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Főegyházmegyénk idei szentírási mottója így hangzik: 

Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, 

hogy művelje és őrizze. 
(Teremtés könyve 2,15) 

Ezen szentírási gondolat mentén szeretnék köszönteni minden kedves olvasót a tapolcai Nagyboldogasszony 

Római Katolikus Általános Iskola OSKOLA című iskolai újság 2020/2021-es tanév első félévében. 

 

Dr. Udvardy György érsek úr gondolatait szeretném megosztani elsőként, melyet főpásztori köszöntésében 

intézett főegyházmegyénk papságához és főegyházmegyénk minden hívőjéhez: magunk mögött hagytunk 

egy rendkívüli évet, amelynek során a korábban megszokottnál még nagyobb szükségünk volt annak 

tudatosítására és megélésére, hogy az Úr által kiválasztott nép, olyan közösség vagyunk, amely az Ő 

tulajdona, sajátja. vö.: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul 

kiválasztott nép vagytok!” (1. Péter levél 2,9) 

A megpróbáltatások, a kereszthordozás idején különösen is átélhetjük a zsoltáros tapasztalatát: „Szárnyad 

árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul. A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja 

sorsomat.” (56. zsoltár) Ebben bízva használhattuk fel az elmúlt év során Istentől ajándékul kapott időt. A 

megszokottól eltérő módon ünnepelhettünk, szolgáltuk Isten erejét a szentségekben, új módokat kerestünk 

az evangélium hirdetésére. Hála van szívünkben, hogy erre 

a szolgálatra hívott az Isten, amely szolgálat által erősíti 

testvéreinket, s bátorít bennünket a további küzdelmekben 

is. Ennek sajátos útját jelölte ki Szentatyánk Ferenc pápa 

az előttünk álló évre vonatkozóan a teremtett világ 

védelmével kapcsolatos tanításával (Laudato si’ enciklika) 

és a december 8-án megkezdődött Szent József-év 

megünneplésével. 
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Éljünk azzal a felelősségünkkel, amely istengyermeki méltóságunkból fakad, s műveljük azt az isteni földet, 

amely az Úr ránk bízott. Tegyük mindezt törékeny voltunkat elismerve és elfogadva, a teremtő Isten 

munkatársaiként hálás szívvel, Főegyházmegyénk 2021-re választott szentírási mottójának megfelelően: Az 

Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. (Teremtés könyve 2,15) 

 

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, majd a saját képmására, ikonjára megteremtette a föld porából 

az embert, és orrába lelehelte az élet leheletét. Igy lett az ember élővé. Isten az embert nem csak egyszerűen 

a földön (há-árec) helyezte el, hanem minden teremtménytől megkülönböztetve az ember számára kertet 

(gán) ültetett. A héber kifejezésekből ki is tűnik, hogy a föld nem azonos a kerttel. Ezen kert ugyan az Isten 

által teremtett földön van, mégis több a földnél... Ezen kert az a hely, ahová az Isten az embert helyezte, 

hogy művelje és őrizze azt. Kezdettől akarta Isten, hogy ez ember részese legyen a Vele való közösségnek, 

amely nem egy passzív állapotra hív, hanem a Teremtővel való együtt munkálkodásra. Nem kevesebb az 

ember méltósága, hivatása, mint Isten alkotását, a teremtett világot, az emberi élet színterét, a kertet művelni 

és őrizni. Ezen méltóság, hivatás felelősségre szólít fel minden embert. Ha Isten ránk, az emberre bízta a 

kertet - de bátran kitágíthatjuk a horizontot, ha Isten ránk bízta a teremtett világot, akkor ennek oka volt.  

 

Mi hát ez a kert? Láttuk már, több mint a föld, amit Isten teremtett. A kert az a hely, ahol Isten teremtő 

jelenlétének nagyságát, mindenhatóságát, bölcsességét, békéjét, harmóniáját, egyszóval Isten lényegét 

megismerhetjük, felfedezhetjük. Szent Pál apostol így ír a Rómaiaknak írt levélben: Ami ugyanis 

megtudható az Istenről, azt maga Isten tette nyilvánvalóvá. Ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni 

mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Az apostol nagyon világosan fogalmaz 

amikor úgy folytatja hitvallását, hogy nincs mentségük azoknak, akik nem ismerték fel Isten létét a teremtett 

világból. A kert az ember számára Istent tárja fel, mint a kinyilatkoztatás megvalósulásának helyét. De 

ugyanezen kert magát az embert is értelmezi. Az emberre bízatott a kert gondozása, művelése és annak 

őrzése. Milyen szép, de milyen rövid volt az a harmónia, amelyet az ember Istennel kezdetben megélhetett. 

Az ember többre vágyott? Kevés volt neki a minden? Hallgatott az elferdített szóra és engedett a kisértő 

gonosznak.  

 

Megrendítő volt adventi hajnalainkon hallani egyházi énekünk mélységes fájdalmát: 

Ó bezárult Édenünk, rosszra fordult kezdetünk! 

Megtaláltuk a halált, Üdvünk kincse zárra zárt! 

Aztán az ember felismerte esendőségét, törékenységét és ennek tudatában az Egyetlenhez kiált, az Istenhez, 

hogy: Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat... Karácsony ünnepe újra és újra 

megmutatja Isten lehajló szeretetét az emberiség felé, hogy újra és újra kézen fogja Krisztusban és 

visszavezesse az embert Édenbe, arra a helyre, amit Isten az embernek készített.  

Csonka Nándor lelki igazgató 
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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 2020/2021-es tanévet megnyitó ünnepélyünkön! Külön köszöntöm az 

1. osztályos diákjainkat, akik számára izgalmas az iskolakezdés, hiszen az óvodát követően az iskola 

rejtelmeivel ismerkednek majd! Köszöntöm az új, más iskolából felsőbb évfolyamokra érkezett diákjainkat 

is! Nagyon örülünk érkezéseteknek! 

Köszöntöm minden kedves régi diákunkat! Jó újra látni Benneteket! Külön köszöntöm az ötödikeseket, akik 

a mai napon egy nagy lépéssel a felső tagozatra lépnek és a nyolcadikosokat, akik az utolsó, felelősséggel 

teli évüket kezdik az iskolánkban, hogy az itt megszerzett tudásukat kamatoztathassák majd a középfokú 

iskolákban! 

Köszöntöm Kedves Új Kollégáinkat is! Bertalanné 

Sinkovics Boglárkát, aki a 4. osztály osztályfőnöke, 

Tarsolyné Németh Máriát, aki angol nyelvet oktat majd és 

az 5. osztály osztályfőnöke, valamint Folly Eszter hittanárt, 

aki a DÖK patrónus pedagógusa! 

Különös ez a tanévnyitó, hiszen Magyarország, sőt a világ 

történelmében sem volt hasonló eset, amikor ilyen módon 

és ennyi időre be kellett zárni az iskolákat egy láthatatlan és 

kiszámíthatatlan vírus miatti védekezés érdekében. Most nem csak egy nyári szünet, hanem majdnem 

félévnyi iskolabezárás áll mögöttünk és ahogy a visszajelzésekből kitűnik, nemcsak a pedagógusok, hanem a 

diákok és a szülők többsége is nagyon örül, hogy végre hagyományos módon kezdődhet meg a tanítás. 

Természetesen nem a korai felkelés, a számonkérések miatti szorongás hiányzott, hanem a közösségben 

megélt szeretet, a személyes találkozások lélekemelő pillanatai. Azok a pillanatok és percek, amikor 

személyesen tapasztalhatjuk egymás elfogadását, az egymás felé áramló szeretetet, azt, hogy jó együtt lenni, 

jó közösségben lenni és jó együtt haladni a tudás útján és a tanórákon kívüli közösségi élmények útján! 

Köszönöm, hogy a nehéz körülmények között, a múlt tanév szokatlan kihívásokat 

jelentő hónapjaiban mindenki helytállt, köszönöm a kedves kollégáknak, hogy a 

digitális munkarend kihívásaival megküzdöttek, a számítógép előtt ülve, akár 

éjszakába nyúlóan javították az elektronikus úton érkezett munkákat, dolgozatokat! 

Köszönöm, kedves gyerekek, hogy ilyen gyorsan belerázódtatok a digitális tantermek 

világába, magam is megtapasztaltam, hogy hétről hétre igényesebb, leleményesebb és 

szebb munkákat küldtetek vissza! És nagyon-nagyon köszönöm a szülőknek, hogy a 

munka mellett nagyon nagy erőfeszítéseket tettek az otthoni tanulás biztosítása 
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érdekében! Embert próbáló időszak volt ez mindannyiunk számára! Iskolánk a körülmények ellenére szép 

eredményekkel zárta a tanévet, mindenkinek nagyon köszönöm, aki ehhez hozzájárult! 

Főegyházmegyénk érsekének, Dr. Udvardy Györgynek szavait 

szeretném idézni tanévnyitónkon: „A tanév kezdetén megérint 

bennünket a készülés, a várakozás és a felelősség érzete, ez segít 

abban, hogy jól lássuk a szolgálat lényegét, amelyet nevelésnek 

gondolunk. Amikor az egyik tanóra a másik után következik, 

amikor számtalan feladatot kell ellátni, akkor könnyen elveszítjük 

a pedagógia méltóságát, viszont egy ilyen ünnepi alkalommal tisztán látunk. (…) Ezért az ünnepekkor 

legyünk hálásak, hogy tisztán láthatjuk, Krisztus küldetéséből végezzük el feladatainkat.” Valóban ünnepelni 

jöttünk ide, az ünnep kiragad minket a hétköznapokból és a lényegre koncentrál, azt keresi, abba próbál 

kapaszkodni. Mennyire szép, hogy egyházi intézményként a tanévnyitás ünnepi pillanatait egy szentmise 

keretei között élhetjük meg, mely rámutat a lényegre. A Veni Sancte, a „Jöjj el Szentlélek” szentmise a jó 

Isten segítségül hívását jelenti. Arra mutat rá, hogy mi önmagunkban kevesek vagyunk, nem mi vagyunk a 

világ urai, hiszen egy láthatatlan vírus is sakkban tarthat minket. A szentmise arra mutat rá, hogy a jó 

Istenbe kapaszkodva kell megtalálnunk önmagunkat, helyünket a világban, az Ő önfeláldozó szeretetét kell 

megtanulnunk. A tanévkezdéssel járó félelmeinket neki átadhatjuk, bele kapaszkodva egy igazi 

szeretetközösség részesei lehetünk. 

