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A NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA 

színes változata olvasható honlapunkon:  

n a g y b o l d o g a s s z o n y . t a p o l c a . h u  
XXV. (XXX.) évfolyam 2021/2022. I. félév 

„Őseink hite a jövő reménye!” 
Főpásztorunk, Dr. Udvardy György érsek úr 2021 őszén kijelölte a Veszprémi Főegyházmegye mottóját: 

„Őseink hite a jövő reménye”. 

Szeretettel osztjuk meg Érsek úr gondolatait főegyházmegyénk mottója kapcsán: 

„Az előttünk álló időszakban vezérfonalként segíthet bennünket, ajándékként és egyben feladatként 

mindnyájunk számára. Kifejezzük ezzel, hogy hálásak vagyunk őseink hitéért, a krisztusi hitért, és ezen 

hitből fakadó keresztény kultúráért. Hálásak vagyunk az ő helytállásukért, az épített és lelki örökségért. Ez 

bátorít bennünket, hogy a jövő, Istentől megálmodott jövő legyen, amikor képesek és készek leszünk az 

Emberfia módjára szolgálni, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak. 

„Őseink hite a jövő reménye” – megszólít és elgondolkodtat. Célja, hogy felhívja mindenki figyelmét, 

vezesse minden jövőbeli cselekedetünket, hogy életünket, hétköznapjainkat, a terveket és programokat 

lelkileg felkészülve és tanúságtevő módon tudjuk megvalósítani. 

A mottó a Szentírásból fakad, de egyháztörténeti vonatkozása is van. Ezt a feliratot láthatjuk a veszprémi 

Gizella-kápolna oltárán, melyet az 1938-as 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején 

helyeztek el. 

A mottó kiválasztásával szándékom szerint 

kapcsolódhatunk ahhoz a szellemi és kulturális 

örökséghez, melyet első apostoli királyunk Szent 

István és hitvese Boldog Gizellakirályné örökül 

hagytak, a Veszprémi Püspökség, az ország első 

püspöksége megalapításakor.”   

   Csonka Nándor lelki igazgató
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Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2021/2022-es tanév megnyitóján! 

Tisztelt Lelki Igazgató Úr, Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák,  

Kedves Diákok, Kedves Lányok, Kedves Fiúk! 

„Ora et labora!” – szól a régi jelmondat, azaz „imádkozzál és dolgozzál”. Ez a rövid, egyszerű mondat az 

istenszerető ember számára mély bölcsességet takar. Azt, hogy az első lépés az ima, a lelki rákészülődés, 

lelki előkészület, majd ezt követően jöhet maga az alkotó munka, a feladat, a hivatás, a kihívás teljesítése. 

Azzal, hogy mi ma itt a templomban összejöttünk, teljesítettük ebben a régi bölcs mondásban 

megfogalmazottakat: VENI SANCTE SPIRITUS – JÖJJ SZTLÉLEK ÚRISTEN – imádkoztuk és 

énekeltük a szentmisében. A Szentlélek segítségét kértük az új tanév kezdetén, hogy támogasson minket az 

új tanév kihívásai, változásai, feladatai közepette. 

Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk, köszönöm, hogy 

együtt készülhetünk így a 2021/2022-es tanévre! 

Külön köszöntöm a kis első osztályos diákjainkat, akik 

számára a mai nap egy nagy lépcsőfok, hiszen az óvodából 

átlépnek az iskolába. „Sok szeretettel köszöntelek titeket, biztos 

vagyok benne, hogy jól érzitek majd magatokat az iskolában!”  

Köszöntök minden kedves régi diákunkat is! Külön köszöntöm 

az ötödikeseket, akik átléptek egy következő fokozatra: 

jelképesen és a valóságban is egy szinttel feljebb kerültök, felső tagozatra léptek és külön köszöntöm a 

nyolcadikosokat is, akik az utolsó, felelősség teli évüket kezdik az iskolában, hogy az itt megszerzett 

tudásukat kamatoztathassák majd a középfokú iskolákban. 

