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Megmaradni a szeretetben! 

A Húsvéti szentidőben, templomainkban gyakran hangzott fel Szent János evangéliumának egy-egy részlete. 

Különösen is figyelemre méltó, az úgynevezett Búcsú beszéd (Jn 13-17), amely Jézus utolsó szavai, 

tanításai. Ezek a szavak az apostolokhoz szólnak, ahhoz a közösséghez, akik majd a Szentlélek kiáradása 

után elindulnak a föld végső határig, hogy hirdessék az evangéliumot. Jézus szavai mintha ezekben a 

tanításokban egészen másképp hangoznának. Valóban búcsúzik tanítványaitól, valóban búcsúzik a földi 

szintértől, de úgy mint egy barát. Jézus barátjaként tekint mindazokra, akik hallgatják, megértik és meg is 

cselekszik az Ő tanítását.  

Ezen búcsúbeszéd ebbe az isteni barátságba emeli fel a tanítványt. Meghitt pillanatok ezek. Csend öleli 

körül az utolsó vacsora emeleti termét. Csak Jézus szavai, igéi hallhatók, amelyek most a tanítványok 

szívében otthonra találnak: Már csak rövid ideig vagyok veletek, ... ahova megyek, oda ti nem jöhettek. Új 

parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! ... ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és 

bennem is higgyetek... Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok... Békességet hagyok 

rátok, az én békémet adom nektek...  

Én vagyok a szőlőtő, az igazi és Atyám a szőlőműves. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a 

szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők...  

Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. 

Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok 

parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is 

megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő 

szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én 

örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes 

legyen. 
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Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek 

sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért.  

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a 

szolga nem tudja, mit tesz az ura. 

Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.  

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 

gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 

Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.  

Most álljon itt néhány szép gondolat, amelyet 8. osztályos diákjaink fogalmaztak meg Jézus Búcsú beszéde 

kapcsán. 

Németh Szabolcs: 

Krisztus úgy szeret bennünket, ahogy az Atya szeret. Ha ez a szeretet nem volna, nem volna semmi sem! 

Sem világunk, se semmi... Barsi Balázs atya gondolatát szeretném idézni: „Egy Istennek kellettek-e 

teremtmények, hogy szeretni megtanuljon?...” Az emberi szeretet, a barátságok, szerelmek, a házasság 

szentségi szeretete csak az Istentől lehet, csak az Istenben lehet, csak az Isten szeretetét tükrözheti vissza! 

Máskülönben az nem szeretet... És ennek a kapcsolatnak tökéletes „megtestesítője” az Atya és a Fiú 

kapcsolata, szeretete. A Fiú az Atya szeretetében van, azaz közösség, de nem akármilyen, hanem 

Szeretetközösség! „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért.” Ha ki kellene 

emelnem öt mondatot a Szentírásból, ez az igevers az elsők között lenne...Krisztus ezt beteljesíti: Életét adja 

értünk, életét barátaiért, és  azokért is akik elhagyták; azokért akik megtagadták Őt; azokért akik elfordultak 

Tőle. De az Isten szeretné sőt akarja, hogy Szeretetében legyünk, azaz közösségében.  „Maradjatok meg 

szeretetemben, ahogyan én megmaradok az Ő szeretetében” Hogy maradhatunk meg a szeretetében? 

Higgyünk benne. Szeressünk Fiúi szeretettel. Krisztus Fiúi szeretete tökéletes szeretet: „ Atyám, ha 

lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézus 

szavaiban teljesen látszik a Szeretet megnyilvánulása. Ebből is látszik, hogy Ő és az Atya egyek. 

Engedelmes, Fiúi szeretettel szeret. Szeressünk Fiúian, hogy mint Krisztus, mi is megmaradjunk az Atya 

szeretetében, közösségében.  Isten akkor is szeret, amikor mi nem tudunk, vagy nem akarunk szeretni. 

Folyamatosan kopogtat az ajtónkon, azt várva és akarva, hogy ajtót nyissunk és befogadjuk szívünkbe, 

lelkinkbe szeretetét! 

Jézus megint csak példát, sőt parancsot ad nekünk: úgy szeressük egymást, ahogyan ő minket. Tehát ha ő 

így szeretett bennünket, nekünk is a másikhoz így kell viszonyulni. Szeretettel, Fiúi szeretettel! 

Fogadjuk be azt aki úgy szeretett bennünket, hogy Életét adta értünk. Azt, aki barátainak mondd minket, aki 

hozzánk hasonló lett, aki maga a Szeretet. Maradjunk meg szeretetében, mert Isten nélkül nincs szeretet!  
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Rohály Kincső: 

Ezt az evangéliumi részt a szeretet „parancsának” értelmezzük, mégis ez a parancs egészen más jellegű, 

mint az lenni szokott. Nem kényszerre, hanem barátságra utal. Ugyanakkor Jézus parancsa példaadáson 

alapul, maga mutatja meg életével mit jelent: Nagyobb szeretete senkinek sincs annál , mint annak aki életét 

adja barátaiért. Háromszor hangzik el a barát kifejezés ebben a beszédben. Jézus azért nevezi barátainak 

tanítványait, mert mindent közölt velük, amit az Atya rábízott... A valódi szeretet nem szavakból áll, nem 

elégszik meg az érzés gyakori hangoztatásával, hanem konkrét tettekben nyilvánul meg. Isten, az ő tetteiben 

mutatja meg az emberiség iránti szeretetét. Az emberek közötti barátságot a bizalom, a hűség és az 

önzetlenség kell, hogy jellemezze!  

Iványi Milán: 

Uram, Te kiválasztottál, hívsz, hogy barátod legyek. Induljak a Te nevedben... Tegyek valamit a világunkért, 

hozzak gyümölcsöt, maradandót. Jézus, barátom. Barátságában ellazulhatok, hallgathatok vagy beszélhetek, 

moroghatok, zúgolódhatok, panaszkodhatok vagy hálás és derűs lehetek. Te ismered szívemet, nem kell 

megjátszanom magam... 

Haffner Gergő: 

Nagyon jó lenne, ha a világon Jézus tanítása szerint szeretetben és békességben élne mindenki. 

Segítségnyújtással, adakozással, jótékonykodással és még sok más módon ki lehet fejezni szeretetünket. 

Soha nem szabad lenézni senkit, például mert szegényebb vagy butább. Az lenne a természetes, ha 

mindenkire egyenrangú emberként tudnánk tekinteni... 

Vodenyák Szilvia: 

Jézus tanítványait szeretetre és engedelmességre tanította. Ha az Úr tanítása szerint élünk, akkor érezni 

fogjuk az ő szeretetének melegét. A szeretet bennünk lakik és igazán akkor érezzük, ha egymás iránt 

kimutatjuk... 

Szigeti Barnabás: 

Az evangéliumokban mély gondolatok vannak megfogalmazva, hogyan alakítja át a szeretet az emberi 

életet. Elsősorban nem látványos tetteink tesznek jó emberré, hanem szeretetünk. A szeretet Isten adománya, 

éltető erő, amely átjárja mindennapunkat... 

Bors Lara:  

Istennek akkora a szíve és a szeretete, hogy azt el nem lehet mondani. Ebből a szeretetből mindenkinek jut... 

Az előszót írta és a diákok fogalmazásait összerendezte: Csonka Nándor lelki igazgató. 
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Igazgató Úr tanévzáró beszéde: 
Tisztelt Lelki Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit  

a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségén! 
 

„Te Deum laudamus”, azaz „Téged Isten dicsérünk” – imádkoztuk a tanév végét lezáró pénteki 

szentmisén, azaz tanévzárásunk lényeges része megtörtént: a templomban, a jó Isten színe előtt köszöntük 

meg az elmúlt tanévet, minden nehézségével és örömével, kudarcaival és gyümölcseivel együtt. Az ember 

egyik nagyon fontos jellemzője – sajnos ez talán ma már egyre kevésbé jellemző – a hálaadás. Hálát az az 

ember tud adni, aki képes észrevenni a más emberek felől felé áradó szeretetet, segítséget, odafigyelést, 

gondoskodást. És ha ezt érzékeljük és hálánkat kifejezzük a másik ember felé, akkor az teremtő erővé válik, 

mert újabb lendületet ad a szeretet tettekben való megmutatkozásának, a szeretet körforgásának. A 

hálátlanság éppen ellenkezőjét érheti el. A hálaadás egy még magasabb szintje, amikor az ember a 

kudarcokért is hálás tud lenni, hiszen azok saját hiányosságaira mutatnak rá és akár pozitív irányba is 

formálhatják személyiségét a jó Isten segítségével. 