Azt kívánom kedves gyerekek, hogy ebben a tanévben a személyes találkozások újbóli lehetőségével 

tapasztaljátok meg a szeretetteljes közösség örömét. Forduljatok 

egymás felé szeretettel és nyitottan a másik befogadásához és 

elfogadásához! Alakítsatok ki jó baráti és osztályközösségeket, 

ehhez a nyugodt feltétek adottak iskolánkban! Ebben 

segítségetekre lesznek osztályfőnökeitek és tanítóitok, 

tanáraitok! 

Osztályfőnökök – helyettes osztályfőnökök: 

1. o: Veres Kamilla - Kálmán Judit 

2. o: Németh Andrea –Molnárné Albert Bernadett 

3. o: Kormányos Ildikó - Oláh Imre 

4. o: Bertalanné Sinkovics Boglárka – Varga Zsolt 

5. o: Tarsolyné Németh Mária - Rohály János 

6. o: Tóthné Vad Eszter – Folly Eszter  

7. o: Hernusz Erzsébet – Varga Balázs  

8. o: Patonai Szilvia - Varga-Németh Erzsébet  

 

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

Új kollégánk: Bertalanné Sinkovics Boglárka, Tarsolyné Németh Mária, Folly Eszter 
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Manó Tanoda 

Nagy izgalmakkal vártuk a 2020/2021-es tanév kezdetét, 

hiszen nem tudhattuk biztosan, hogy a járványhelyzet mit 

hoz, hagyományosan kezdhetjük-e meg a tanévet.  Talán 

még ennél is nagyobb izgalommal és nagy szeretettel 

vártuk iskolánk legkisebb „Manóit”, akik augusztus 26-án 

lelkesen és izgatottan lépték át az iskola kapuját. 

A nap folyamán a gyerekek megismerkedtek a tanító 

nénikkel és persze egymással is. Ismerkedős játékok 

segítségével próbáltuk egymás nevét megjegyezni, a másikat egy kicsit jobban megismerni. 

Megismerkedtünk a legfontosabb iskolai szabályokkal, majd nagy örömmel és kíváncsisággal elindultunk az 

iskola bejárására.  A séta során meglátogattuk az Igazgató bácsit is, aki mindenkinek egy „szépen író 

varázsceruzát” adott át.  Miután megismerkedtünk az iskola épületének fontosabb helyiségeivel, minden 

tanuló elkészíthette az iskolai önarcképét. Az udvaron a gyerekek boldogan fedezték fel a játszóteret és a 

többi udvari játékot. Az udvari játék után még egy kis éneklés és kézműveskedés várta a tanulókat. 

Elkészítettük a Manó koronát, ami azt jelképezte, hogy minden kisdiák sikeresen elvégezte a Manó Tanodát.  

 A nap zárásaként megismerkedtünk iskolánk csodálatos környezetével is. Sétáltunk a tóparton, 

végigsétáltunk a fahídon egészen a Fénykeresztig, majd visszafelé megálltunk a kedvelt tóparti játszótéren 

is. A séta során a kisdiákok büszkén viselték a Manó koronát.  Jó hangulatú, vidám napot töltöttünk el 

együtt, melyet reméljük még több követ a tanév során.       KJ 
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Megújult a sakkszakkör eszköztára 

„A sakkjáték elsajátítása NEM cél! Hanem ESZKÖZ! Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív 

gondolkodás fejlesztésére!” 

A sakk szakkörnek idén is nagy sikere volt a diákok körében. Mivel a jelentkezők létszáma meghaladta a 24 

főt, ezért ebben a tanévben a hatékony tanulás és haladás érdekében két csoport lett kialakítva. Az egyéni 

képességek felmérése után egy kezdő és egy haladó csoportot tudtunk indítani. 

 Nagy örömünkre lehetőségünk volt ingyenesen képességfejlesztő feladatgyűjteményeket rendelni a 

szakkörre jelentkezők számára. Ennek köszönhetően a diákok egy nemzetközi sakknagymester - Polgár 

Judit - által kidolgozott feladatgyűjtemény segítségével fejleszthetik 

még hatékonyabban sakktudásukat. A Sakkpalota az általános 

képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a 

digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására 

is alkalmas eszköz.  

A tanulók hatékony fejlődését továbbá egy új digitális sakkóra, a 

szemléltetést pedig egy új mágneses demonstrációs sakktábla is segíti, 

illetve új sakktáblák is beszerzésre kerültek.  A diákok nagyon lelkesen és nagy örömmel használják az új 

eszközöket.            KJ 

A szabadság napja 

„Amíg szól a dal 56-ért, amíg szívünk dobog, 56 él!" 

1956. október 23-a, az 56-os forradalom és szabadságharc 

emléknapja. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a 

szabadság szeretetére emlékeztet. Kérdezhetjük, miért fontos az 

emlékezés? Egy népnek jövője akkor lehet, ha tisztában van múltjával, 

ismeri igaz történelmét s megbecsüli azt, amit ősei reá hagytak. Az 

egyik legnagyobb kincs, amit örökül kaphatunk, a SZABADSÁG! 

Az idei, különleges tanévben, amikor a vírushelyzet miatt igencsak megváltozott az életünk, talán még 

nagyobb felelősség hárult ránk, hogy ünnepeink fényét megőrizzük. Nagy kihívás volt számomra az iskolai 

műsor összeállítása és betanítása. Fokozott izgalommal és lelkesedéssel készültünk a diákokkal az előadásra, 

melyre 2020. október 22-én került sor az iskolarádió hullámain keresztül. A zenés színjátszó szakkör tagjai, 

- Oláh Imre tanár úrral kiegészülve - arra vállalkoztak, hogy megelevenítsék 1956 

eseményeit, megidézzék 56 eszméjét és közvetítsék üzenetét. A korszak főbb történéseit egy családi 

kerettörténetbe ágyazva adták elő: az „unokák” unszolására a „nagypapa” mesélte el személyes emlékeit, 

milyen is volt az 50-es évek Magyarországában az élet. 
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Szóltunk a „pesti srácokról”, a termelőszövetkezetbe szervezés, beszolgáltatás, Avh, „fekete autó”, szigorú 

cenzúra, elnyomás és besúgás időszakáról... amikor nélkülöztek az emberek, nem volt elég élelem és 

félelemben élték mindennapjaikat. Az országot szovjet csapatok szállták meg, akik bár függetlenséget, 

szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. A sztálinizmus és 

Rákosiék zsarnokságának végét jelentette: 1956. október 23-a. Mindszenty József bíboros szavait idézve: „A 

rendszert az egész magyar nép söpörte el…. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel 

a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen 

éljen.” „A magyar felkelés letöréséhez több mint 200 ezer szovjet katonára volt szükség, de a magyar nemzet 

szellemét és reményét nem lehetett legyőzni.” - vallotta 1956-ról Barack Obama. 

A felhangzó dalok, versek révén a legkisebbeket is igyekeztünk megszólítani. Műsorunk célja az volt, hogy 

érzelmeket, gondolatokat ébresszünk a tanulókban, hogy megértsék, miért alakultak így az események. 

Hangsúlyoztuk, hogy milyen nagy dolgot vittek végbe elődeink, amikor kiálltak az elveikért és harcoltak 

akár életük árán is a haza szolgálatában. Mit jelent a hűség, becsület, hazaszeretet, bátorság, önfeláldozás, 

hazafias viselkedés, egy közös célért való küzdelem. Buzdítottunk, hogy büszkén emlékezzünk és merítsünk 

erőt 1956 hősies napjaiból, hogy egy percre se feledjük el, mi magyarok a szabadság népe vagyunk! 

Végül a műsor utolsó dalával tiszteletünket és hálánkat fejeztük ki 1956 hősei és áldozatai előtt: 

„Magyarország halld szavunk, köszönettel tartozunk egy szabad országért!” Az 56-os Hősök példája 

nyomán tudjuk értékelni az örökül kapott jobb életet, a Békét és a Szabadságot!                                BSZM 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért 

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 

2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő 

asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. A közös imádság célja, 

a béke és egység előmozdítása a családokban és a világ nemzetei között. 

Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a 

világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, 

miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog 

változni”.  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet kérte a Magyar 

gyermekeket, tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a 

szervezéshez. Így is történt, iskolánk diákjai, pedagógusai is válaszoltak a hívásra, és a Nagyboldogasszony 

templom melletti téren láncot alkotva, együtt imádkozták a rózsafüzér imádságait. E szép környezetben, 

lélekben az Istenszülő elé vittük aggodalmainkat, kéréseinket, hiszen égi édesanyánk Mária közbenjárásában 

bátran bizakodhatunk szükségünk idején is. Hálát adunk Istennek a gondviselés tapasztalatáért! Iskolánk 

még mindig üzemel, pandémiahelyzettől függetlenül.        FE 
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Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, 

Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 

engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket 

Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. 