„Vár a mi iskolánk!” – szól a szlogenünk és valóban várja azon családok gyermekeit, akik szeretnék 

biztonságban, szeretetteljes védett környezetben tudni a gyermeküket. A tapolcai vár helyén álló 

iskolánkban valóban értékeket szeretnénk átmenteni a következő nemzedékeknek.  

Dr. Udvardy György érsek atya is a katolikus iskolák hivatását és küldetését egyfajta védőbástyaként 

fogalmazta meg, mely a körülöttünk nagy gyorsasággal változó világban biztos pontot nyújt, átmenti a 

valódi értékeket! Vegyük észre, hogy Európa arcát alapjaiban akarják megváltoztatni. Veszélyben a 

hagyományos családi és nemzeti értékek, veszélyben a közösségek összetartó ereje és veszélyben a 

kereszténység, veszélyben az istenhit. A mi kis közösségünk feladata is az értékek védelme és átörökítése. 

Iskolánk küldetése az, hogy a hagyomány értékeit közvetítve családias, nyugodt, bensőséges légkört 

biztosítsunk az itt tanulóknak. Nagy hálával tartozunk az intézményünk pedagógusainak, akik mindent 

megtesznek ezért, áldozatos munkájukkal értékeket adnak át és közösségeket építenek. 

A 2021/2022-es tanév osztályait a következő osztályfőnökök és helyettes osztályfőnökök vezetik majd: 
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1. o: Bertalanné Sinkovics Boglárka – Polgáriné Pleszkó Csilla 

2. o: Sarkadi-Nagy Ágnes – Bognárné Szászik Melinda 

3. o: Molnárné Albert Bernadett – Derhán Henrietta 

4. o: Kormányos Ildikó  – Oláh Imre 

5. o: Folly Eszter – Varga Zsolt 

6. o.: Tarsolyné Németh Mária – Varga Balázs 

7. o: Tóthné Vad Eszter – Patonai Szilvia 

8. o: Hernusz Erzsébet – Varga-Németh Erzsébet 

Kívánom, hogy az új tanévben sok-sok új igazi tartalmas kapcsolat, gyümölcsöző együttműködés jöjjön létre 

a diákok, szülők és pedagógusok között egyaránt!  Az új tanévben kívánok mindenkinek sok energiát, erőt, 

kitartást, nektek kedves diákok sok örömet a tudás elsajátításában, sok emlékezetes pillanatot, sok 

barátságot, a szülőknek és a pedagógusoknak sok örömet a gyermekek fejlődését látva!  

Isten áldja a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolát! 

A 2021-2022-es tanévet ezennel megnyitom! 

Csodaszarvas tábor 
A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 1-5. osztályos diákjai (62 fő) a 

Csodaszarvas Közösségi Program keretében térítésmentes napközis táborban vehettek részt. A 3 csoport a 

rekkenő hőség ellenére rengeteg élménnyel, vidám pillanattal, új barátságokkal gazdagodott a 

környezetismereti, sportos és kommunikációs tematikájú napok alatt.  

A „Csodajó” programok között szerepelt: az Utazó Planetárium, Utazó Kalandpark, Erdei Iskola, Állatkerti 

kirándulás, kézműves foglalkozások, vizes játékok. Mindhárom csoport számos lehetőséget kapott arra, 

hogy csapatszinten együttműködjenek, akadályverseny, ügyességi versenyek, kirándulások során. 

Kreativitásukat támogatta a plakátkészítés, pólófestés, lábbal festés, műanyag flakon újrahasznosításának 

feladata, sporteszköz készítése.   

A gyerekek ezen a héten nem csak a konfliktus ok-okozati tényezőivel  találkozhattak, hanem sokkal inkább 

egymás megismerésére és elfogadására kaptak lehetőséget a kommunikációs játékok során. A különböző 

típusú tevékenységek és foglalkozások keretében valóban létrejött a gyerekek között a csapatszellem. 