Számunkra a tanév – ahogyan prédikációjában Nándor atya rámutatott – a „Veni Sancte Spiritus”, 

„Jöjj Szentlélek Úristen” szentmisétől a „Te Deum laudamus”, azaz „Téged Isten dicsérünk” szentmiséig 

tart. A Szentlélek segítségét kértük az új tanév kezdetén, hogy segítsen minket az új tanév kihívásai, 

bizonytalanságai, változásai közepette és azért adtunk hálát pénteken, hogy eredményesen és sikeresen 

végigkísért minket. A két szentmise közti „utazás”, „úton levés” pedig a tanév maga a kihívásaival, 

nehézségeivel és szépségeivel. Tekintsük át röviden, milyen is volt idei „utazásunk”. 

Úgy gondolom, hogy szép és eredményes tanévet zártunk, annak ellenére, hogy az ideit is 

beárnyékolta a járvány. Hálásak lehetünk viszont azért, hogy Tapolca és környéke viszonylatában is az 

egyik legkevésbé érintett intézmény voltunk, összességében kevésszer kellett osztályokat átállítani digitális 

oktatásra. Nagy hálával tartozunk mindenkinek, aki a járványügyi előírásokat megtartva védte iskolánkat és 

védte egészségünket! Nagy köszönettel tartozunk a Kedves Szülőknek, hogy az iskolabezárások 

időszakában újra szoros partnereinkké váltak az oktatásban, az otthoni tanulás segítésében!  

Köszönöm a pedagógusoknak, a szülőknek, a diákoknak, hogy a digitális világ oktatási kereteit 

kiaknázva hatékony együttműködés valósult meg! Hálát adhatunk azért, hogy korlátok között, de néhány 

közösségi program megvalósulhatott, a közösségépítés most az osztályokon belül volt elsősorban lehetséges. 

Annak ellenére, hogy a városi érdeklődők felé nyitott rendezvényt nem tudtunk szervezni, a 

beiskolázási mutatóink stabilak maradtak és folyamatos az érdeklődés a felsőbb évfolyamokba való átvételt 

illetően is. A beíratásnál a normál, családias osztályméretet figyelembe véve 23 gyermek nyert felvételt és 

már most több diák érkezéséről tudunk felsőbb évfolyamokra is. 

A 2020/2021-es tanév a számok tükrében az alábbiak szerint néz ki: 
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A iskola összesített tanulmányi átlaga a tavalyi nagyon magas átlagot is meghaladta: 4,61 (a tavalyi: 

4,58 volt). Mindez a diákok szorgalmának köszönhető, hiszen a szorgalom átlaga: 4,71 (a tavalyi: 4,55). 

Kiemelten fontos számunkra a fegyelmezett, családias, biztonságos légkör, ezt a magatartásjegyek is 

mutatják: 4,58 (a tavalyi: 4,64). Iskolánknak 55 (!) kitűnő diákja van, 74 diáknak van legfeljebb egy 4-es 

osztályzata, 130-an 4,5-ös átlag felett végeztek a 171 diákból (tanév végi adat)! A bizonyítványokban 985 

darab jeles osztályzat született és emellé még 367 darab szaktárgyi dicséret is bekerült! A tanév során 

emellett 63 osztályfőnöki és 35 igazgatói dicséret is született. 

A gyönyörű tanulmányi eredmények mellett nagyszerű versenyeredmények is születtek. Az alsós 

veredményeket  Molnárné Albert Bernadett, az alsó tagozat munkaközösség-vezetője, a felsős 

versenyeredményeket Tóthné Vad Eszter, a felső tagozat munkaközösség-vezetője olvassa majd fel. 

Legyünk nagyon büszkék közös sikereinkre! Köszönöm Nektek Kedves Diákok a nagyszerű eredményeket, 

a Kedves Kollégáknak a lelkiismeretes munkát, a Kedves Szülőknek a nevelői-oktatói munkánk 

támogatását! 

Köszönjük a kedves Szülőknek, a Szülői Munkaközösségnek hogy a tanév közben is segítették a munkánkat 

nemcsak a gyerekek nevelése terén, hanem egyéb programok, rendezvények segítésével, támogatásával!  

Köszönjük a Fenntartónak, hogy az anyagi háttér és pályázati lehetőségek biztosításával hozzájárul 

folyamatos megújulásunkhoz!  

Köszönjük Nándor atya lelki támogatását, a plébánia és iskola közösségének összekapcsolását, a lelki 

napokat, a szentmiséket, a támogató és biztató szavakat!  

Köszönöm az alsó és felső tagozaton tanító kollégák erőfeszítéseit a nevelés terén, áldozatos munkájukat, 

mely jóval túlmutat az oktatáson, rengeteg odafigyelést, többletáldozatot hoztak a gyermekekért, 

rendezvények, kirándulások, táborok szervezésével!  

A tanév végén töltsön el hát mindnyájunkat a jól végzett munka öröme. Hiszen valóban van minek örülni és 

hálát adni. Kedves Gyerekek! Köszönöm a szép versenyeredményeket, a közös iskolai élményeket! 

Vigyázzatok magatokra a nyári szünetben! Mozogjatok, sportoljatok, olvassatok és beszélgessetek sokat 

barátaitokkal, hiszen ezek által is a világot ismeritek meg! 

Kedves Elsősök nagy utat tettetek meg az első év során és igazi iskolássá értetek, gratulálok a szép 

eredményekhez!edves Negyedikesek, gratulálok az alsó tagozat követelményeinek teljesítéséhez, jövőre vár 

rátok az izgalmas felső tagozat! Kedves ballagó Nyolcadikosok! Köszönjük a szép közösségi élményeket a 

szép eredményeket! Visszavárunk Titeket!  

Mindenki áldozatát, támogatását, segítségét nagyon köszönöm! Köszönöm, hogy egy megújult iskola állhat 

ma a Templomdombon! 

És most következik a tanév végének egyik legjobban várt mondata: 

A tanévzáró ünnepségünk végén, a 2020/21-es tanévet ezennel lezárom! 



OSKOlA  2020/2021. II. félév 
 

 
 
6 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért – imádsággal egy jobb világért 

Minden évben, október 18-án reggel 9 órakor a világ számos pontján gyermekek imádkoznak a jóért, 

a békéért, a világunkért. A Nagyboldogasszony iskola is csatlakozott ezen kezdeményezéshez, 19-én hétfőn 

az iskola apraja-nagyjával kivonultunk a templom melletti gesztenyefák árnyékába egy közös elmélkedésre, 

egy tizedrózsafüzér imádságra. 

Nándor atya, iskolánk lelki igazgatója imádságra hívó szavaiban szólt a diákokhoz: „Rajtatok most 

kedves tanulók a világ szeme. A ti gyermeki hangotok immár Istenhez és Máriához, égi édesanyánkhoz szól. 

A gyermekhang mindig kedves, a gyermekhangra mindig odafigyelnek, a 

gyermeki fohászt mindig meghallgatja a jóságos Isten.” Nagyon szép volt, 

ahogy a Szűzanya szobrot körbeálltuk, és minden  

”Üdvözlégy Mária” ima után egy-egy rózsaszálat Égi Édesanyánk lába elé 

tett vázába helyeztünk, mintegy minden fohászunkat az ő oltalmába 

ajánljuk. Ezen alkalomkor mindenki megérezhette, milyen is tiszta szívből, 

gyermeki őszinteséggel, közösségben imádkozni, egy jó cél érdekében.  

Ugyanaz a lelkület működik bennünk ezeken az imádságos alkalmakon, 

mint az egyéb liturgikus eseményeken, például a szentmisén is. Egy a 

tekintet, egy a gondolat, egy a lélek. Mind egyek vagyunk, a Mennyei Atya gyermekei. Kicsik is, nagyok is, 

fiatalok és idősebbek is .Mind egyek... 

           Németh Szabolcs, 8.o. 

Ki is a ministráns? 
„2019 Szenteste... Úgy döntöttem, elnézek az éjféli 

Szentmisére, mert még soha sem voltam, és hajtott a 

újdonság érzése. Nagyon kíváncsi voltam, milyen lesz, mi 

fog történni. Megszólaltak az imádságra hívó harangok 

zúgása, majd rövid csend, hirtelen csengőszó...amikor az 

orgonasípokból feltörtek az első hangok, a Mennyből az 

angyal kezdetű ének első akkordjai, úgy éreztem, mintha a 

földtől elrugaszkodva, lebegnék a talaj felett...Ilyent még 

nem éreztem soha, mint akkor, azon a Szentmisén. 

Megérintett az a nagy és csodás Istenség, amelyet az angyalok- és szeráfkórusok szüntelen dicsőítenek.” 

Azóta minden Szentmisében megélem ezt az érzést, újra és újra átélem... 

No de ki is az a ministráns? 

Maga a ministráns szócska a latin „ministrare” szóból ered, aminek a jelentése: „szolgálni, szolgálatot 

végezni”. Valóban, ez nevéhez híven igazi szolgálat, nem másnak, mint az Istennek. Az az érzés, amit az 
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oltárnál érzünk ministránstársaimmal, az, hogy magát az Istent ismerhetjük meg, az mindent felülmúl. 