Ámen. 

A kis Bicebóca nyomában 

        A 3. osztállyal rendhagyó olvasásórán vettünk részt „A kis Bicebóca” című olvasmány feldolgozása 

során. Látogatást tettünk a tapolcai iskolamúzeumban. A régmúlt idők világába csöppentünk, hogy 

valóságban tapasztaljuk meg a régi kisdiákok életét, iskolai felszerelését. Maga az épület is oktatási 

intézményként működött a 18. században. Két helységében „Séta egy régi iskolában” című tárlat kapott 

helyet. 

 Az osztályteremben alig fértünk el, szűkösen húzódtunk össze a kis padokban. A katedrán osztálykönyvet 

néztünk meg, a palatáblákra mi is próbáltunk írni palavesszővel. Bizony nem volt egyszerű szép betűket 

varázsolni! A használati tárgyak közül érdeklődve figyeltük azt a bizonyos mogyorópálcát, amelyet 

fenyítőeszközként használtak a múltban. A falakon szemléltető ábrák és oktató képek lógnak. Az üvegezett 

szekrényben korabeli könyvek, tanszerek, taneszközök találhatók. Megtekintettük városunk híres szülötte, 

Batsányi János költő emlékkiállítását is.  

Az érdekes felfedezések segítettek minket abban, hogy elképzeljük olvasmányaink szereplőinek életét és a 

kor tárgyi emlékeit. Az elbeszélés feldolgozása dramatikus játékkal zárult, amelyben az egész osztály 

szerepelt. Mindannyiunknak emlékezetes marad ez az irodalmi mű és a hozzá kapcsolódó múzeumlátogatás. 

Szép élményekkel gazdagodtunk.                (Kupiczik Letícia 3. o.) 
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Adventi gyertyagyújtás 

Az adventi koszorú nem régóta létezik, ismerjük a történetét. Több mint 150 évvel ezelőtt élt 

Németországban, Hamburgban egy Johann Hinrich Wichern nevű evangélikus lelkész. A városban sok 

gyereket látott, akiknek nem volt otthona, az utcán koldultak és fáztak. Nem volt senki, aki gondjukat viselte 

volna. De ahhoz is kicsik voltak, hogy egyedül az utcán éljenek. Ez nem hagyta Jochann Wichernt nyugodni 

és alapított egy árvaházat. A gyerekek kaptak egy ágyat aludni, kaptak enni és: tanulhattak szakmát is. 

Lehettek csizmadia vagy kertész, varrónő vagy festő. Így a gyerekeknek nem 

kellett tovább koldulniuk, hanem maguk is tudtak idővel pénzt keresni. 

Wichernnek még egy dolog nagyon fontos volt: nem akart nevelőintézetet 

alapítani. A gyerekek körül inkább családot szeretett volna alkotni, ezért 

mindig 10-02 gyerek lakott együtt, egy gondozóval és egy nevelőanyával. 

1833-ban költöztek be. Jött a november és nagyon lassan múlott el. Az esték 

egyre hosszabbak lettek és Wichern elkezdett a gyerekekkel összeülni, történeteket mesélni és imádkozni. 

Mesélt Istenről, Jézusról, Máriáról és a karácsonyról. És egyre inkább közeledett a karácsony és a gyerekek 

kérdezgetni kezdték: Mennyi idő van még karácsonyig? Hányszor kell még addig aludnunk? Ekkor jött az 

ötlet Johann Hinrich Wichern számára: csinált egy nagy fakoszorút 19 vékony piros gyertyával és négy 

vastag fehérrel. A nagy fehér gyertyákat advent vasárnapokon gyújtották meg, a vékonyakat advent minden 

egyes hétköznapján. Így a gyerekek szemléletesen látták, mennyi nap van még karácsonyig. És minden este 

egy kicsit világosabb lett a helyiségben. Az adventi koszorú egyre gyarapodó fényeivel arra emlékeztette a 

gyerekeket, hogy ők Jézus érkezésére, a világ világosságára, fényére várnak. 

Wichernnek volt egy barátja, akinek nagyon tetszett az adventi ünneplés ötlete és zöld fenyőágakkal 

díszítette fel a koszorút. Továbbá még egy 24. gyertyát is elhelyezett karácsony estéjére. A zöld ágakkal 

való díszítés nemcsak egy szép dekoráció, hanem a remény jele. A fenyőágak télen sem veszítik el a zöld 

színüket, ezért arra emlékeztetnek minket, hogy a hideg szürke tél után a növények ismét zöld hajtásokat 

hoznak. Ez a remény maga: ha rosszul is mennek éppen a dolgaim, ha szomorú vagyok, megpróbálok abban 

hinni, hogy majd jobbra fordul minden. Ha rossz napokat élek, arra 

gondolok, hogy majd vidámabb, boldogabb napok jönnek. Ezért a 

fenyőágak számunkra a bátorítás jelévé is váltak: állandóságuk vigaszt 

és erőt ad minden időben. Az adventi koszorú egész konkrét segítség 

gyanánt keletkezett, mégpedig a várakozásban nyújtott segítségként. 

Lassan már készülünk karácsonyra, lassan gyarapodnak a fények. 

Egymásután meg- gyújtva a négy gyertya fényt és meleget hoz a sötét évszakba és a mindennapjainkba. 

Apránként felragyog a remény.  
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Régtől fogva a koszorú a kitüntetés, a koronázás jelképe is. Ez jól illik az advent királyi mivoltához, hiszen 

mi az égi királyra várunk, aki minden földi király felett áll. Ismerjük, tudjuk a történetet, Heródes király 

félelmét és annak gyilkos következményeit. Az 

adventi koszorú arra is emlékeztet minket, 

hogy Jézus köztünk van és ma is mondja: az én 

reményem mindkettőnk számára elég. 

Gyógyulást és életet adok számotokra.  

Nem a beteljesedés az, amire adventben várunk, akkor is, ha karácsonykor jó 

néhány kívánságunk teljesül. Arra várunk, hogy Jézussal a remény mindig 

újjászülessen és ezt életünk minden helyzetében érezhessük. Isten reménye minden 

ember számára elég. Isten békéje, ami minden értelmet meghalad, őrizze meg 

szívünket és elménket Jézus Krisztusban. Amen. 

A mi adventi koszorúnk is nagyon szép volt, Nándor atya ajándékozta az iskolának. Minden héten, az alsós 

osztályok egyike készült kis megemlékezéssel a gyertyagyújtásra. Szép versekkel, dalokkal, történetekkel 

hívták elő újra a szívünkben élő karácsonyt. A felvételt a következő hét hétfőjén, első órában láthatták az 

iskola diákjai. Covid ide, covid oda, a gyertyagyújtás most sem maradt el.      FE 

 

 

Gyertyagyújtások, adventi várakozás 

 

 
 

„Ahol szeretet, ott jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk” – 1. osztály 
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„Gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony, 

fáradt vándor, utat találjon!” – 2. osztály 
 
 

 
,,Minden ádvent ima is: 

Uram, fogadj be ma is!” – 3. osztály 
 
 

 
 

„Mintha itt lenn a nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 

Az én kedves kis falumban minden szívben 

Csak szeretet lakik máma.” – 4. osztály 
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„Ajándékos, kedves Szentünk”… 

Idén, a járványügyi előírásokat a Mikulás is betartotta, online vette fel 

velünk a kapcsolatot. Annyira belejöttünk a digitális oktatásba a tavasszal, 

hogy decemberben még Őt is ilyen módon üdvözölhettük és persze Ő is 

bennünket. 

Ennek ellenére nem szerettünk volna csalódást okozni Neki most sem, ezért 

ugyanolyan szeretettel, lelkesedéssel, izgalommal készülődtünk a 

találkozásra, mintha körünkben köszönthettük volna: tánccal, verssel, 

színdarabbal. A jelenetben ugyan a sok gyaloglástól elszakadt a cipője, 

kilyukadt a zoknija szegény Mikulásnak, de legalább nosztalgiázhatott ő is, 

visszagondolhatott a „régi, szép időkre”. 

Böjte Csaba testvér szerint arra születtünk, hogy ajándékok legyünk. Ajándék lehet a másiknak egy bátorító 

mosoly, egy együttérző pillantás, kedves szó, vele töltött idő, ráirányuló tekintet. Pénzbe nem kerülnek, 

boltban nem kaphatók, az emberi szívekben rejtőznek. Lássuk meg a nagyot a kicsiben, a sokat a kevésben 

és viszonozzuk a rosszat is jóval!           NA  

Pályaorientációs nap 

Minden tanév felelősségteljes kérdése a továbbtanuláson gondolkodó diákok 

számára, hogy vajon hova tovább? Akik már biztosan tudják, annak 

gondolataiban megjelenik az orvos, fodrász, mérnök vagy éppen autószerelő 

képe. Ám fontos feladatunk a családokkal együtt, hogy időben megismerjék 

tanulóink a különböző szakmákat, bővítsék ismereteiket a foglalkozásokról, 

kialakuljon elhivatottságuk egy- egy életpálya iránt. Ezért szervezzük meg 

minden évben első osztálytól kezdve a pályaorientációs napot.  