Megismerték, hogy milyen fontos az egyéniség kibontakoztatása, illetve az önértékelés-

önfejlesztés. Hatékonyabbá vált az időszervezésük, a másokkal történő konstruktív kooperációjuk. A 

változatos tevékenységek végzése közben társaikat is motiválták, a közösségben megélt élmények 

erősítették összetartozásukat.             Ildikó néni és Detti néni 
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Pécsen táboroztunk 
A 2020-2021-es tanév végén a Csodaszarvas program keretében iskolánk 24 

diákja öt csodálatos, élményekben gazdag napot tölthetett el Pécsett és 

környékén. A 6., 7. és 8. osztályos tanulók bérelt busszal indultak június 28-án a 

nagy kalandra. Izgalomban nem volt hiány, hiszen néhányan közülük még soha 

nem töltöttek ennyi időt családjuktól távol.  

A Pécs melletti hegyek oldalában várt minket kényelmes szobáival szállásunk, a 

Hotel Mediterrán. A hotel parkolójából nyíló nagyszerű kilátás, a Tévétorony és 

az állatkert közelsége újabb és újabb felfedező túrára csábította a csapatot.  

Kalandvágyóan még a belvárosba is gyalog indultunk el, hiszen mit nekünk az a nyúlfarknyi 4 és fél 

kilométer. Azért a visszautat már nem vállaltuk gyalog. Élményekkel telve, de fájó lábakkal, fáradtan 

szálltunk fel a helyi járatra. Pécs belvárosában nem csak a szórakozásra szántunk időt, de megtekintettük a 

Dzsámit is, amit jelenleg Gyertyaszentelő Boldogasszony-templomnak is hívnak. Az itt eltöltött idő nem 

csak kulturális ismereteinket bővítette, de hitéleti felüdülést is nyújtott számunkra.  

Utolsó előtti nap nagyobb buszos kirándulást tettünk a siklósi várba és hagyományőrző kézműves 

foglalkozás keretében Szilváson saját kezünkkel kenyeret dagasztottunk és sütöttünk.  

A tábor minden napján sokat nevettünk, játszottunk és jól szórakoztunk, de a Csodaszarvas program 

céljához hűen kicsit ismerkedtünk önmagunkkal, céljainkkal és a családok jövőformáló szerepével 

életünkben. Július 2-án bérelt buszunk egy jókedvű, de fáradt csapatot szállított Tapolca irányába, ahol 

örömmel üdvözöltük az ismerős épületeket és a ránk váró családtagjainkat.     TVE 

Manó Tanoda 

Idén is nagy izgalommal vártuk leendő elsőseinket augusztus 25-én és 26-án az 

iskola által szervezett ismerkedős délelőttökön. Volt, aki lelkesen, volt, aki 

kicsit megszeppenve várta, hogy beléphessen az iskola kapuján.  

Első napon megismerkedtünk az iskolával, bejártuk annak minden zegét-zugát, 

„pincétől a padlásig”. Játszottunk az interaktív táblán, az udvaron kipróbáltuk a 

mászókát, és a fiúk persze a focikapukat is kezelésbe vették. Készítettünk 

„manó”-igazolványt is, amit mindenki saját kedve szerint díszíthetett.  

Másnap nyakunkba vettük a vidéket, és buszos kirándulás keretében 

ellátogattunk a Salföldi Majorba, ahol állatokat etettünk, simogattunk. Aki 

pedig szerette volna, kipróbálhatta a lovaglást is.  

Tartalmas két napot töltöttünk együtt, a gyerekek élvezték egymás társaságát, barátságokat is kötöttek. A 

Manó Tanodának köszönhetően szeptember elsején már nem ismeretlenül lépték át az iskola küszöbét – 

immár elsős diákokként…            BSB 
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Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Az idei évben is rádióban adtuk elő az 1956-os műsort a járványhelyzet 

miatt. A műsort Melinda néni írta, szerkesztette, és tartotta egyben. 

Sajnos azonban az utolsó héten megbetegedett, így Zsóka néni vette át a 

próbákat. Szerintem a nehézségek ellenére nagyon jól sikerült az előadás. 