Ameddig egyesek csak annyit látnak egy-egy Szentmisében, hogy pár kedves, aranyos gyermek sürög-forog 

a pap mellett, addig a bensőbb rétegek sokkal mélyebb értelmet takarnak. Ministráns szinte bárki lehet 

életkortól függetlenül, aki úgy érzi, hogy bele akar kapcsolódni a Szentbe, aki akarja megismerni azt a 

misztériumot, melyet minden Oltárszolgálatnál láthatunk, tapasztalhatunk, és aki egy Szent közösség aktív 

és fontos tagja szeretne lenni... Ez a szent szolgálat nemcsak egy személyes kapcsolat Istennel, hanem 

közösség... Ha az én szeretetem az Istenben van, akkor az a szeretet olyan szeretet, amely már nem csak egy 

intim kötelék, hanem szeretetünk által közösség! Ministránsközösségünk ennek tökéletes példája! 

Ministránstársaimmal szoros kapcsolat alakult ki, a szolgálatok és a mindennapi élet során. Új barátságok 

szövődtek, melyek köteléke: az Istenbe vetett hit! Olyan közösség ez, ahol mindenki érték, mindenkit 

meghallgatunk, segítjük egymást, egymásra építkezünk. Ez egy olyan csapat, amely szeretet, Isteni 

szereteten nyugszik... Ahol egyként szolgálunk, ministrálunk a Teremtő Isten színe előtt... 

Azonban a szolgálat nem csak a templomajtóig tart. Azt az értéket, amit az Isten házában kapunk, azt a 

méltóságot, ki kell vinni a hétköznapi életbe, továbbadni az Örömhírt, magát Krisztust! A szolgálat nem 

állhat meg a küszöbön, úgy kell élnem a mindennapokat is, hogy valóban méltó legyek a templomi szolgálat 

elvégzésére! Ez azonban nem mindig könnyű... De pont erre tanít meg bennünket maga a szolgálattevés: 

alázatosságra, türelemre, hitelességre és szeretetre! 

Mindannyiunknak kicsit más-más az érzés, amit megélünk az oltár mellett, de 

mind-mind ugyanarra irányul a tekintet: Arra a kis parányi hófehér ostyára, 

arra a kehelyre, melyben Krisztus van köztünk szeretete által....  Központja 

ennek a Szent Szolgálatnak: maga az Isten...  Németh Szabolcs 8.o 

 

„Szolgálhatom az Istent, tevékenyen és aktívan részese lehetek annak a nagy 

misztériumnak, melyben dicsőítjük azt a csodás titkot, amelyben nekünk adta 

önmagát.”     Széll András vezető ministráns 

„Isten Szent színe előtt szolgálhatok. Jobban megismerem hitemet és egy 

mélységes örök barátságot kötök Istennel.”   Pölczmann Bence, 7.o. 
 

„A ministrálás nekem felelősség, mivel alkalmasnak találtattam, ezért mindent elkövetek, hogy a 

Szentmiséket minél jobban megtisztelhessem. Isten szolgálata a világon az egyik legszebb dolog, 

megtiszteltetés hogy részt vehetek benne.”      Szőcze Botond, volt diák 
 

„ Mindig büszkeséggel tölt el, hogy szolgálatok az oltárnál Istennek. A tanítás, amit ott kapok, máshol nem 

tanítják .Isten világa számomra egy különleges út!”     Nemes Lénárd, 6.o. 
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„Jobban tusok figyelni a Szentmisére, közelebb érzem magam az Atyához. Mostanra már rengeteg feladatot 

meg tudok csinálni, segítek a szertartásokon, és nagyon jó a társaság. Büszke vagyok rá, hogy szolgálhatok.” 

Keller Adrián, 5.o. 
 

„Számomra fontos az Isten igéjének hirdetése, hogy azokkal is megismertessem az Urat, akik még nem 

ismerik!”          Lázár Kristóf, 7.o. 
 

„Szolgálat... legyen az ministrálás, orgonálás, tanítás és egyéb más szolgálat, nemcsak a szentmisék, tanórák 

idejére tart. A szolgálat az ember lelkének egyik éltetője. Megélni és továbbadni mindazt, amit a Szentlélek 

Isten sugall a szívünkbe. Ahogy a második Timóteus levélben is olvassuk: "Hirdesd az igét és állj vele 

elő..." (2Tim 4,2-4) Hirdetni és élni az igét, Isten igéjét. Ez a szolgálat.  Fekete Gábor, kántor 

Farsangi mulatság 

        Az iskolában február 5-én tartottuk a farsangi mulatságot. Mindenki nagyon örült és izgatottan várta. 

Ilyenkor a diákok jelmezekbe öltözve felvonulnak és körbejárják az osztályokat. Sajnos idén ezt nem tudtuk 

megtenni a koronavírus miatt. Mi mégis boldogok voltunk, mert a termünkben megtartottuk. 

A barátom, Peti mexikóinak öltözött, Benedek katona, Kristóf 

ninja volt, én pedig kommandós jelmezbe bújtam. Persze 

mindenki ötletes maskarát öltött, jókat nevettünk és viccelődtünk 

egymással. Finom sütiket, ropogtatnivalót is hoztunk magunkkal, 

jólesett a finom üdítő is a mozgalmas eseményen. Sokat 

játszottunk, táncoltunk és még tombolát is húzhattunk sok 

nyereménnyel. Úgy gondolom, mindenki nagyon boldog volt és 

élvezte ezt a vidám délutánt.                Farnady Máté, 3. osztály 

Különleges farsang 

A COVID járvány miatt az iskolánkban az idén a szabályokat szigorúan betartva kellett megtartani a 

farsangi mulatságot, bált. Az unalmas és néha szürke napok, hétköznapok után örültünk ennek a 

lehetőségnek, pedig tudtuk, hogy nem lesz teljesen olyan, amilyennek szeretnénk. 

Az osztály választotta ki a jelmezeket. A Jumanji szereplőinek ruháiba öltöztünk. Mindenki nagyon jól 

érezte magát  és önfeledten szórakoztunk, de azért nem olyan volt, mint régen. 

Majdnem egy egész napig jelmezben, illetve a filmben szereplő emberekhez hasonló ruhákban voltunk. Az 

ötlet nagyon jó volt, a jelmezen illetve az öltözéken egy kicsit gondolkodnom kellett. Sebaj! Addig is 

elfeledkezhettünk a vírusról. Móka, kacagás, vidámság és tánc volt aznap. 
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A szabályokat azon a napon is betartottuk, hiszen nem akartuk, hogy utána baj legyen az iskolánkban. 

Csipszet, sütit ettünk, finom üdítőket ittunk. Igaz, mindenki a sajátját, most nem válogathattam a társaim 

által hozott finomságok közül. Az idő nem volt jó, így nem kívánkoztunk ki az udvarra. 

A farsangi tánchoz járt egy díj, amit sajnos nem mi kaptunk, de azért jól éreztük magunkat. Remélem, 

jövőre már olyan lesz a farsang, mint régen volt, és felhőtlenül élvezhetjük. Németh András, 6. osztály 

Farsang covid idején 

Hamar belecsöppentünk az egész dologba, de szívesen vállaltuk. 

Az ötlet eredetileg a sulirádióból jött, amit nem sikerült 

megvalósítani, viszont erre az egy napra hasznát vettük a 

terveknek. Igazából hamar sikerült megszervezni, az ötletek 

könnyen jöttek. Megpróbáltuk a lehető legjobbat kihozni a 

helyzetből, ami sikerült is. Így sem úgy sikerült, ahogy 

elterveztük, nekem talán túl sok, vagy inkább a többiekhez képest túl sok szerep jutott, de ezzel senkinek 

sem volt problémája.  

A programokról: A jelenetek és táncok felvétele viszonylag könnyen ment (legalábbis könnyebben, mint 

amire én számítottam). A levetítésnél sem volt probléma. A 

tánc ugyebár hagyomány, viszont a beöltözést most máshogy 

oldottuk meg. Az osztályok filmeket választottak, s azok 

szereplőinek öltöztek be. A jelenetekben próbáltunk kisebb 

segítséget nyújtani, szeretném kiemelni Pölczmann Bence 

színészi tehetségét a 7.-esek jelenetében mutatott 

szerepléséért! Zseniális volt. 

A jelenetek levetítése után következett a kvíz játék, amiben többnyire az iskoláról és a 8.-osztály tanulóiról 

tettünk fel kérdéseket, de voltak a sulitól teljesen független kérdések is. Majd miután minden lement, 

kezdődött a szabad foglalkozás, mindenki azzal foglalkozhatott, amivel szeretett volna.  

A kisfilmről: 

Mindig szerettem volna kisfilmet forgatni. Egyik kedvenc időtöltésem a videók vágása, szeretek szerepelni 

és operatőrként filmet készíteni is. Nagyon örültem, hogy a többiek partnerek voltak az ötletemben és 

nagyjából sikerült elképzeléseimet megvalósítani. 

