmot alszik. A családdal rendszeresen rendezünk nagy hócsatákat. Hóembert és hóangyalt is építünk. 

Minden évben várom ezt az évszakot.      Horvát Anna Veronika 6.o. 
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Gondolataim a télről 

A tél az egyik kedvenc évszakom. Nagyon szép, amikor a hópelyhek szállingóznak a téli tájban. A 

gyerekek, köztük én is, vidáman mennek ki a hóval teli udvarra. A családdal a legjobb élmény a 

jégkorcsolyázás, amikor a jégen együtt fogócskázunk és versenyzünk, hogy ki a leggyorsabb. Ilyenkor a 

forró csoki sem maradhat ki a programból. A hóemberépítés is nagy hagyomány nálunk. A nagyszüleimnél 

mindig építünk egyet, de van, amikor többet is. Összességében a telem mindig nagyon izgalmas, és a 

legfontosabb, hogy a család együtt ünnepel.       Kovács Flóra 6. o. 

 

Gondolataim a télről 

 Több kedvenc évszakom van, ám ezek közül is legkedvesebb a tél. Gyönyörű a táj, mikor 

szállingóznak az apró hópihék. A családommal szeretünk téli sportokat űzni, például korcsolyázni, síelni, 

szánkózni. Ha a szüleim dolgoznak, a húgommal jókat hógolyózunk és csúszkálunk. A tél legfontosabb 

eseménye az advent és a karácsony. Minden évben nagyon várom ezt az időszakot. Ilyenkor ajándékozunk, 

illetve látogatóba megyünk a rokonokhoz.                           Virág Lilla 6. o. 

 

Gondolataim a télről 

Ősz van, annak is a vége. A növények és az állatok felkészülnek az évszakváltásra, jön a tél. A fák 

utolsó leveleiket is lehullajtják. A tél hideg, csípős hideg. Elkezd havazni, majd egyre jobban esik. Vakítóan 

fehér hó lepi be a tájat. Azért szeretem a telet, mert egy gyönyörű évszak. Egy nyugodt, csendes időszak, 

melyben mindenki kipihenheti magát. Karácsony, az Úr Jézus születése, és az én születésnapom is télen van. 

A természetbe kimenni és túrázni ilyenkor a legszebb. A tél a természet körforgásának utolsó negyede, 

miután minden új életre kel.                    Németh-Bende Szabolcs 7. o. 

 

A tél mondája 

Hogyan keletkezett a tél? Ez a történet réges-régen kezdődött, amikor a Télmanó még fiatal korát 

élte. Volt egy kis kertje, ahol az ősz végén, tavasz elején esett a hó. Ebben az udvarban mindenki szeretett 

nézelődni, a legszebb virágok is itt nőttek. Sokan jártak ide. 

Történt egyszer, hogy a kis Télmanóra felfigyeltek, és megkérték, ossza meg velük a hó titkát. 

Unalmasnak találták már a tavasz, nyár, ősz váltakozását. Szerettek volna egy kis fehérséget is. A Télmanó 

végül átadta a havat a világnak, így beköszöntött a négy évszak kora. Az újonnan megjelent időszakot a 

manóról télnek nevezték el. 

Sokáig ment már így, és a Télmanó egyre öregebb lett. Sokan azt mondják, hogy ma már idősebb a 

Földnél is. Idős korára egyre nehezebben fújja a havat. Így mára már kevesebb és latyakosabb a fehér csoda.                                                                                      

             Sabján Olivér 7. o. 
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Brúnó maci téli felkészülése 

Brúnó, a fiatal medvebocs ma igen korán kelt fel. Kitekintett barlangja bejáratán, nyújtózott egyet, 

majd elindult felfedezni az erdő be nem járt területeit. Találkozott Jancsival, a fürge nyúllal, Péterrel, a 

bolondos rókával, és Sanyival, az öreg sassal. Az utóbbi arról mesélt, hogy éjszaka, az országot járva, 

egyszer csak elkezdett az égből esni egy hideg, fehér, nedves por, a hó. Macink megrémült a hír hallatára, és 

sietve elindult megnövelni a zsírrétegét a téli álomra, hiszen csak néhány napja maradt erre. A rengeteg fa 

között sok növényt talált, közöttük kedvencét, az őzlábgombát. A hátralévő napok azzal teltek, hogy az erdő 

lakói csoportokba verődve keresték a finomabbnál finomabb táplálékot. Hősünk nagyon elfáradt, hiszen 

három napig alig pihent. Hazaérve befeküdt a kényelmes szalmaágyba, és téli álomba szenderült. 

Szigeti Barnabás 7.o. 

 

A tél arcai 

Az ősz utáni időszakban a tél először gonosznak tűnik: jön a hideg szél. Utána minden megváltozik, 

ahogyan advent és Krisztus születése közeleg. A tél ekkor már boldognak, vidámnak mutatja magát. Leesik 

a hó, a gyerekek játszanak. Az erdőben minden felgyorsul, a sünök az avarba menekülnek, a mókusok már 

az alváshoz készülődnek. Eljön a tél nyugodt része, a karácsony. Ilyenkor mindenkit átjár a Szentlélek ereje, 

és ez a megnyugvás időszaka. A tél e három arcát látom minden évben.       Magáriusz Gergő 7.o. 

 

Gondolataim a télről 

Végre eljött a várva várt tél. Esik a hó. Már alig várom, hogy felvehessem a bundás csizmám, és 

kimehessek szánkózni. Emlékszem, kiskoromban mindig a hóban ugráltam. Élveztem, ahogy a hatalmas 

hótakaró ropog a lépteim alatt. Mindig kihívtam a barátaimat egy hozzánk közeli dombhoz. Először senki 

nem mert lecsúszni, de végül csak-csak lemerészkedtünk. Miután meguntuk a szánkózást, egy hóembert 

építettünk piros sállal és gombokkal. Már hívtak volna mindenkit haza, de gyúrtunk egy hógolyót, és 

vidáman folytattuk a játékot.          Alt Flóra 7.o. 

 

A havazás története 

Minden évszakot lehet valamihez kötni. Természetesen a telet is. Ha a tél szót hallom, egy havas táj 

jut eszembe. Nem lehet véletlen, hogy télen van karácsony, és akkor, abban a hónapban esik a legtöbb hó. 

Jézus születését december 24-én ünnepeljük. A tiszta lélek egyik szimbóluma a fehér, ahogy a hó is fehér. 

Jézus a Megváltó, aki megtisztítja a lelkeket. Emiatt esik a hó télen, és ezért van a karácsony télen. Minden 

hópehely különbözik egymástól, akárcsak az emberek.      Czilli Csongor 7.o. 