Remekül mutatta be az októberi eseményeket, illetve azok 

következményeit. Világossá vált számunkra, hogy mekkora értéke van a 

szabadságnak. Meg kell becsülnünk addig, amíg van.     Lázár Kristóf, 8. o. 

Gyerekek imája a békéért 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20211022.pdf 

Október 18-án, 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél 

órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben a 

Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

már csatlakozott a kezdeményezéshez, idén pedig a Szent 

Erzsébet Óvoda is. A tapolcai egyházi intézmények fiataljai 

ezúttal közösen, a reggeli szentmisét követően imádkozták a 

rózsafüzért. Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult 2005 nyarán. Amikor ott 

a gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a 

Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon 

elterjedt. /tl/ 

Mobilitás hete 

Az idei tanévben is megrendezésre került az autómentes nap. Mikor 

elindultunk a főtérre kicsit csöpögött az eső, de szerencsére hamar elállt. 

Mikor odaértünk sok játék várt minket. A legtöbben triciklizni és gokartozni 

indultak, bár a bicikli pályára is mentek páran. Volt „sakksátor”, ahol többen 

is játszhattak. Luca még egy 

sakkmestert is legyőzött. Volt egy 

óriási sakktábla a földön, amivel rendkívül vicces játszani. 

Lehetett kézműves foglalkozásra is menni.   

Nagyon jól éreztük magunkat, mindezt védve a természetet és az 

egészségünket is.           Sabján Erik, 5. o. 

 

http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20211022.pdf
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Bátraké a szerencse… 

…és mi bátrak voltunk! 

2021. november 9-én az Európai Autómentes Napon, a Mobilitási Hét 

keretében a Köztársaság Térre volt időpontunk, különféle programokra. 

Azon a napon esős, szeles időjárás adódott, kétségessé vált részvételünk a 

rendezvényen. Úgy döntöttünk, hogy mégis elmegyünk. Érkezésünkkor 

szembesültünk a ténnyel, hogy az iskolákat telefonon értesítik a program 

lemondásáról a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt. Meg is lepődtek a szervezők jöttünkre. 

Ám, ha már ott voltunk, minden lehetőséget kihasználtunk. Gokart, kerékpáros akadálypálya, energetikai 

előadás, kézműveskedés, sakk-szimultán, és még sorolhatnám. De beszélnek helyettem a képek! 

És láss csodát: amíg ott voltunk, eső nem esett, szél nem fújt, sőt olykor a nap is kikandikált a felhők mögül. 

(Ahogy elmentünk, zordabbá vált az idő.)  

Köszönjük az Isteni gondviselésnek a lehetőséget!        VZS 

A kirándulás 

2021. október 22-én, egy szép pénteki napon osztálykirándulásra indultunk 

Keszthelyre, a Georgikon Majormúzeumba. Vonattal mentünk amiben, 

boxok vagy másképen kupék voltak, de milyen kényelmesek! Olyannyira, 

hogy már szinte el is bóbiskoltunk a rövid úton. Amikor megérkeztünk 

Keszthelyre, először ellátogattunk az 1956-os hősök emlékművéhez, ahol 

imádkoztunk és gyertyát gyújtottunk. 

Ezt követően utunk a majormúzeumba vezetett, két szuper barátságos kutya 

fogadott bennünket. Végigvezettek minket a hatalmas udvaron, 

munkaeszközök közt, amik igencsak tetszettek mindannyiunknak. Ezután 

csoportokba rendeződtünk és feladatokat kellett végeznünk, ami igazi 

kalandos rejtvényfejtés volt. Majd kenyereket sütöttünk, amik igencsak 

ízletesek voltak. Előtte megismerkedtünk azzal a folyamattal, hogy hogyan lesz a búzából a mindennapi 

kenyerünk. 

De ami a legjobban tetszett mindenkinek – legalábbis szerintem – az a szabad játék volt, hisz temérdek játék 

közül lehetett választani, még hintót is lehetett húzni. De nagyon érdekesek voltak azok az állatok is, 

amikkel megismerkedhettünk: birka, tyúkok, kecskék, lovak.  A múzeum után egy cukrászdába mentünk 

süteményt enni, majd hazaindultunk vonattal. 