Mindenkinek szeretném megköszönni aki segített, szerepet vállalt az egész farsangban, a fiúk (Sabján 

Olivér, Magáriusz Gergő) nevében is!      Czilli Csongor, 8.osztály 
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A digitális oktatás alatt készült írások 

Otthoni tanulásom 

A vírushelyzet miatt ismét digitális tanításra szorultunk. Bogi néni minden reggel 7:50-kor online 

bejelentkezést tartott. Sorra küldte és magyarázta az anyagot, még kihívásokat is csinált nekünk. Számomra 

ez nagyon jó volt. Rossz volt, hogy nem volt meg az osztályközösség, barátok és a tanárok jól leadott órái. 

Legjobban hiányzik a közös munka, móka és szórakozás. Szerencsére az idén nem lesz évvégéig online 

tanulás, ha a jó Isten is úgy akarja, akkor április 19-én megyünk újra. 

 Lázár Boglárka, 4. osztály  

Az én apukám 

Az én apukám eléggé termetes, 

És egy kicsit kövérke.  

Haja rövid, barna, 

Feje búbját nem takarta.  

 

Felsorolhatnám, mihez ért,  

De akkor itt ülnénk estig,  

Így hat azokat sorolom, 

Amiben kedve telik:  

 

Barkácsolás, kertészkedés,  

Sőt még talán főzés,  

Még van több is, de azokat nem sorolom, 

Így hát ezért annyit mondok: 

 

Ha elesel, felsegít, 

Ha elesik sosem sír.  

Sajcz Gábor Lőrinc, 4. osztály 

 

A digitális oktatásról 

A múlt tanévben találkoztam először a digitális oktatással. Nehéz volt az elején belerázódni, a 

Classroom felületet is meg kellett tanulni használni. Emlékszem, hogy az első füzetképet még fejtetőn 

töltöttem fel, de annak is nagyon örültem, hogy egyáltalán sikerült. 

                 Most márciusban már sokkal könnyebb volt erre a rendszerre átállni. Az is segít, hogy idén már 

tanulunk informatikát. Szeretem, hogy több tantárgyból van online óra. Így sokkal könnyebb megértenem a 
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tananyagot, és jó látni az osztálytársaimat is. Élvezem az itthonlétben azt, hogy tovább alhatok, hogy 

omlettet, vagy tejbedarát is kapok reggelire, mert anyukámnak jut rá ideje elkészíteni. Több a szabadidőm a 

hétköznapokban. Azt azért sajnálom, hogy nem találkozom a srácokkal az osztályból. Nem tudunk a 

szünetekben beszélgetni, és mivel itthon vagyok, sokkal több házimunka jut rám. 

                A mi családunkban a digitális oktatás legnagyobb „nyertesei” a cicáink, Rozi és Szeder, mert így 

mindig együtt lehetnek velünk, és bármikor odajöhetnek egy simogatásra.  Nagy András, 5. osztály 

Az engem most leginkább foglalkoztató téma 

Már jó ideje tanuljuk magyar irodalomból Petőfi Sándor: János vitéz című művét. Nekem nagyon tetszik ez 

a vers. Olyan érdekesen fogalmazta meg a költő, hogy mint a diafilm kockái, úgy jelennek meg 

gondolataimban a versszakok. Minden fejezethez rajzoltam is egy képet a füzetembe, így könnyű felidézni a 

tartalmát az elejétől kezdve. Amikor Petőfi Tiszta c. versét tanultuk, az volt ilyen képekre emlékeztető vers.  

Nehéz a régi nyelvezete miatt, mégis szívesen olvasom. 

Most, hogy a szóképekről is tanultuk, még inkább érdekessé vált, hiszen már nem csak a tartalmát, hanem a 

költői kifejezőeszközöket is megismerjük a szövegben.  

Mikor gyakoroltam a dolgozatra, az internetes feladatok között láttam, hogy a már tanult szóképeken kívül 

más fajták is vannak, és sikerült néhányat találni a versben.  

Rákerestem az interneten a János vitézre, és érdekes dolgokat olvastam róla: elbeszélő költemény, 374 

négysoros versszakra, 27 római számmal jelölt részre tagolódik. A története a paraszti élet keretei között 

kezdődik, majd az író elviszi a cselekményt a mese világába, aztán visszatalál a valóságos élet talajára, a 

végén pedig újra a képzelet világába emelkedik, olyan magasságba, ahonnan már nincs visszatérés.  

Vörösmarty Mihály írta a műről: „Ez az alkotás bármely irodalomnak díszére válna.” 

Kíváncsian várom, mit tanulunk a vers következő fejezetéről.   Kállai-Sárffy Nóra, 5. osztály 

Felelősséggel az iskolában 

Az idei tanév nagyon sok változást hozott az életünkbe a vírushelyzet miatt. Ez az év más, mint a többi volt. 

Szeptemberben végre visszamehettünk az iskolába, ahol tavaly március óta nem jártunk. Mivel a veszély 

nem múlt el, ezért fokozottan vigyáznunk kell egymásra. Reggel az iskolába lépés előtt megmérték a 

hőmérsékletünket. Maszkot kellett viselnünk a közösségi területeken. Nem lehetett bemenni mások termébe. 

Az étkezésnél csak egy osztály tartózkodhatott az étkezőben. Különösen fontos, hogy sűrűn kezet mossunk. 

Az udvaron is csak a saját osztálytársainkkal lehettünk, ezért kevesebbet tudtunk játszani. 

 Sajnos az óvintézkedések ellenére újra bezárták az iskolákat. Továbbra is fontos, hogy vigyázzunk 

egymásra, hogy minél előbb újra találkozhassunk.       Csetey Zsombor, 6. osztály 

 



OSKOlA  2020/2021. II. félév 
 

 
 
12 

Undok covid 

    Egy éve, hogy itt vagy közöttünk, ezért engedd meg, hogy pár mondatban leírjam, mit is jelentett a 

számunkra, diákok számára. 

     A vakációnk végével örömmel értesültünk, hogy tantermi oktatással kezdjük az új tanévet. Sajnos 

tévedtünk, mikor úgy véltük, minden a régi lesz. Már a reggeli megérkezésünk is teljesen más. Az ajtóban 

kézfertőtlenítés, ami néhányunk bőrét kiszárítja. A tanárok reggeli, bátorító mosolyát nem láthatjuk, mert a 

kötelező maszk mögött elrejtőzik. A következő procedúra a lázmérés, és csak utána találkozhatunk az 

osztálytársainkkal. Örülhetünk egymásnak, de csak távolról. Nincs egy puszi, egy kézfogás, egy ölelés. 

Távolságtartás van. Az órák sem a régiek, némelyiken viselni kell egész negyven percen át a maszkot. 

A közös ünneplések, megemlékezések csak videón keresztül láthatóak, mintha csak filmet néznénk. A 

fergeteges farsangi mulatságunkra is rátelepedtél. Nem bulizhattunk önfeledten, nem láthattuk a kisebbek 

büszke felvonulását. Elérkezett a jó idő, a tavasz. Órák között a szünetekben nem játszhatunk önfeledten, 

nem arról beszélünk, hogy ki, mit csinált, merre járt a hétvégén. Ismét online tanítás van. Ülünk a monitor 

előtt, és örülünk, hogy így látjuk, halljuk egymást. Igaz, így jobban be tudjuk osztani az időnket, nem kell 

kapkodni, de milyen áron? 

     Nem szeretnék így felnőni. Kérlek, menj el, hadd legyünk ismét vidámak, boldogok, szabadok! Vissza 

szeretnénk kapni a régi, megszokott életünket.    Kupiczik Bereniké, 6. osztály 

“Soha ne mondd, hogy soha!” 

     Talán így indíthatnám a fogalmazásomat, arra való tekintettel, hogy az élet mindig olyat produkál, amit 

addig soha nem éltem át. 

     A Covid-19 vírust először föl se fogtam. Az online oktatás kezdetben egy gyönyörű “vakációnak” indult, 

kötelezettségek nélkül. Azután megérkeztek a feladatok és leckék, mind a tanulásban, mind az életünkben. 

A mamánk, aki addig szinte minden nap besegített, egyszerre eltűnt az életünkből, kivonta magát papával 

együtt, nehogy elkapják a vírust. A szüleink dolgoznak reggeltől-estig, anyukánk többször a határon teljesít 

szolgálatot, mivel katona. 

Az elején élveztük a szabadságot, majd rá kellett jönnünk az ikertestvéremmel, hogy még mennyi mindent 

nem tudunk. Fel kellett nőni a feladathoz, hogy önállóak legyünk, és ne csak korholjuk egymást, hanem 

össze is dolgozzunk a cél érdekében. Megtanultuk, hogy az időnket be kell osztani. A felelősségtudatot, 

hiszen van egy kiskutyánk, akiért felelősek vagyunk, mint a kis herceg a rókáért. Enni adni, sétáltatni, vizet 

cserélni és játszani vele. 