Idén az előző évek hagyományát a járványhelyzet felülírta, így alkalmazkodtunk 

a kialakult helyzethez. A papi elhivatottságról Nándor atya beszélgetett a 

gyermekekkel, az egyházi szolgálatot a 8. osztályos Németh Szabolcs mutatta be fényképek segítségével. Az 

alsó tagozatban az életkori adottságokhoz igazodva gyakorlatiasabb foglalkozásokat terveztünk. Varga Laci 

bácsival a könyvtárosok mindennapjaiba pillanthattak be, míg Bognár Feri bácsival megtanulták mi is az a 

fogó, csavar, szög és kalapács. A közétkeztető varázskonyháját már digitálisan láthatták tanulóink Szente 

Laci bácsi képein. A Zsolti bácsi által készített ppt-n megtudták, hol készülnek a finom levesek, hogy kerül a 

víz a hatalmas üstökbe, továbbá azt is, hogy mennyi az űrtartalma a billenős sütőnek. A felső tagozatosok 

videókat tekinthettek meg a tapolcai szakképző iskoláról és a pályaorientációs portálról, az iskolai szociális 

munkás segítségével pedig tovább bővültek ismereteik a pályaválasztással kapcsolatban. Lehetőség volt arra 
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is, hogy átbeszéljék az egyes szakmákhoz szükséges végzettségeket, ezek közoktatási hátterét. A napot 

mindkét tagozaton a játékok tették teljessé, úgy mint a Szakma–Aktivity, vagy az Amerikából jöttem.  MAB                                                                                                                      

Pályaorientációs foglalkozások a 8. osztályban 

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Tapolcai Család 

- és Gyermekjóléti Központja az idei évben folytatta a tavalyi 

tanévben elkezdett pályaválasztási foglalkozásait végzős 

osztályainkban.Az intézet szakemberei jogi, pszichológiai, 

gyógypedagógiai, addiktológiai tanácsadással is foglalkoznak, 

illetve vizsgálják és nyomon követik az iskolába járó gyermekek 

tanulmányi előmenetelét is. Az legelső alkalommal az ismerkedés után Györkös Vivien pszichológus játékos 

foglalkozás és beszélgetés keretében feltérképezte az érintett végzős osztályok diákjainak érdeklődési körét 

és orientációját. Minden tanuló személyesen mesélte el, hogyan képzeli el életét 10 év múlva. Lesz-e 

családja, illetve hol fog élni a világban, és vajon tudja-e már, hogy mivel szeretne foglalkozni? Az óra végén 

megállapítottuk, hogy a kérdések érdekesek voltak, és segítségükkel a diákok jobban megismerhették 

egymást. 

2020. november 4-én tartottuk osztályfőnöki óra keretében a foglalkozássorozat második pályaválasztással 

foglalkozó óráját. A gyermekek a különböző szakmákat a végzésükhöz szükséges képességek, készségek és 

a szakma végzéséhez szükséges tulajdonságok elemzése alapján ismerhették meg. Az ügyes, gyors és 

frappáns válaszokért a szakemberek nagyon megdicsérték 8. osztályos tanulóinkat! 

2020. november 18-án bonyolítottuk le a foglalkozássorozat harmadik óráját. A szakmákról szóló 

tájékoztató film megtekintése után rövid előadáson vettünk részt, 

majd az érintett foglalkozásokat szépségük, előnyeik és lehetséges 

veszélyforrásaik szerint elemezték. A gyermekek válaszokat adtak 

arra, hogy kit mi motivál a szakma választásánál. Nagyon ügyesen 

maguktól megfogalmazták és összeszedték az általuk ismert 

információkat, szép gondolatokat fogalmaztak meg! 

2021. december 9-én volt a végzős osztály számára az idei utolsó előadás a pályaorientációs szakmai nap 

keretében. Az első órában minden tanuló először a megadott szempontrendszer szerint, majd a saját 

szempontjaival kiegészítve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek segítségével együtt 

elemezte a legnépszerűbb foglalkozásokat. A harmadik órában Nándor atya a lelkipásztori 

hivatásról, Németh Bende Szabolcs pedig a ministrálásról beszélt. Végül pályaválasztási videókat néztünk 

meg, a diákok választhattak, mely foglalkozás érdekli őket.        PSZ 
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Dallamok a zongorán 

2020. december 17-én a 2. osztály rendhagyó énekóra keretei között ismerkedett meg a 

zongorával. A tanulók kíváncsian állták körbe a hangszert, majd meg is szólaltatták. 

Először Verebélyi Zalán 2. osztályos tanuló ült a billentyűk mögé. A „Mennyből az 

angyal” kezdetű karácsonyi éneket még vele együtt dúdolták, ám a Zongora ABC I. 

kötetében szereplő „Uszkár a cirkuszban” című darabot már figyelmesen hallgatták. A 

szintén 2. osztályos Magyari Emili a „Sötétes az erdő” című darabbal bizonyította, hogy igazán ügyesen 

kiigazodik a fekete- fehér billentyűk rendjében. Azok a tanulók is csodálattal hallgatták a 

dallamokat, akik nem járnak zeneiskolába. Az élményközeli, saját tapasztalatokon nyugvó 

tanulás, s a lelki egészség nevelése, kulturális ismeretek bővítése a zenei műveltség által 

nem csak kicsi korban fontos. Így a gyerekek 

ámulattal figyelték, hogy Németh Szabolcs 8. 

osztályos tanuló (aki már 6. éve zongorázik) az 

„Adventi hírnök”, „Csendes éj”, „Régi francia dal” és a „Sonatina” 

című zeneműveket játszi könnyedséggel adja elő. Megérthették, 

hogy kitartó munkával, sok gyakorlással Ők is a hangszereik 

mesterévé válhatnak.                      MAB 

  Angyalbatyu 

Iskolánk idén is csatlakozott a Katolikus Karitász 

ajándékgyűjtő akciójához, hogy ünnep legyen a karácsony még 

több gyermeknek!  A színes csomagok szépen gyűltek, gondos, 

igényes csomagolásaik nagylelkű szülők szívbéli jóságáról 

meséltek. Nagy öröm látni azt, hogy tanítványaink és szüleik jó 

példával járnak elől. Dani így emlékszik vissza az Angyalbatyu 

gyűjtésre: „Idén is adakozó lelkülettel készítettük el 

angyalbatyuinkat. Jó érzés, hogy olyan felebarátainkat ajándékozhattuk meg, akik rossz körülmények között 

élnek. Bizonyára nagyon örültek ajándékaiknak, mikor megkapták azokat. A cipősdobozokba a gondosan 

kiválasztott meglepetések mellé kerültek levelek is.  Ezek a levelek szívből jövő jókívánságainkat vitték el 

nehezebb sorsú társainknak. Reméljük jól telt az ünnep náluk is, és örülni tudtak a kis csomagoknak. Ez a 

karácsony emlékezetes lesz mindannyiunk számára, hiszen az egyéb kihívásokon kívül még a járvánnyal is 

dacolnunk kellett. Akiknek kevesebb jut a törődésből, most különösen is szüksége lehetett a lelket és szívet 

melengető, bátorító levélkékre. Igyekezni fogunk az esztendő többi napján is gondolni ezekre a gyerekekre, 

és imádságban is támogatni őket. Isten áldását kérjük rájuk!”          Polgári Dániel 6. osztály 
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Felkészülés a pásztorjátékra 

Végre eljött a december, advent időszaka. Eldőlt, hogy ebben az évben a negyedik osztály adja elő a 

karácsonyi műsort a templomban. Mindenki kiválaszthatta a maga szerepét. Én a narrátor/mesélő szerepet 

választottam. Ettől kezdve szinte napi rendszerességgel próbáltunk az emeleti teremben vagy a templomban. 

Először csak jelmez nélkül mondtuk el a szerepünket, később már a jelmez és a mikrofon használata is 

segített a gyakorlásban. A felkészítés során a hittantanárnő Eszter néni és osztályfőnökünk Bogi néni segített 

bennünket. 

Elérkezett az előadás napja, és akkor derült ki, hogy az egyik narrátor sajnos beteg lett, így az ő szövegét is 

nekem kell elmondanom. A műsor nagyon jól sikerült, és volt benne egy kis vicces jelenet is. Sajnos a 

vírushelyzet miatt a szülők csak felvételről nézhették meg az előadást. Az iskola többi tanulója pedig az 

utolsó tanítási nap reggelén láthatta a betlehemes játékot. 

Azt hiszem érdemes volt szerepet tanulni, gyakorolni, áldozatot hozni, hogy másokat így is 

megörvendeztessünk. Szerettük volna Jézus születésének örömét másokhoz is elvinni, remélem sikerült. Ez 

az idei online pásztorjáték, nekem mindig különleges, felejthetetlen élmény lesz. 

Ferenczi Lili Boglárka 4. osztály 

 

Pásztorjáték 

A pásztorjátékok eredete a középkori misztériumjátékokra vezethető vissza. A néprajztudósok által gyűjtött 

és leírt falusi betlehemes játékok szövegéről néhány esetben erősen gyanítható, hogy középkori eredetűek. A 

17. századból származnak az első magyar nyelvű betlehemes játékok. Feltételezhetően az iskoladrámák 

hatására megújult a hagyomány, számos forrás tanúskodik arról, hogy katolikus és protestáns iskolák diákjai 

egyaránt adtak elő betlehemes előadást az 1600-as években. A hagyomány később kikerült az iskolák falai 

közül, a 19-20. századi betlehemes játékok középpontjában már a kifordított bundát viselő betlehemi 

pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka állt.  

Karácsony előtt ma is népszerű családi program a pásztorjáték megtekintése. Iskolánk életében fontosak a 

közösen megtartott egyházi ünnepek. A vírushelyzetre való tekintettel a többi programhoz hasonlóan 

elmaradt a közös karácsonyi ünneplés is. Ennek ellenére azonban tanulóink vállalták, hogy készítenek egy 

frappáns kis előadást, amelyről kollégánk felvételt készített. Így lehetőség adódott arra, hogy a kedves 

szülők, nagyszülők otthon, az iskola tanulói pedig az osztálytermekben kísérjék figyelemmel a 4. osztály 

örömteli, kedves műsorát. Alkalmazkodtunk a körülményekhez, melyek láthatóan megedzettek bennünket. 