Ez a kis kirándulás nagyon tetszett, főleg a jó hangulat miatt. Már alig várom a következő ilyen lehetőséget, 

de addig is beérem a mostani élményekkel.      Sajcz Gábor Lőrinc, 5.o. 
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Rangos elismeréseket vehettek át a Veszprémi Főegyházmegyétől 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/09/rangos-elismereseket-vehettek-at-a-veszpremi-

foegyhazmegyetol/?fbclid=IwAR0iarIdL63MPNJEJ_D00vzIcp1ZQVd9MeD86tO2xbOc7tBt4fmmQS1lIVw 

Szent Gellért-díjat vehetett át a napokban a Nagyboldogasszony Római 

katolikus Általános Iskola három munkatársa. 

Rohály János igazgatótól megtudtuk, Szent Gellért püspök napján, 

szeptember 24-én, a Veszprémi Főegyházmegye a pedagógusokat és a 

nevelést segítő dolgozókat ünnepli. Az alkalomból a Szent Margit 

templomban bemutatott szentmisét követően, az Érseki Hittudományi 

Főiskola dísztermében díjakat adtak át az arra érdemesülteknek. 

Idén a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Molnárné Albert 

Bernadett munkaközösség-vezető, osztályfőnök, tanító, az iskola alsó 

tagozatán végzett áldozatos munkájáért. Németh Mónika gazdasági vezető esetében, a pontos, precíz 

támogató munkát ismerte el a díjjal Főegyházmegye. A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapta Bognár 

Ferenc karbantartó, az iskola “mindenese” a mindig alapos, körültekintő, segítő munkavégzéséért – tudtuk 

meg /tl/ 

DRV-nyílt nap 
A tavalyi év októberében iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak is lehetősége nyílt ellátogatni a Dunántúli 

Regionális Vízmű tapolcai telephelyére, ahol is egy országos projekt keretében megrendezett nyílt napon 

vehettünk részt. 

Igaz csapatunk létszámát tekintve megcsappant, leginkább a már évek óta jelenlévő és a mindennapjainkat 

megnehezítő koronavírus miatt, de a jelenlévők lelkesen vettek részt a délután megrendezett eseményen. A 

program két részből állt, először körbevezettek minket a felújított szennyvíztelep egyes állomásain és 

bemutatták az ott folyó munkálatokat.  Bepillantást nyerhettünk a szennyvízkezelés, a szennyvíztisztítás 

rejtelmeibe. Megtudhattuk, hogyan lehet hasznosítani a szennyvíziszapot, milyen mezőgazdasági és egyéb 

ipari felhasználási lehetőségei vannak. Sőt akik eddig nem tudták, hogy a klasszikus illemtanon kívül létezik 

az ún. csatorna-illemtan, most szembesülhettek vele, mit is jelent és milyen viselkedési mintákat kell 

követni, hogy ne terheljük feleslegesen a csatornahálózatot.  

Miután lelkesen meghallgattuk a szakemberek bemutatóját és bejártuk a telepet, egy kis szellemi kihívásban 

részesültünk. A délután elhangzott ismereteket teszt formájában visszakérdezték tőlünk, résztvevőktől. 

Természetesen a játékosság jegyében, amire a koronát a kapott ajándékcsomagok tették fel.  

Diákjaim nevében is bátran mondhatom, hogy élményekben és a környezetvédelemmel kapcsolatos fontos , 

friss információkkal gazdagodva távoztunk a nap végén, mindenki legnagyobb megelégedésére! VNE 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/09/rangos-elismereseket-vehettek-at-a-veszpremi-foegyhazmegyetol/?fbclid=IwAR0iarIdL63MPNJEJ_D00vzIcp1ZQVd9MeD86tO2xbOc7tBt4fmmQS1lIVw
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/09/rangos-elismereseket-vehettek-at-a-veszpremi-foegyhazmegyetol/?fbclid=IwAR0iarIdL63MPNJEJ_D00vzIcp1ZQVd9MeD86tO2xbOc7tBt4fmmQS1lIVw