Az étkezésben a “terülj-terülj asztalkám” lecserélődött  a “magad uram, ha szolgád nincsen”-re . Idővel a 

testvéremmel egymást felváltva megterítettünk és elmosogattunk, megtanultunk pár ételt elkészíteni. Mire a 

szüleink hazajöttek, igyekeztünk elpakolni, rendet tenni. 
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Meg kellett tanulni, hogy hogyan kell tanulni.  Ez nem is volt olyan könnyű. 

Ha segítségre szorultunk, mamiékat elérhettük telefonon, vagy interneten néztünk utána dolgoknak. 

Rengeteg csodálatos és érdekfeszítő videót találtam. 

Nem is gondoltam volna, milyen klasszul, akár viccesen is elmagyarázhatnak egy tantárgyat az interneten, 

és ez által még kedvet is kapok hozzá. Kitárult a tudás világa ezen keresztül. 

      Összességében azt tapasztaltam, hogy összefogtunk és segítséget is kaptunk diáktársainktól. 

Nemes Honória, 6. osztály 

Covid-19 vírus, ami összehozza az embereket. 

     Minden rosszban van valami jó. Talán ezzel a mondattal tudnám jellemezni az elmúlt heteket, hónapokat. 

Mint gyermek, örvendeztem, hurrá, nincs iskola nem kell tanulni! Azután, mikor megérkeztek a feladatok, 

egy új világ nyílt meg előttem. Először könnyedén vettem, azután, rájöttem, hogy ez bizony felér egy 

kihívással. Ha nem tanulom meg, nem küldöm el időben, akkor lemaradok.  

Jó itthon tanulni, az időmet beosztani, de lehetőséget is ad néha a linkeskedésre. Megtanultuk értékelni a 

pillanatot, amit a családdal tölthetünk. Az értékek visszatértek a szürke hétköznapokba. Előkerült a 

társasjáték és a kártya. Kiültünk barkóbázni a teraszra. A család hétvégenként próbált együtt lenni. A 

tanulásban voltak és vannak is nehézségek, és az időbeosztásában is. Rájöttem, ha arra várok, hogy majd 

este anyával megoldom, akkor nem lesz időm tollasozni és kutyát sétáltatni. Pedig ő ott van velem, és 

minden percben hívogat a szemeivel. Elsajátítottam pár dolgot a háztartásban és a konyhában, amivel a 

szüleim és jómagam segítségére lehetek.             

       Mégis egyre jobban megdőlni látszik számomra a „Mindenhol jó, de a legjobb otthon” mondás. Bizony 

egy idő után ez kevés lett. Hiányoztak a pajtások, a kacajok, a csibészségek. Az órák, melyek mindegyikén 

egy-egy tanár színes személyiségével lettem gazdagabb. Az elismerő visszaigazolások, a tanár nénik 

mosolygó tekintete, a barátok és az, hogy diák legyek a megszólaló csengő alatt.                                                   

    Lehet, hogy felnőttem néhány feladathoz, hogy sok mindenben önállóbb lettem, de mégiscsak gyerek 

vagyok, aki közösségbe való. Ady Endre sorai jutnak eszembe: „Pusztuljatok bilincses iskolák!” Hát nem! 

Bármilyen furcsa is ezt kimondani, de hiányzik minden jó, ami ott történt velem.  Igenis hozzátartozik a 

diákság a felnőttkor küszöbéhez. Most nem azt várjuk, mikor lesz vakáció, hanem azt, hogy mikor lehet 

megölelni a pajtásomat, barátokat.       Nemes Lénárd, 6. osztály 

Felelősséggel az iskolában 

Már az év eleje sem volt szokványos. Mindenkinek maszkot kellett viselni, és távolságot tartani.  

Az osztályteremben szerencsére nem kellett hordani, és ennek nagyon örültünk. Más osztályokkal nem a 

megszokott módon tartottuk a kapcsolatot. Lent csak a lányok öltözhettek a testnevelés órára, a fiúknak 

pedig az osztályteremben kellett maradniuk. Ennek a srácok nem annyira örültek. A maszk kint is kötelező 
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volt. Ha templomba mentünk, akkor távolságot és helyet kellett hagyni egymás között. Később állandó 

viseletünkké vált, még a tornaórákon is. 

Nagyon bosszantó volt, mert alig lehetett levegőt kapni benne. Remélem, hogy ennek a vírusnak mielőbb 

vége lesz. Mihamarabb visszatérhetünk a régi szokásainkhoz.   Németh Csenge, 6. osztály 

A járvány hatása az oktatásra 

2020. év elején egy új vírus jelent meg a világban, a Covid-19. Ekkor még nem gondoltuk, hogy szinte az 

egész életünk megváltozik.  

Az előző tanév márciusában digitális oktatásra álltunk át, és már így is fejeztük be. Volt benne jó és rossz 

dolog is. A nyári szünet gyorsan eltelt. Elérkezett a szeptember, és megkezdtük a következő tanévet. 

Örültünk, hogy újra találkozhattunk az osztálytársakkal, és beülhettünk az iskolapadba. Az iskola életében is 

változást hozott a járvány. Nagy szerepet kapott a higiéniai szabályok betartása, a maszk használata, a 

távolságtartás. Nehezen éltük meg, hogy nem tudtunk beszélgetni, játszani a más osztályokban lévő 

barátainkkal. Minden óvintézkedés ellenére bejutott iskolánkba is a vírus. Több osztály is karanténba került, 

ami alatt otthonról digitálisan tanultak. Szerencsére mindenki meggyógyult, és újra élőben vehettünk részt 

az órákon. Március 8-tól megint mindenki a számítógép elé kényszerült, és csak kamerán keresztül láthatjuk 

tanárainkat és osztálytársainkat. Bízunk benne, hogy a tavaszi szünet után újra birtokba vehetjük az iskola 

épületét.          Németh Máté, 6. osztály 

 

A 2020-2021-es év 

A 2020-as évben kezdődött a történet. Egy világjárvány tört ki, a koronavírus. 

Az emberek nagyon féltek, mindenki felvásárolt mindent, a polcokat kifosztották. Nem látogathattuk idős 

rokonainkat. A kisebb gyerekeket nem nagyon vitték boltokba, és ha már itt tartunk, a boltokba is csak 

maszkban lehetett menni.  

Márciusban a sulikat is bezárták, és kénytelenek voltunk digitális oktatáshoz folyamodni. Online órákat 

tartottak nekünk és feladatokat adtak. Olyan volt, mint a suliban, csak otthon.  Jó volt, de egy idő után 

nagyon hiányoztak a tanárok és diákok. 

Tanévzárón is csak maszkban és egy méter távolságot tartva találkozhattunk.  

Szeptemberben már a suli falai közt tanulhattunk, de már csak távolsággal és maszkkal mehettünk udvarra, 

folyósóra. 

A 2021-es év még nagy kihívások elé állít. Idén a szigorítások miatt az utcára is csak maszkban lehet 

kimenni.  
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Ebben az évben eleinte minden rendben ment, de februárban karanténba kerültünk. Ezután alig jártunk pár 

napot, máris bezárták az iskolát. Az oktatás otthon történik azóta. Ugyanúgy kell tenni, mint az átlagos 

iskolai napokon, csak most otthon kell megteremteni az iskolai környezetet. 

A vírusra már kitaláltak egy új fegyvert, a vakcinát. Sokan még kételkednek, de már sok embert beoltottak 

vele. 18 éven felüliek kaphatták csak meg, így mi még nem. 