Szent Pál szavait idézve:-,,Ha Isten velünk, ki ellenünk?” Szeretnénk, ha hitünk, reményünk és szeretetünk 

egyre csak erősödne a pandémia helyzet idején.  

Hálát adhatunk Istenünknek, hogy a technika segítségével most is együtt énekelhettük az angyalok 2000 

éves szavait: ”Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”     FE 
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Különös karácsony 

 A mi karácsonyunk más volt idén, mint tavaly. Nem tudtunk elmenni a nagyszüleinkhez, ismerőseinkhez. 

Karácsony napján délelőtt feldíszítettük a fát. Délután kibontottuk az ajándékokat, és életem legjobb ajándékát 

kaptam: egy macskát. Mivel nagyon kicsike volt, csak januárban tudtuk elhozni a tenyésztőtől.  Kaptam még ruhákat 

és egy társasjátékot, amivel már többször játszottam. Este egy filmet néztünk meg, melynek a címe Karácsonyi 

krónikák. Nagyon jó film, mindenkinek csak ajánlani tudom. Nekünk így telt a karácsonyunk. Remélem, ebben az 

évben többször találkozhatunk a családtagjainkkal.                                                                         Németh Csenge 6.o. 

A karácsony nálunk 

 A karácsony nálunk nem sokat változott a koronavírus miatt. A téli szünet is jól telt, semmi probléma nem 

volt. A téli szünet első napjaiban készültünk a karácsonyra. Mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk, felraktuk az 

égősorokat. Szenteste elmentünk a misére. Most nem este 8-kor, hanem két órával előbb került rá sor. December 24-én 

reggel a karácsonyfa érkezett meg, másnap az ajándékok jelenlétére ébredtünk. Később rokonok is érkeztek hozzánk, 

velük együtt sütiztünk, ünnepeltünk. Ez a karácsony a járvány ellenére is maradt békés, meghitt. Úgy néz ki, hogy ezt 

az ünnepet semmi sem teheti tönkre.                                                                                          Nagy Márton Regő,  7.o. 

A karácsony 

 Az idei karácsony egy kicsit másképp zajlott. A járvány miatt az adventi várakozás is másképpen telt. Idehaza 

is sok minden családi körben zajlott. Elérkezett a karácsony napja, amikor közösen feldíszítettük a karácsonyfát piros 

és aranyszínű gömbökkel. Szenteste, a vacsora után megtörtént az ajándékozás. Karácsony napján elmentünk az 

ünnepi szentmisére. Kimentünk a temetőkbe is a sírokhoz, hogy hozzátartozóinkról megemlékezzünk. Aznap a 

rokonaink is megérkeztek. Velük eltöltöttünk egy kellemes délutánt. Az ünnepek után megkaptam még az utólagos 

ajándékomat. Ez a karácsony is meghitt és szép volt, a járvány ellenére is. Reménykedünk benne, hogy jövőre 

másképp alakul.                 Pölczmann Bence, 5.o. 

Az idei csendesebb karácsonyunk 

Karácsony előtt egy héttel megkezdtük a készülődést: takarítás, bevásárlás, fenyőfa beszerzése, mézeskalács 

sütése. Titokban ajándékcsomagolás. Karácsony reggelén izgalommal terveztük az esti programokat. Nekiálltunk az 

ünnepi vacsora készítésének, finom ételeket főztünk, illatos süteményeket sütöttünk. Közben a karácsonyfát is 

befaragtuk. Nem túl nagy, de formás fánk van, amit a szobámban helyeztünk el. A fenyőfa feldíszítése közös program, 

vidám hangulatban történt, rengeteg villanyégő, üveggömb, dísz került a fára. Titokban mindenki a fa alá helyezte az 

ajándékait. Majd megkezdtük az ünnepi asztal megterítését, mert a finom illatok alapján elkészült a vacsora. Az 

étkezés ünnepi ruhában, meghitt beszélgetés mellett zajlott. Utána a karácsony köszöntése jött. Egymásnak 

jókívánság, ajándék átadása. Mindenki nagy örömmel bontogatta. Az éjféli misét idén csak a tévében nézhettük, de 

így is öröm volt mindenki arcán. A karácsony másnapi rokonlátogatás az idén csak telefonon keresztül történhetett. De 

így is emlékezetes ünnep a karácsony, mert a családról és a szeretetről szól.    Tartó Dániel, 8.o. 
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Karantén-karácsony keresztény szemmel 

A vírus már szinte egy éve a nyakunkon van, és úgy látszik, a távozását nem sieti el, így egy nagyon fontos 

ünnepünk, a karácsony is szigorú keretek között zajlott. Fertőtlenített kézzel, távolságot tartva, maszkban várhattuk, 

ülhettük meg Jézus Krisztus születését.  

Szenteste, december 24-én a templomban lázasan készülődtem ministránstársaimmal együtt a szent liturgiára. 

Semmi, senki nem volt ugyanabban a lelkiállapotban, mint ami a megszokott volt: a mosolygós arcok, melyeket nem 

láthattunk; a megszokott kézfogások, szeretetteljes köszönések, amiket nélkülözni kellett. Mindenkiben volt egy kis 

bizonytalanság, egy kis félelem. Azonban amikor megszólaltak az orgonasípok első, égbe emelő hangjai, szinte 

mindenki elfelejtette ezt az egész káoszt, és egyként énekelhettük a Mennyből az angyal... kezdetű éneket. Nem volt 

semmi, ami a figyelmünket elterelte volna arról a csodáról, hogy emberi alakot öltött, és mint kisded, még a jászolban 

fekszik, és angyalok kórusa dicsőíti Istenünket. 

Úgy gondolom, hogy idén karácsonykor is méltón megünnepelhettük magát a Szeretetet. Azt a Szeretetet, 

amely nekünk megadja az örök életet. Véleményem szerint ezt a mennyei lángot, amelyet nekünk a lelkünkbe lehelt az 

Atya, tovább kell adni, éltetni kell a jövő nemzedék számára, hogy majd gyermekeink, unokáink is ünnepelhessék ezt 

a nagy misztériumot, ami nem a fenyőfáról és a csillogó díszekről szól. Hanem az Ige megtestesüléséről. 

            Németh Szabolcs 8.o. 

Téli szünet 

 Az idei téli szünet sok mindenben más volt, mint a többi. Bár most is nagyon gyorsan eltelt, mint mindig. 

 Több dolog befolyásolta a szünet és az ünnepek hangulatát. Az elmúlt évekhez hasonlóan hó most sem hullott 

a pihenő idején. Nagyon jó lett volna a barátokkal élvezni a tél igazi örömeit. Szánkózni, hógolyózni, hóembert 

építeni. Azért így is találtunk magunknak elfoglaltságot. Sokat bicikliztünk a faluban, és túráztunk a Szent György-

hegyen. Szép lassan elérkeztek az ünnepek. Sajnos  a vírus miatt az idén nem tudtunk a megszokott módon ünnepelni. 

A karácsonyt és a szilvesztert is szűkebb családi körben tartottuk. Sokat segítettem anyának az ünnepi menü 

elkészítésében. Szenteste elmentünk az éjféli misére. A szilveszteri bulizás is elmaradt. Sokat beszélgettem a 

szüleimmel, és közösen tévéztünk. Éjfélkor koccintottunk az új évre. Lényegében meghitt szeretetben teltek el az 

ünnepek. Bár sokkal szebb lett volna, ha több családtaggal is együtt lehettünk volna.  

 Lassan véget ért a pihenés, és újra elkezdődött az iskola. Így telt el az utolsó általános iskolai téli szünetem.                                                                                                                               

Haffner Gergő 8.o. 

A téli szünet 

Az utolsó tanítási napon már mindenki nagyon izgatott volt. A befejező órán a diákok az órát nézték, hogy a 

percek peregjenek le. 

A várakozás igazán itt indult, mert tudtam, már csak pár nap és karácsony. A szünidő eleinte pihenéssel és 

játékkal kezdődött. Amikor viszont kipihentem magam, segítettem az anyukámnak a ház kitakarításában, a főzésben, 

az elmosogatásban. A szünet második fele nehezebb volt, mert újra a tanulás következett, mivel a felvételire kellett 

készülni. A kosárlabdaedzések, mérkőzések elkezdődtek. A befejező napokban azért még pihentem egy keveset. 

A szünet után találkoztam a tanárokkal, a barátaimmal. Minden visszaállt a régi kerékvágásba. 

         Magáriusz Gergő 8.o. 
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A téli szünet 

 Nagyon vártam a téli szünetet. Az utolsó héten már számoltam vissza a napokat. Már csak öt nap, már csak 

négy nap...  Végül csak elérkezett. Egy kicsit azért rossz érzésem volt, mert arra gondoltam, hogy két hétig nem látom 

a barátaimat. 

 Az első nap reggelén sokáig aludhattam, nem kellett korán kelni. A reggeli után a húgommal játszottam. 

Végre volt idő erre is. Kézműveskedtünk, társasoztunk, memóriajátékoztunk. Majd délután közösen mézeskalácsot 

sütöttünk. Nagyon szépek és finomak lettek. Az ünnepek előtti néhány napban segítettem anyukámnak kitakarítani, 

rendet rakni és sütit sütni. December 24-én reggel nagyon izgatott voltam, hogy nekem majd mi lesz a fa alatt. 