Visszatérve a digitális oktatáshoz, szerintem jó, hogy vannak online órák, mert néha, ha nem értünk valamit, 

tanári segítséggel könnyebben megértjük. Egyesek már várják, hogy visszamenjünk, míg mások maradnának 

otthon.           Schvetz Jázmin, 6. osztály 

Kiskert a város szélén 

Kóródi Kolos és Hanna családja zsebkendőnyi földterületen, 

hatalmas csodát hoztak létre. Ezt tavaly júniusban, a napközis 

táborban láttuk először. Az idei tanévben több alkalommal is 

kilátogattunk a 4. osztállyal, hogy kertészeti ismereteinket 

gyarapíthassuk. Jó alkalom volt ez, hiszen szervesen kapcsolódtak 

tanulmányi útjaink a környezetismeret anyaghoz. Ősszel és tavasszal 

is jártunk kint, több alkalommal. Látogatásaink során a gyerekek 

megismerkedhettek a kertgazdálkodás fogalmával, a talajművelés, növényápolás eszközeivel. Tapasztalatot 

és sikerélményt biztosított, hogy figyelemmel kísérhették a magból történő csírázást, majd a növény további 

növekedését.  A tankertben a gyermekek a tankönyveikben olvasható, 

sokszor nehezen értelmezhető elmélet gyakorlati visszaigazolását 

tapasztalhatták meg, miközben kikapcsolódtak. Mivel több 

érzékszervet bevontunk a tanulásba, jobban elmélyíthetővé váltak a 

célként kitűzött átadandó ismeretek. Az online oktatás alatt Tamás 

(Kolos apukája) minden önként jelentkező gyermeknek paradicsom 

magokat, termőföldet, cserepet vitt házhoz, aki vállalkozott mag 

ültetésre, illetve palánta nevelésre. A kis növénykék az otthonokban cseperedtek, szorgos-gondos kezek 

nevelgették őket és várták az alkalmas időt, hogy kikerüljenek a szabad ég alá. Ennek május közepén jött el 

az ideje, azóta már megerősödve a kertben fejlődnek ezek. Minden látogatás alkalmával volt lehetőség 

valami szezonális zöldség-gyümölcs fogyasztására málna, sóska, paprika, paradicsom. Nagy élvezettel 

„legelésztek” a gyerekek, szinte mindannyian. Nem volt olyan alkalom, hogy Tamás üres kézzel engedett 

volna el bennünket. A kóstolás mellet mindig kaptunk útravalóul valami finomságot is. A kertpedagógia 

beilleszthető az egészséges életmódra nevelésbe is. A kertészkedési gyakorlat alkalmával megértethetjük a 

gyermekkel, hogy az önellátó gazdálkodás során jellemzően vegyszermentes, egészséges élelmiszert 
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állítsunk elő. Ha a gyermek már kiskorában tapasztalatot szerez a kertészkedésben, annak előnyei 

meghatározzák életfilozófiáját. A kertészkedés munkafolyamatainak teljesítés élménye kihat az egyén 

későbbi munkamoráljára, a betakarított termény eredményként, örömöt okoz számára. A gyermek 

környezetbarát szemlélete hosszútávon fenntarthatóvá válik, ennek megfelelően felnőttként is igényes, 

gondos lesz élő- és élettelen környezetére. Önellátásra lesz képes, előállítja a szükségletét kielégítő 

zöldségeket-gyümölcsöket és virágok ültetésével gyönyörködteti környezetét. 

Köszönjük szépen a lehetőséget a Kóródi családnak!       NA 
 

PÉNZ7 - 2021 

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló 

European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek 

iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi 

tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos 

csatornán találkozhatunk a PÉNZ7 eseménysorozatával. Magyarországon példaértékű szakmai összefogás 

jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó "PÉNZ7" rendezvénysorozat megvalósítására. A 

program fókuszában az általános és középiskolások állnak.      

 A PÉNZ7 program – a járványhelyzet miatt – digitális környezetben alkalmazható megoldásokkal 

segíti a tanórák megtartását. Online tanórát, illetve rögzített előadást tart többek között Varga Mihály, 

Kandrács Csaba jegybanki alelnök és számos kormányzati, illetve banki vezető. Idén is nagy volt az 

érdeklődés a PÉNZ7 iránt: több mint 1000 iskola mintegy 170 ezer diákja mintegy 12.000 speciális tanóra 

keretében, 700 önkéntes önkéntes közreműködésével kapcsolódott be a programsorozatba. A magyar 

PÉNZ7 iskolai eseményei idén március 1–5. között kerültek megrendezésre. Iskolánk is aktívan részt vett a 

Pénz7 – en. Változatoz és játékos feladatokon keresztül ismerhették meg diákjakink a pénzügyi, vállalkozói 

világ „rejtelmeit”.                                                                        

A Magyarországon megrendezésre kerülő PÉNZ7 missziója, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyi 

tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói kedv megteremtésének, az üzleti 

ismeretek megalapozásának lehetőségére; a pénzügyi ismeretek mellett helyett adjon a vállalkozói 

kompetenciafejlesztés, és a vállalkozói ismeretek bevezetésére az iskolákban; országos szakmai önkéntes 

hálózat kiépítésével, a programba való bevonásával támogassa a pénzügyi, vállalkozói oktatás élményalapú 

megvalósulását; széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi, vállalkozási 

edukációs projektek terjedését, hasznosulását.        VB 
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A Teremtésvédelem és Fenntarthatóság Hete 

Az idei Teremtés és Fenntarthatóság Hete kicsit más volt, mint a többi. 

Felső tagozatos diákjaink hosszú időn át otthon tanultak, a kisebbek 

korábban térhettek vissza iskolánk épületébe. Nagy örömünkre.:-) 

Ezen a tematikus héten alsó tagozatos diákjaink egy iskolai 

rajzpályázaton vettek részt.  

Minden osztály választott magának az alábbi témák egyikéből:  

-A mi madaraink 

-A mi hegyeink 

-A mi vizeink 

-A mi virágaink 

Az elkészült rajzok az iskolai falait díszítették.  

A gyerekekből és tanárokból álló zsűri kiválasztotta a témának legjobban megfelelő remekműveket.  

Gratulálunk a résztvevőknek! 

Akik az egészségünket védik - hála érte!       

Ugyanúgy ahogyan természeti erőforrásainkat kimerítjük, hajlamosak vagyunk visszaélni saját és egymás 

erőforrásaival. Az eredmény kiégés. 

Szerettük volna iskolánk névadójának, Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának példáját követni. Nem csak 

lenni, hanem tenni, amikor szükséges. Gyakorlatba átültetve: Meglepetést készítettünk a tapolcai kórház és 

az Ajkán szolgálatot teljesítő Covid-központ dolgozóinak.  

A kedves gyermekrajzokkal és egy szép áldással köszöntük meg hosszantűrő, alázatos szolgálatukat, amit 

oly sokan megtapasztalhattunk.  A szalaggal átkötött rajzokat személyesen adhattuk át, a kórházban. 

Ezen kívül imáinkkal kísérjük és erősítjük őket, imaszolgálatunkba  a pandémia miatt otthon tanuló felsős 

diákok is bekapcsolódhattak.  

Miről gondolkodtunk ezen a héten?  

Életünk és mindaz, ami a fenntartásához szükséges, Isten ingyenes ajándéka. Ezt az ajándékot meg kell 

becsülnünk és szükséges továbbadnunk a következő generációnak. 

,,Napjainkban egyre inkább az körvonalazódik, hogy az emberiség a maga uraként belátása, megítélése 

szerint szeret gazdálkodni a teremtett világ javaival. Bármennyire is szeretnénk életünknek biztonsági 

légkört teremteni, annál nagyobb a kockázata annak, hogy megfeledkezünk arról, hogy a világ Istené. 

Tapasztaljuk, hogy a féktelen erőszak és a háborúk pusztulással fenyegetik a világot. Az egyházak feladatává 

válik ebben a helyzetben, hogy megmutassák, láthatóvá tegyék Krisztus békéjét.”  
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II. János Pál pápa 1990. január 1-jére – a béke világnapja alkalmából – írt üzenetében fogalmazta meg, 

hogy a természet adta erőforrások kifosztása és az élet minőségének fokozódó hanyatlása a bizonytalanság 

érzését táplálja, amely a világ békéjét is nagyban befolyásolja.  

,,Az ember bűnbeesése óta megpróbálja elragadni Istentől azt az uralmat, ami akár egyénileg, akár 

társadalmilag hatalom és gazdagság megszerzéséhez vezet. Éppen ezért nem meglepő számunkra, hogy a 

mai korban is ez a bűnös vágy él bennünk. A rendelkezésünkre álló – tudományos, technikai és gazdasági – 

hatalom segítségével nemcsak egyes néprétegeket, hanem magát az egész teremtést is kizsákmányoljuk, 

mintha megsemmisítésére törekednénk. Rá kell éreznünk, hogy életünk színtere Isten csodálatos alkotása, 

amelyben az ember a központi helyet foglalja el. Istenhez kötődő szándékkal legyünk jelen a társadalmi élet 

megnyilvánulásaiban!” (Szent II. János Pál)        FE 

A megbecsülés, a hála kifejezésére is tanítják diákjaikat 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/a-megbecsules-es-a-hala-kifejezesere-is-tanitjak-

diakjaikat/?fbclid=IwAR3jfl0kLDKRpBii_tCe5_V2FEdqRu0DgGwcAEr6188yUrg5C1HypfumeMI 

A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói áprilisban, a Teremtésvédelem 

hetén, a teremtett természeti világ szépségéről és annak 

fenntarthatóságáról gondolkodtak. Az alsó tagozat Folly Eszter 

hittanár vezetésével ajándékkészítésbe kezdett, hogy ilyen 

formában is kifejezhessék hálájukat és megbecsülésüket. A 

tanulók a héten elkészült  rajzaikkal megajándékozták a tapolcai 

egészségügyi dolgozókat és katonákat, hiszen tudják már, hogy 

az egészségügyben a lelki és fizikai megterhelés óriásira nőtt az 

elmúlt időszakban. 

– A hittanórákon gyakran elhangzik, hogy az Isten az embert szeretetből teremtette és gondjaira bízta a 

világot. Ezért fontosnak tartjuk a gyerekeknek megtanítani, hogy felelősen gazdálkodjanak a természet 

ajándékaival- mondta el lapunknak Rohály János igazgató. – Sajnos, ahogyan a természeti kincseinket 

kimerítjük, éppúgy hajlamosak vagyunk visszaélni saját és egymás erőforrásaival is. Felmerült a kérdés, itt 

és most hogyan tudnánk ez ellen tenni? Mi a feladatunk? Ha nyitott szemmel járunk, akkor láthatjuk: most 

épp az egészségügyben dolgozók lelki és fizikai terhelése nőtt óriásira, mely nemcsak rájuk, hanem a 

hátországot jelentő családjaikra is hatással van. Az alsó tagozatos diákok ezért Folly Eszter hittanár 

vezetésével ajándékkészítésbe kezdtek és a gyerekek által rajzolt képeslapokkal fejezték ki köszönetünket a 

minket szolgáló, kitartó, hűséges küzdelemért. A katolikus iskola nevelési elvei között hangsúlyosan jelen 

van a hála és megbecsülés kifejezésének fontossága, mely nem korfüggő és nem divat kérdése- hangsúlyozta 

az igazgató. /tl-kat.isk/ 

 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/a-megbecsules-es-a-hala-kifejezesere-is-tanitjak-diakjaikat/?fbclid=IwAR3jfl0kLDKRpBii_tCe5_V2FEdqRu0DgGwcAEr6188yUrg5C1HypfumeMI
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,,Édesanyám, virágosat álmodtam!” 

A tavaszi ünnepkör egyik szép állomása az édesanyák köszöntése. Május első vasárnapján féltve őrzött 

meglepetéssel, verssel, dallal köszöntötték tanulóink az anyukákat, nagymamákat, dédmamákat. Szívük 

szeretetével és hálájával köszönték meg a sok gondoskodást, türelmet, tanítást, bátorítást, lemondást, az 

életre szóló kötődést, amely az anyai szív rezdüléseiből fakad. 

Az anyák napja szorosan összekapcsolódik Égi Édesanyánk, a Szűzanya köszöntésével. Május hónapban 

litániával emlékezünk meg a Szent Szűz Istenanyaságáról, arról a mélységes hitről és alázatról, ahogyan 

igent mondott a Mennyei Atya meghívására.  

A járványügyi helyzet ebben az évben is átírta az ünnep forgatókönyvét. Az apró kezek munkái, a titokban 

megtanult versek, dalok ezúttal az iskola falain kívül kerültek átadásra. Az ünnep fényét csillogó 

gyermekszemek, kézműves alkotások tették teljessé.       KI 

2. osztály - Anyák napja 

 
Ahány virágszál van 

ott kint a határban, 

ahány fényes csillag 

nyári éjszakában, 

oly sok évig éljél 

Anya, boldogságban. 

Ahány madár dalol 

széles e világon, 

Édesanyám rád 

annyi áldás szálljon. 

 

            Imádság Égi Édesanyánk tiszteletére: 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! 

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. 

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. 

Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. 

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy! 

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya. 

Ámen 
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3. osztály - Anyák napja 

 

Donászy Magda: Ajándék 

 

Színes ceruzával 

rajzoltam egy képet, 

anyák napján reggel, 

Édesanyám néked. 

 

Lerajzoltam én egy 

aranyos madarat, 

aranyos madárra 

aranyos tollakat. 

 

Elkészült a madár, 

Nem mozdul a szárnya, 

Pedig hogyha tudna, 

a válladra szállna. 

 

Eldalolná csöndben 

tenéked egy dalban, 

amit anyák napján 

mondani akartam.   
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Boldog Gizella-ünnepén díjazták a tapolcai katolikus iskola legjobbjait 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/boldog-gizella-unnepen-dijaztak-a-tapolcai-katolikus-iskola-
legjobbjait/?fbclid=IwAR1i5Z3KFp4cN9Ukt_ptrS-giBv4Y76T5XuSDmVR5tqxpxS3tdDSEC5Caj4 

A Boldog Gizella-ünnephez kapcsolódóan, az idei évben is 

kiosztották Veszprémben az egyházmegyei iskolák 

diákjainak teljesítményét elismerő Szent Imre díjakat és 

Szent Imre okleveleket. A tapolcai Nagyboldogasszony 

Római Katolikus Általános Iskola tanulói közül többen is 

részesültek az elismerésben. 

A tanulmányi eredményeket, a magatartást, a hitéletet és 

közösségi munka szempontjait is figyelembe vevő díjazásban 

az iskola felterjesztése nyomán a következő 8. osztályos tanulók részesültek: Szent Imre-díjat Sabján Olivér, 

Szent Imre oklevelet pedig Bolla Anna, Kovács Áron, Németh-Bende Szabolcs és  Szigeti Barnabás vehetett 

át. A járványhelyzetnek megfelelő rendkívüli körülmények között, de megrendezték a Veszprémi 

Főegyházmegye hagyományos Gizella-napi zarándoklatát.  Ennek keretében a Szentháromság téren, az 

érseki palota előtt mutatott be szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek, majd ezt követően adták át a 

rangos elismeréseket. /tl-kat.isk/ 
 

Madarak, fák… május 10. 

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” (Herman Ottó) 

A fák az egész világon egyetemes növényszimbólumok, amelyek összekötik az 

eget és a földet, koronájuk az ég felé tör, gyökérzetük a Föld mélye felé 

igyekszik. A fák az örök fejlődés és megújulás, a termékenység jelképei, a 

kiszáradt fák pedig az elmúlásé.  

A madarak is összekötik az eget és a földet, de 

csodált, szabad mozgásukkal az égi világhoz tartoznak az ember ősi 

képzelet- és hitvilágában.  

Fekete István író szerint "...a madárnak nincs arca a fájdalom kifejezésére, 

csak a szeme mutat elmélyülést, mielőtt végleg megtörne..."  

A madarak és fák előtti tisztelgés méltó jelképe a természeti értékeink közös 

védelmének. Célja, hogy különösen a fiatalokban, kialakítsa a kötődést a 

természeti környezet iránt.  

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/boldog-gizella-unnepen-dijaztak-a-tapolcai-katolikus-iskola-legjobbjait/?fbclid=IwAR1i5Z3KFp4cN9Ukt_ptrS-giBv4Y76T5XuSDmVR5tqxpxS3tdDSEC5Caj4
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/boldog-gizella-unnepen-dijaztak-a-tapolcai-katolikus-iskola-legjobbjait/?fbclid=IwAR1i5Z3KFp4cN9Ukt_ptrS-giBv4Y76T5XuSDmVR5tqxpxS3tdDSEC5Caj4
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Sajnos, a járvány miatt idén rendhagyó módon ünnepeltünk ezen a napon. A kisebbek mesefimet néztek meg 

az évenként ismétlődő természeti csodáról, a hortobágyi daruvonulásról.  

A nagyobbak pedig Kovács István: Az Ispotály című filmjét látták, ami a Mályi Madármentő Állomás 

munkájáról készült. A film lényegretörő módon teszi a dolgát - mesél madarakról, emberségről. Élő 

bizonyítéka annak, hogy egy kedves jó cselekedet miyen sok mindenre képes.  

"A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járj! Ne hagyj mást magad után, 

csak a lábad nyomát,és ne vigyél el mást, csak az emlékeket!"   (Herman Ottó)    NA  

Rendhagyó órák…. ismét… 

 A tanév végéhez közeledve egyre népszerűbbek a rendhagyó tanítási órák. 

Mindamellett, hogy érdekesek, változatosságot biztosítanak a 

hétköznapokban. Kézzelfogható, közvetlen tapasztalaton alapuló tudást 

nyújtanak, ami fiatalabb életkorban meghatározó. 

A 2. osztályosok Andi néni segítségével könyvtári foglalkozáson vehettek 

részt a megújult Wass Albert Könyvtár gyermekrészlegében. Bepillantást nyerhettek 

a kézikönyvtárba, a tankönyvbemutató terembe, megismerhették a 

kölcsönzőteremelrendezését, hol találják meg a mesekönyveket, és hol található a 

szépirodalom. Benedek Elek, Fésűs Éva könyvei mellett könyvújdonságokkal is 

megismerkedhettek a gyermekek, a papírszínházban pedig Lázár Ervin: A kék és a 

sárga című történetét hallgathatták meg Márti néni tolmácsolásában. 