Boldogan ugrottam ki az ágyból a húgommal együtt, és futottunk a karácsonyfához. Ott állt a fa csillogva, alatta a sok 

szép színes ajándékkal. Mindenki örült, mert megkapta azt, amit szeretett volna. De azt hiszem, a legboldogabb mégis 

én voltam, mert megkaptam azt, amire már régóta nagyon vágytam. Egy csodaszép hófehér fésülködőasztalt. Miután a 

helyére került a szobában, órákig ültem előtte. Elpakoltam rajta a kis dolgaimat, és csak csodáltam. Estefelé a 

nagyszüleimhez mentünk, mert Szenteste mindig ott gyűlik össze a család egy közös vacsorára. Itt is sok szép 

ajándékot kaptunk, és finom ételeket ettünk. Másnap a keresztapáméknál ebédeltünk, ahol a finomságok mellett jó 

hangulat is volt. Karácsony másnapján a másik nagyszüleimhez mentünk Padragra. Reggel indultunk, és ott töltöttük 

az egész napot. Így a kis unokatestvérünkkel is sokat tudtunk játszani. A két ünnep között kicsit tanulgattam is, de 

szerencsére nem kaptunk sok házi feladatot. A szilvesztert most is nagyon vártam, mert meglátogattam Laurát, így 

együtt ünnepelhettem a legjobb barátnőmmel. Apukám vitt el hozzájuk kora délután. Sokat játszottunk, szórakoztunk, 

tévéztünk, nevettünk. Annyira jól éreztük magunkat, hogy aludni sem volt időnk. Kora reggel volt már, mire 

elnyomott minket az álom. Másnap persze nagyon fáradt voltam, és kicsit nyűgös is, de megérte. Remélem, a 

következő szilvesztert is együtt töltjük majd. 

 Sajnos hamar eltelt a két hét, vége lett a szünetnek. Újra kezdődött az iskola és a korai kelés. De annak azért 

örültem, hogy ismét találkozhattam a barátaimmal.                Osváth Panna Napsugár 7.o. 

Vízkereszt ünnepe és házszentelés a katolikus iskolában 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/01/vizkereszt-unnepe-es-hazszenteles-a-katolikus-

iskolaban/?fbclid=IwAR379XorJPWezdDtI9ANRUTPl7dmI_GaZW6MGwkCnzHVxXdm6XG86CghSBw 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola követve az egyik legősibb keresztény hagyományt, 

megünnepelte Vízkereszt ünnepét. Egyházi szertartás szerint megszentelték az iskola épületét és a jó Isten 

áldását kérték az iskolában tanuló diákokra és az ott dolgozókra, pedagógusokra. Később Csonka Nándor 

atya az  ajtó fölé felírta az aktuális évszámot és a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) 

kezdőbetűit is: 20 + G + M + B + 21. 

A reggeli szentmisén Nándor atya, az iskola leki vezetője felhívta a figyelmet a napkeleti bölcsek 

figyelmességére, figyelmére, mely elvezette őket a Megváltóhoz. – Az igazi bölcsesség az, hogy észre kell 

vennünk a jeleket, melyek az Istenhez vivő úton vezetnek bennünket, minden ember is hordozhat isteni 

üzenetet a számunkra - fogalmazott. 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/01/vizkereszt-unnepe-es-hazszenteles-a-katolikus-iskolaban/?fbclid=IwAR379XorJPWezdDtI9ANRUTPl7dmI_GaZW6MGwkCnzHVxXdm6XG86CghSBw
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/01/vizkereszt-unnepe-es-hazszenteles-a-katolikus-iskolaban/?fbclid=IwAR379XorJPWezdDtI9ANRUTPl7dmI_GaZW6MGwkCnzHVxXdm6XG86CghSBw
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– A katolikus iskola törekszik arra, hogy a személyes odafigyelés iskolájaként gondozza a rábízott diákokat - 

mondta el lapunknak Rohály János igazgató, aki az ünnep eredetéről és jelentőségéréről is szólt. – A 

katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét, amely a 

karácsonyi ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja. Ez az egyik legősibb keresztény ünnep, mely arra 

emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és elhozta nekünk az üdvösséget. 

Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését is, akik a 

hagyomány szerint hárman voltak: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A 

vízkereszt elnevezés a vízszentelés szertartásából ered, melyet ekkor végeznek. Ekkor kezdetét veszi a 

házszentelések időszaka, mely szertartás során a pap az újonnan megáldott 

szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne 

lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az 

évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, 

Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 21. Az eredeti értelmezés 

szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem 

Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). Vízkereszt ünnepe megmutatja 

nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus 

születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét.     /tl/ 

Interjú Tarsolyné Németh Mária tanárnővel - Bolla Sára és Nagy Vivien 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? 

Sokaknak már kisgyermek korukban konkrét terveik vannak a 

jövőjükkel kapcsolatban, én nem tartoztam közéjük. Nekem csak 

jóval később alakult ki, hogy mi szeretnék lenni, és többször 

változott is ez az elképzelés. 

Miért lett mégis tanár, miért ezt a szakmát választotta? 

Balatonfüreden a Lóczi Lajos Gimnáziumban végeztem a 

középiskolai tanulmányaimat, ahol több nagy tudású és sokoldalú 

tanárom volt, akik példaértékűek voltak számomra. Az ő mintájuk volt az egyik vonzerő, a másik a gyerekek 

iránti szeretetem. Változatos, kihívásokkal teli feladat gyerekekkel foglalkozni, amiben otthonosan érzem 

magam, hiszen nekem is három gyerekem van, közülük ketten éppen ebbe az iskolába járnak. 

Szeret angolt tanítani? Miért az angol? 

Igen, nagyon szeretem az angolt, széphangzású, dallamos nyelv. Főiskolai éveim alatt egy évet töltöttem 

Angliában, majd újabb egy évet az Egyesült Államokban, ahol elmélyíthettem nyelvtudásomat és 

megtapasztalhattam, hogyan használják a nyelvet a hétköznapokban az élet különböző területein. Az elmúlt 

húsz év során gyerekeket és felnőtteket is oktattam, nyelviskolákban és középiskolákban, sokakat 

készítettem fel nyelvvizsgára, és már olyan tanítványom is van, akinek a szüleit is tanítottam. A felnőttek 
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számára többnyire nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése a cél, míg a gyerekek esetében lényegesnek 

tartom, hogy megkedveljék és szeressék a nyelvet. Fontos, hogy megértsék, milyen előnyt jelent a biztos 

nyelvtudás, és hogy átélhessék annak örömét, amikor utazás közben meg tudják értetni magukat, tudnak 

beszélgetni más anyanyelvűekkel, vagy eredeti nyelven tudnak filmet nézni. 

Örül a jelenlegi osztályának? 

Igen, nagyon örülök neki, kedves, aranyos osztály. Ildikó néni odafigyeléssel és szeretettel nevelte őket az 

elmúlt években, megtiszteltetés, hogy én folytathatom az ő munkáját.  A gyerekek nem voltak számomra 

ismeretlenek, már első osztályos koruktól ismerem őket. Vidámak, érdeklődőek, többnyire szorgalmasak, 

szeretek közöttük lenni. Remélem, ha a felső tagozatba lépés kezdeti nehézségein túl leszünk, összetartó 

közösség válik belőlük. Sok tervem van, amit szeretnék velük megvalósítani, a vírushelyzet elmúltával 

remélhetőleg lesz alkalmunk kirándulni és jobban megismerni egymást. A szülők rendkívül támogatóak, 

odafigyelnek a gyerekekre és mindenben számíthatok rájuk. 

Van-e a tanítás mellett szabadideje? 

A tanítás és a családi teendők mellett nem sok szabadidőm marad, de azért mindig igyekszem időt szakítani 

egy-egy családi kirándulásra, túrázásra. A környék bővelkedik a szebbnél szebb látnivalókban. Ezen kívül 

szívesen olvasok, hallgatok zenét, és kedvelem az igényes, tartalmas filmeket. 

Szeret-e főzni szabadidejében? 

Igen, a családom örömére nagyon szeretek főzni. Mindig vonzott a nemzetközi konyha, gyakran készítek 

indiai, mexikói és kínai ételeket a hagyományos magyar fogások mellett. 

Szereti-e az állatokat? 

Igen, van egy kutyánk, aki a családunk kedvence. Gyakran járunk el vele hosszú sétákra, szeret nagyokat 

futni és játszani a gyerekekkel. 

Köszönjük az interjút.    

 

Folly Eszter hittanárral készült interjú – Müller Bálint, Nagy András, Pajor Levente 

Eszter néni ez előtt hol dolgozott? 

Ez előtt Budapesten szolgáltam 6 esztendeig, a Szent Család Plébánián és a plébániához tartozó iskolákban, 

óvodákban tanítottam hittant. 

Miért ezt a munkakört választotta? 

Az érettségi vizsgám után még én sem gondoltam, hogy életem 

egyszer a hittanár pályán folytatódik majd.  Kertészmérnök szakon 

tanultam, rövid ideig dolgoztam is ezen a területen, mégis, úgy 

éreztem, hosszútávon nem lelkesít a növények világa. Természetesen 

megmaradt a családomtól örökölt természetszeretet, a szép színű és 

formagazdag növényvilág iránti csodálatom. A tudásomat jelenleg a saját kertemben kamatoztatom. Sokat 
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kerestem, kutattam, hogy hol is van az én igazi, hozzám passzoló helyem ebben a hazában? Nyugtalanító 

kérdéseimre a Szentírás sorai között találtam megnyugtató válaszra. Jézus Krisztus személyisége, tanítása 

magával ragadott, annyira, hogy ezt az örömöt meg akartam osztani másokkal is. Győrbe költöztem és a 

hittudományi főiskolát elvégezve hazatértem Gyenesdiásra. Vonyarcvashegyi, balatongyöröki és 

gyenesdiási gyerekekkel építgettem  Isten országát, és egy szép közösséget. Ott indult a hittanári hivatásom.  

Hány éve tanít?  

Tizennegyedik éve tanítok hittant. 

Gyermekkorában mi szeretett volna lenni? 

Gyerekkoromban szerettem volna  divattervező lenni, sok-sok ruhát készítettem a babáimnak. A színek, 

formák harmóniája már akkor is lenyűgözött.  Ezen kívül nagyon szerettem a bátyám legójával játszani, 

abban pedig azt élveztem, hogy házakat építhetek és megtervezhetem, melyik helyiség hol legyen, milyen 

legyen. Sokáig azt gondoltam, építész leszek. A harmadik örömös elfoglaltságom volt a tanárosdi játék. 

Saját naplót csináltam, tanmenettel, haladási naplóval. Így tanítottam a láthatatlan gyerekeket.  Nagyon 

gazdag fantáziám volt. 

Eszter néni sokat olvasott? 

Kezdetben nem szerettem olvasni, ellentétben velem, nővérem és bátyám sokat olvastak, így én unatkoztam. 

Egyszer végre kezembe került Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták, ill. Istenek kertje című könyve, 

attól a naptól kezdve csatlakoztam a könyvszeretők táborához. 

Szülei örültek, hogy-e munka mellett döntött? 

Szerintem meglepődtek, óvatosan és kíváncsian figyelték pályafutásomat. Örültek, de azt is tudják, hogy ez 

is egy nehéz hivatás, és az óta is izgulnak, imádkoznak értem, hogy „szép gyümölcsöket” teremjen a 

munkám. 

Hova járt általános iskolába? 

Keszthelyre, a Csány László Általános Iskolába jártam. Később Szombathelyen dísznövénykertészetet, 

érettségi után pedig Kecskeméten zöldség és dísznövénykertészetet tanulhattam. Végül parképítő 

szakmérnökként fejeztem be kertészeti tanulmányaimat. 

Mi a kedvenc étele? 

Szeretem a magyaros ételeket. Ha azt kérdeznéd mi az az étel, amit minden nap meg tudnék enni, akkor 

szerintem az a lecsó, a székely káposzta és palacsinta. 

Tanárnő mit üzen a mai tanítványainak?  

Talán azt üzenném, hogy tudatosítsátok: nem vagytok egyedül, nem vagytok magatokra hagyva, és nem 

vagytok a magatokéi. Isten gyermekei vagytok, és Ő közelebb van hozzátok, mint ti önmagatokhoz. A 

másik, amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy folyamatosan legyetek úton! Ne unatkozzatok, drága a ti 

időtök! Legyetek kíváncsiak, kutassátok a világot, és mindent, amit Isten teremtett! Fedezzétek fel 

önmagatokat, próbáljatok ki új dolgokat, mindezt kellő bölcsességgel, okossággal tegyétek. Szíveteket, 
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lelketeket óvjátok mindattól, ami kárt okoz nektek és felebarátaitoknak! Isten áldjon Benneteket kedves 

Gyermekek! 

Bertalanné Sinkovics Boglárkával készült interjú 

Bogi néni miért lett tanár? 

Nekem a szüleim is pedagógusok voltak, így kicsit „kódolva” volt, 

hogy erre a pályára lépek. Édesanyám tanítóként dolgozott, így 

egészen kis koromtól részt vettem a „tanítónéniskedésben”. 

Figyeltem, ahogy javítja a dolgozatokat, készül az óráira. Mikor 

nagyobb lettem, felsős talán, át is nézhettem a kijavított 

dolgozatokat. Sokat jártam vele táborba, egy szó mint száz, az 

egész életemet végigkísérte ez a hivatás. 

Mi szeretett volna lenni még gyermekkorában? 

Ó, nagyon sok minden! Állatorvos, ügyvéd és egy rövid ideig még rendőr is.  

Szülei mit szóltak, hogy emellett a szakma mellett döntött? 

Mivel ők közelről ismerik ennek a szakmának az árnyoldalait is, így azt hiszem tartottak tőle, bár sose 

mondták. Édesapám szerette volna, ha kereskedelemmel foglalkozom, szerinte érzékem van az emberekhez, 

az üzletkötéshez pedig ez elengedhetetlen. Mindemellett úgy érzem, büszkék rám, látják, hogy ezt szeretem 

csinálni, és nekik ez a legfontosabb. 

Hova járt általános iskolába? 

Mivel Budapesten, utána pedig Budapest mellett éltünk, így általános iskolába, gimnáziumba és később 

főiskolára is a fővárosba jártam.  

Sportol valamit? 

11 évig aikidoztam (harcművészet), amit nagyon szerettem. Másfél éve a futással próbálkozom, 

természetesen hobbi szinten. 

Bogi néninek mi a kedvenc állata? 

Nagyon szeretem az állatokat, említettem, hogy állatorvos is szerettem volna lenni, így nem nagyon tudnék 

kedvencet választani. De ha muszáj, akkor a háziállatok közül talán a kutya, egyébként meg a delfin.  
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A 2021/2022-es tanévben az 1. osztályosok osztályfőnöke  

Bertalanné Sinkovics Boglárka (Bogi néni) lesz. 

 

Bertalanné Sinkovics Boglárka tanítói, matematika műveltségi területes 

végzettséggel rendelkezik, 12 éve gyakorló pedagógus, nagyon szereti a 

hivatását. 3 kisgyermek édesanyjaként minden pillanatot gyerekek között tölt.  

Gyermekei közül a legnagyobb jelenleg első osztályos, így szülőként is 

megtapasztalta az óvodából az iskolába való átmenet kihívásait, belelát az 

első osztályosok életébe. Pedagógusi célkitűzéseiről így vall:  

„Nagyon szeretek tanítani, igyekszem az ismereteket minél érdekesebben, 

színesebben átadni. Óráimon nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra és 

tevékenykedtetésre, fontosnak tartom, hogy minél több érzékszervet bevonjak 

a tanulási folyamatba.  

Az alsó tagozat fontos feladatának tartom, hogy egy biztos, jó alaptudást adjon a tanulóknak, és emellett az 

önálló tanulásra is felkészítse őket. Hiszek a jó és elfogadó osztályközösségben, a csoport erejében, a 

csapatmunkában, mert ha a gyermek biztonságban, „otthon” érzi magát társai között, akkor sokkal 

bátrabban bontakozik ki ő maga is.  

Ahogy minden felnőtt, úgy minden gyermek más. Mindenki másban jó, és hiszem, hogy mindenki jó 

valamiben, feladatomnak érzem megtalálni a „rejtett kincseket”." 

 

Téli sport 

 

Udvarunkon, ablak alatt 

álldogál egy fura alak. 

Hóból van a keze, lába, 

fehér hóból a ruhája, 

hóból annak mindene, 

szénből csupán a szeme. 

Vesszőseprű hóna alatt, 

feje búbján köcsögkalap.  

        /Gazdag Erzsi: Hóember/ 

Juhász Dorina rajza, 2. osztály 
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Fenyves erdő fái közt 

délceg szellő vágtat 

Kristálypaplan borítja 

reggelre a tájat 

Hókristályok roppannak 

amerre csak járunk, 

vegyük elő szaporán a 

tavalyi szánunk. 

 /Mentovics Éva: Hókristályok 

roppannak- részlet/     

Molnár Zétény rajza, 2. osztály 

 

 

Húzza a szánkót hegynek fel, 

szuszog a Jankó hegynek fel. 

Siklik a szánkó hegyről le? 

Ujjong a Jankó hegyről le!  

           /Hajnal Anna: Szánkón/ 

Verebélyi Zalán rajza, 2. osztály 

 

A tapolcai „kiscápa” 

Zalán 2017-ben, 5 évesen kezdte az úszástanulást Deli László „Laci 

bácsi” csoportjában, a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület által 

szervezett úszásoktatás keretében. Eleinte kisebb, azután egyre nagyobb 

lelkesedéssel vett részt az oktatásokon, majd 2018-tól Szántó Kata 

kisedzős csapatába került, ahol végképp megszerette az úszást. Egész 

évben heti öt nap edzéssel kitartóan készül a versenyekre. 

2019 januárjától vesz részt a Magyar Úszó Szövetség által jegyzett, 

régiós, hazai és nemzetközi versenyeken, melyeken 2 év alatt több tucat 

érmet nyert. 
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Zalán eredményei 2019-ben: korosztályos országos ranglistán elért Top 10 helyezések rövidpályán: 50 hát, 

50 gyors, 100 gyors, 50 mell, 50 pille, 100 pille, 100 vegyes; 50 m-es medencében: 50 gyors, 100 gyors, 50 

pille; Aranyjelvényes szintidők: 100 gyors, 100 hát. 

2020-ban 50 pille versenyszámból úszta be magát az első 10-be, és Aranyjelvénnyel rendelkezik 100 gyors, 

200 gyors és 100 hát versenyszámokban.                  MAB   /Forrás: Szülő/ 

Élményszerű olvasástanítás Meixner-módszerrel 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk a gyerekeinknek, mint az, ahogyan tanítjuk.” 

/Eötvös József/ 

Iskolakezdéskor az óvodás gyermek új szocializációs 

közegbe kerül. Megváltozik a napirendje, a fő 

tevékenysége. Nagyon fontos, hogy a várakozásokkal 

teli gyermek ne kudarcként élje meg az iskolakezdést. 