Kamilla néni a 3. osztályosok énekóráiba varázsolt új színt a zeneiskolás tanulók 

segítségével, akik aznap, énekórára elhozták hangszereiket, megmutatták a 

hangjukat, működésüket. A 2. osztály rendhagyó énekórája a templomba vezetett, ahol Fekete Gábor kántor 

részletes előadást tartott az orgona működéséről. A gyermekek kíváncsisággal megfűszerezett izgalommal 

lépegettek fel a csigalépcsőn a karzatra. Élőben láthatták a kisebb- nagyobb 

orgonasípokat, figyelmesen hallgatták a regiszterek működését, és érdeklődve 

kérdezték, hogy azok a láb alatti pedálok hogyan működnek. Az igazán 

különleges pillanat azonban kétségkívül az volt, amikor az orgona oldalán kinyílt 

az ajtó és megpillanthatták a hangszer „lelkét”. Áhítattal hallgatták a fenségesen 

zengő és csendesebb orgonaműveket, majd végül kis gyermekhangok töltötték be 

Isten házának falait.         MAB 
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Koncerten voltunk 
2021. június 1- én az Iszkiri zenekar koncertjén vehettek részt 

az alsó tagozatos tanulók a Tamási Áron Művelődési 

Központban. Bár a nézőtéren fegyelmezetten várták a zenekart, 

a kicsi szemek izgatottan csillogtak. Az első tapsok aztán hamar 

átváltottak táncba, örömujjongásba, ahogy felcsendültek az 

ismerős dallamok, ám hallgathattak számukra új dalokat is. 

Táncoltak Vega- Ragát, képzeletükben megelevenedett az autót 

vezető picike törpe, együtt “robotoltak” a kicsi robottal, és figyelmeztették az ősember családját, hogy jön a 

mamut, és ha nem vigyáznak, elsodorja anyut. A hosszú hónapok bezártsága, online oktatása után üdítő volt 

ez a koncertélmény, amire a tapolcai Wass Albert Könyvtár invitálta a tanulókat gyermeknap alkalmából. A 

vastaps még sokáig szólt nem csak egy, hanem két ráadás számra is.                MAB 

 
Sakk-matt 

Nincsen sakk matt nélkül! 

A második félévben a haladó csoport tagjai gondolkodtató sakkfeladványokat 

oldottak meg, amely újabb sikerélményhez jutatta őket. A szakkörökön 

összesen 12 db egylépéses mattképet kellett 

megoldaniuk a tanulóknak. A feladványok a 

megoldás során az elvont, logikus gondolkodást, 

kreativitást várták el a gyerekektől, ezzel fontos 

képességeket fejlesztve. A haladó csoport minden tagja ügyesen és hibátlanul 

oldotta meg a sakkfeladványokat, jutalmul oklevelet és apró ajándékot kaptak. 

A kezdő csoport tagjai lelkesen és nagy 

örömmel sajátították el a sakkjáték 

szabályait, megismerték a sakktáblát, a figurák nevét és értékét valamint 

lépésmódjukat. Mindemellett képességfejlesztő feladatokkal fejlődött 

gondolkodásuk, előrelátásuk, önbizalmuk, személyiségük. A kezdő 

csoport minden tagja a tanév végére elsajátította a sakkjáték 

alapismereteit. Gratulálunk a sakkos csapatnak a kitartó, lelkes 

munkáért!        KJ 
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Már tudok olvasni 

Emlékszem, az első tanítási napon arra a kérdésemre a gyerekek, hogy miért várjátok annyira az 

iskolakezdést, örömtől csillogó szemmel azt válaszoltátok, hogy itt megtanulunk olvasni! 

A felnőttek titokzatos világa kinyílt számotokra, hiszen már nem létezik olyan szó, amit ti, első osztályos 

tanulók, ne tudnátok megfejteni. 

A szorgalomnak, kitartásnak, következetességnek és a szülői együttműködésnek köszönhetően Betűország 

lakóivá váltatok. Otthonosan mozogtok a leírt szavak, szövegek világában. Talán ezt a cikket is olvassátok 

éppen… 

Büszke és boldog tanító nénitek vagyok! Köszönöm nektek az élményt, hogy olvasóvá váltatok! 

VK 

Te Deum, díjak átadása 
Június 11-én hálaadó szentmisével köszöntük meg a 

tanév adományait a jó Istennek, azt iskolánk lelki 

igazgatója Csonka Nándor atya mutatta be.  

A Te Deum szentmise végén sor került a 

Nagyboldogasszony Plébánia díjainak átadására. 

A Szűz Mária, keresztények segítsége ösztöndíjat 

iskolánk azon tanulói kaphatják, akik 

szorgalmukkal, magatartásukkal, képességükhöz 

mérten tanulmányaikkal, keresztény életükkel, a 

közösség szolgálatával példaadó életet élnek.  

Idén Nándor atya egyéni hozzájárulásával és egy támogató révén 3 díjazott is részesülhetett a 100.000 Ft-os 

ösztöndíjban: 

 

- a 3. osztály tanulója: Tarsoly Péter, 

- a 6. osztály tanulója: Polgári Dániel,  

- a 8. osztály tanulója: Németh-Bende Szabolcs. 

 

Gratulálunk! Köszönjük a díjakat, az elismerést! 

RJ 
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Dök-nap, gyereknap 
Az idei évben a gyereknap tervezésénél szempont volt, hogy az osztályok tagjai összecsiszolódjanak a 

következő napra megálmodott osztálykirándulásokra. 

8 állomást járhattak be a tanulók, melyeken tanárok és DÖK-ös gyerekek várták ötletes, megmozgatós 

feladatokkal a csoportokat. 

Az utat bejáró gyermekek ügyesen ismerték fel  tanítóik, tanáraik hangját torzított verzióban, 

együttműködtek a ,,madáretetésben", a ,,kínai étteremben". Dallamfelismerésben  és pantomim művészetben 

remekeltek. Néhány állomáson szellemi képességeiket is pallérozhatták a templom hűs falain belül és az 

iskolában. Az alsós gyermekek ráadásul még kiugrálhatták magukat a vízisárkánnyal, mely az ugrálóvár 

,réme' volt. Jó volt látni a tarisznyával és menetlevéllel felfegyverzett vidám gyerekcsapatokat. 

A mesék befejezéséhez hasonlóan, ,,minden jó, ha jó a vége” alapon, akik mindennel megküzdöttek, az 

iskolába érve finom pizzát lakmározhattak. 

Szeretném megköszönni Kollégáim kitűnő és nagylelkű  munkáját, és a dök-ös diákok türelmét, 

áldozatkészségét a szolgálat során. 

Istennek legyen hála és dicsőség mindenért, amit együtt létrehozhattunk!     FE 

 

Osztálykirándulás 

Idén osztályunkkal Győrbe mentünk kirándulni ahol sok élménnyel gazdagodhattunk. 

Vonattal utaztunk. Indulás után két órával meg is érkeztünk a négy folyó városába. Első utunk a 

Püspökvárba vezetett, ahol megcsodálhattuk a Toronykilátóból elénk táruló kilátást. Ezután ellátogattunk a 

vár pincéjébe, ahol megtekintettünk egy kiállítást Győr híres püspökéről, Boldog Apor Vilmosról. A 

múzeum azon a helyen található, ahol a főpásztor vértanú lett.  

Ezután osztályunk kettévált. Egy része elindult a város trambulinparkjába, a Cyber Jumpba. A többiek 

kulturális programokon vettek részt. 

Szerintem egy nagyon jó és emlékezetes kirándulás volt, hiszen amellett, hogy megismerhettük a város 

nevezetességeit még szórakoztunk is.      Polgári Dániel, 6. osztály 
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Sporteredmények 

 
Zengői Roland és Magáriusz Gergő 8. osztályos tanulók 2021. május 29- én a TVSE Kosárlabda 

Szakosztály U16- os csapatával a megyei bajnokságban 1. helyezést, az U18- as fiúcsapattal a megyei 

bajnokságban 2. helyezéstért el. 

 

 

Bolla Sára  a Tapolcai Vívóklub párbajtőr csapat tagjaként Utánpótlás Vidékbajnokság 2021 versenyén 

ezüst érmet szerzett, Zengői Laura a Tapolcai Párducok csapattal a Veszprém Megyei kosárlabda 

bajnokságban U-12 és U- 14 kategóriában is arany éremmel térhetett haza.  

 

 

          

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sztrik Levente a TIAC VSE csapattal az U-11 megyei futsal bajnokságban ezüst érmes lett.  
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Verebélyi Zalán Óvodától az Olimpiáig Úszóversenyen több úszásnemben egy arany és három ezüst érmet, 

az 53. Csík Ferenc Emlékversenyen 1 arany, 2 ezüst és 2 bronz érmet nyert, az I. MCM- Diamant 

Úszóverseny 2. fordulóján II. és III. helyezésben részesült. 

       
 
 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

A 2021 Grappling bajnokságon Sajcz Kálmán Miksa II. helyezést, Sajcz Gábor Lőrinc III. helyezést ért el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keller Adrián a Veszprém Megyei U-12 kosárlabda bajnokságon 1. helyezést ért el.  

 

 

Az igazán kiemelkedő helyezésekért, eredményekért szeretettel gratulálunk a tanulóknak! 
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