Rajtunk, pedagógusokon nagy a felelősség, hiszen 

nekünk kell átvezetnünk a kicsiket az óvodából az 

iskolába. A gyermek kíváncsi, tudáséhes, a 

legfontosabb vágya, hogy megtanuljon olvasni. Több 

olvasástechnikai módszert megismertem és alkalmaztam eddigi munkám során, azonban az olvasástanítás 

fellegvárának a Meixner-módszert tartom. Meixner Ildikó gyógypedagógusként dolgozta ki a dyslexia 

prevenciós és reedukációs módszert, mely megelőzi a dyslexiás tünetek kialakulását, illetve eredményesen 

kezeli azokat. Játékosan, de hatékonyan fejleszti a gyermekeket. Nagy hangsúlyt kap a sokoldalú 

készségfejlesztés, amivel az olvasás- és írástanítást készítjük elő. Sok a játékos tevékenykedtető feladat. 

A módszer jellegzetességei: 

- A hármas asszociáció kialakítása 

Megtanuljuk, hogy amikor egy hangot kiejtünk, mi történik a szájban, hol van a nyelvünk, morog-e a 

torkunk? A helyes artikuláció tanítása fontos szerepet kap. 

- A téri tájékozódás fejlesztése 

Fokozatosság elve szerint saját testen, térben és síkban történik. 

- Szótagoló olvasás 

A szótagoló, szintetikus módszer hatását helyesírás fejlesztésénél tapasztalhatjuk meg. 

- Már az első tanítási órán betűt tanít 

A gyermek számára ez hatalmas élmény, hiszen ezért készült iskolába. 

- A szókincs fejlesztése meghatározó 

-  Az írás tanítása késleltetett 

Az irányok differenciálása, a helyes ceruzafogás kialakítása nagy hangsúlyt kap. 

- Sok manipulatív tevékenység és lehetőség 
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Szótag-kép és mondatok-kép egyeztetése, szókártyák főfogalom alá rendelése.  

A Játékház tankönyvcsalád taneszközei felkeltik a tanulók érdeklődését, sokoldalúan használhatóak. 

Örömmel alkalmazom a Meixner-módszert az olvasás- és írástanítás során. Valóban élménnyé teszi az 

olvasás tanulását. 

Szívből örülök, hogy a következő első osztály tanulói is ezzel a módszerrel fognak belépni Betűország 

Birodalmába.             VK 

Miért a német nyelv? 

Manapság már elengedhetetlen, hogy idegen nyelvet tanuljunk. Általános 

műveltségünk részét képezi a nyelvtudás, de szükséges a diplomák 

megszerzéséhez is. Ezen felül bármerre is sodor minket az élet, mindenképpen 

hasznos az idegen nyelv. A német az utóbbi években kissé hátérbe szorult, de 

még így is a második legkedveltebb nyelv. Nem véletlenül.  

A német az Európai Unió legtöbb polgárának, mintegy 100 millió embernek 

az anyanyelve. Négy országban beszélik anyanyelvként: Németországban, 

Ausztriában, Svájcban és Lichtensteinben. Hat uniós országban is a hivatalos nyelvek közé tartozik: 

Németországon és Ausztrián kívül Luxemburgban, az olaszországi Dél-Tirolban, a dániai Schleswig 

tartományban, valamint Belgiumban. A világon minden 10. könyvet német nyelven adják ki, valamint ez a 

tudomány második anyanyelve is. Németország több, mint 100 Nobel-díjast adott a világnak. A 

németországi egyetemek színvonala világhírű, számos szakterületen kiváló képzést nyújtanak. A külföldi 

diákokat számos ösztöndíj-, és támogatási rendszerrel segítik. A német és a magyar egyetemek között 

fennálló kapcsolatok is megkönnyítik a magyar diákok számára, hogy tanulmányaik egy részét német 

nyelvterületen folytassák. Jelenleg nagyjából 10 ezer magyar diák tanul külföldön, a legtöbben német 

nyelvterületen, Ausztriában, vagy Németországban.  

Németország gazdasági szerepe világszerte folyamatosan növekszik. Az egyik legfontosabb gazdasági 

partnere hazánknak, ezért a némettudás sokat ér a munkaerőpiacon – műszaki mérnöki, informatikai, 

gazdasági, vagy akár bölcsészdiplomával is. Németországban számos nemzetközi cég kínál kiváló 

munkalehetőséget az európai munkavállalóknak. Németországban több 100 ezer magyar dolgozik és a 

szomszédos Ausztriában is jó eséllyel lehet munkát találni. Magyarországon az egyik legjelentősebb 

befektető Németország és a mintegy 7500 részben német tulajdonban lévő vállalkozás több, mint 300 ezer 

munkavállalót foglalkoztat.  

Mindezeken kívül hazánk környezeti adottságainak köszönhetően évente kb. 3,5 millió turista érkezik 

hazánkba a német nyelvű országokból és a magyarok is szívesek utaznak a német nyelvterületre. Kölcsönös 

az érdeklődés egymás országa, népe, kultúrája iránt, amin nem lehet csodálkozni, hiszen a német és a 

magyar történelem is szorosan összefonódik. A közös örökség része az is, hogy a német nyelv manapság 

is kiemelkedő szerepet játszik Magyarországon. Ebben fontos szerep jut a ma is Magyarországon élő 
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német nemzetiségnek, de annak is, hogy 1784-től 1844-ig az ország hivatalos nyelve is a német volt. 

Napjainkban használt szavaink közül is jó néhány német eredetű.  

Jelenleg minden lehetőség adott ahhoz, hogy az 

ember kitűnően megtanuljon németül. Ebben rendkívül 

nagy szerepet játszik a kora gyermekkorban elkezdett 

nyelvtanulás. A német nyelv szerkezete, szabályai 

világosak, kiejtése nem nehéz. Számos kiváló 

tankönyv és audiovizuális tananyag, 

szépirodalom, és folyóirat áll rendelkezésre.  

A német nyelv segítségével könnyen tájékozódhat az 

ember mind külföldön, mind belföldön. Ajtót nyit a személyes 

kapcsolatok, barátságok, együttműködés és az érvényesülés felé. 

Bátorítunk minden kedves Szülőt, hogy első idegen nyelvként a németet válassza gyermekének. 

Iskolánk már 1. osztálytól biztosítja a német tanulásának lehetőségét, így a gyermekek könnyedebb, 

játékos formában ismerkedhetnek a nyelvvel, több idő van az alapismeretek stabil elsajátítására és 

általános iskolai tanulmányaik végére probléma nélkül használható nyelvtudással rendelkezhetnek.  

Az évek során elsajátított eszköztárral pedig a későbbiekben - pl. gimnáziumban - könnyedén 

felvállalhatják a második idegen nyelv elsajátítását is.  

Talán kissé korainak érzik, hogy diplomáról, egyetemről, munkahelyről beszélünk a német nyelv 

fontosságával kapcsolatban, de higgyék el, már a kora gyermekkori nyelvtanulás, a választott nyelv 

döntő lehet gyermekeik sikerei szempontjából. Döntsön előrelátóan!     TVE 

Versenyeredmények 

Magyar 

A pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola által szervezett,  A teremtett világ elnevezésű 

szövegértési versenyen iskolánk tanulói kiemelkedő eredményeket értek el: 

Lázár Kristóf (7.o. ) 1. helyezett,   

Németh Nóra .(6.o.) 4. helyezett,  

Illés Bíborka (6.o. ) 9. helyezett,  

Németh Szabolcs (8.o.) 6. helyezett,  

Szigeti Barnabás (8.o.) 7. helyezett. 

 

Angol 

A 8. osztályos tanulók szép eredménnyel szerepeltek az Országos Angol Tanulmányi Versenyen.  

Résztvevők: 

Czilli Csongor 
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Magáriusz Krisztián Gergő 

Németh- Bende Szabolcs 

Rohály Kincső 

Szigeti Barnabás Ernő 

Tüske Bence Dániel 

A versenyzők közül Szigeti Barnabás továbbjutott a megyei fordulóba. 

 

Matematika 

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye ebben a tanévben is megrendezésre kerül a 

katolikus általános iskolák és a 6 ill. 8 osztályos gimnáziumokban a 4 – 8. évfolyamon tanulók számára.                             

Az 1. forduló 2020. november 18-n, 14:00-kor került megrendezésre helyben, iskolánkban. Feleletválasztós 

feladatokból álltak a feladatlapok. Valamennyi osztályból több diák is részt vett, szorgalmasan teljesítve a 

verseny által támasztott követelményeket. A 2. fordulóra végül két tanuló jutott tovább:  

Lázár Boglárka (4. osztály) és  

Lázár Kristóf (7. osztály).  

Eredményükhöz gratulálunk! A 2. forduló időpontja, helye: 2021. január 27., 14:00, helyben. A döntőre 

március 27-én kerül sor Piliscsabán a Páduai Szent Antal Iskolában, amelyen vegyes logikai feladatok 

lesznek. 

 

Néptánc 

A Krétakör Országos Művészeti Verseny néptánc kategóriában Sinkó Szabolcs (7.o.) arany minősítést 

kapott. 

 

Versenyzőink felkészítő pedagógusai: Hernusz Erzsébet, Tarsolyné Németh Mária, Varga Balázs 

Köszönjük a kollégák felkészítő munkáját! Az igazán kiemelkedő helyezésekért, eredményekért 

szeretettel gratulálunk a tanulóknak! 

 

Sporthírek: 

 

2020. február 07.-én Zengői Roland 8. osztályos tanuló  a tanévben nyújtott 

sportmunkájáért a tapolcai Sportgálán a TVSE Kosárlabda Szakosztály Sportolói 

különdíját kapta. 

Szeretettel gratulálunk! 