OSKOlA  2021/2022. I. félév 
 

 8 

Pályaorientációs nap 

Iskolánkban immár hagyomány, hogy december elején megrendezzük a 

pályaorientációs napot. Minden évben új és új emberekkel találkozunk, 

akik bemutatják a munkájukat. Így egyre több érdekességet, szakmát, 

hivatást ismerhetünk meg. Az idei tanévben az előadásokat a 

vírushelyzet miatt online tartottuk meg. Először Nagy Annamária, 

Ancsa néni, a Szent Erzsébet Óvodából megmutatta nekünk, milyenek is 

az óvó nénik mindennapjai. Elmondta, hogy az ovisoknak is van 

napirendjük, verseket, énekeket tanulnak és készülnek a farsangra. Kedves pillanat volt, amikor láthattuk a 

régi ovisok képeit. Dr. Szabó József, Illés Bori nagypapája, az egészségügyet mutatta be, beszélt az orvosok, 

ápolók munkájáról, valamint elmondta azt is, hogy jelen helyzetünkben mit tudunk megtenni a vírus 

megfékezése érdekében. Beszélt a mentősökről, az oltások fontosságáról és kérdéseket is tehettünk fel. 

Szilaj Rezső, barlangász, érdekes képeket vetített barlangokról, kőzetekről és azok élővilágáról. Így 

hallottuk, hogy a barlangban élnek denevérek, rákok, halak és hüllők. Igaz, hogy mi számítógépen 

csatlakoztunk, ám a többieknek érdekes, interaktív játékokkal, rajzkészítéssel, csoportmunkával zárult a nap. 

Nagyszerűen telt az idő, sok élménnyel távoztunk.              3. osztály 

Pályaorientációs napon voltunk 

A diákok életében az évek múlásával egyre fontosabb szerepet tölt be 

a pályaválasztás. Különösen érvényes ez a felső tagozatra. Annak 

érdekében, hogy iskolánk diákjai minél jobban megismerjék a 

különböző szakmákat, ill. széleskörű tájékoztatást kapjanak a 

továbbtanulási rendszerről és lehetőségeikről, minden évben 

pályaorientációs napot szervezünk.  

2021. december 11. napján pályaorientációs napunk keretében az 

iskolai szociális munkás közreműködésével játékos feladatokon keresztül 

ismerkedtek a felső tagozatos diákok a különböző szakmákkal, a szakmákhoz 

szükséges elvárásokkal.  

A középfokú oktatási rendszerrel, valamint a tapolcai Széchenyi István 

Babtista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziummal az iskola igazgató-

helyettese, Vellai László Úr ismertette meg a diákokat.  

A nap folyamán a diákok látogatást tettek még a Tapolcai Városi TV 

szerkesztőségében, ahol részletesen megismerkedhettek a szerkesztőségben 

folyó munkával, az újságírás rejtelmeivel és kipróbálhatták magukat 

hírfelolvasóként, riporterként, valamint interjúalanyként is.      TVE 
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Túraszakkör 

A túraszakkörrel körbejárjuk a Tapolcát körbeölelő hegyeket, legutóbb a Szent György-hegyre vezetett a 

túránk. Imre bácsitól már a hét elején megkaptuk a papírt, ami pontos leírást tartalmazott arról, merre és 

hogyan vezet az utunk. 

Szombaton délelőtt el is indultunk a tapolcai vasútállomásra. Ott gyerekek, szülők, és pár tanár várakozott a 

vonatra, kb. negyvenen voltunk. Felszálltunk a vonatra, majd Nemesgulácson leszálltunk. Mint mindig 

lőttünk pár csoportképet, és utána kis csapatunk elindult a 10 km-es út megtételére. Kisapátin keresztül 

vezetett az utunk, az első pár kilométer meglehetősen nehéz volt, hisz egy dombon haladtunk felfelé, mikor 

felértünk, megálltunk a Szent Kereszt kápolnánál gyönyörködni a tájban. Tovább indultunk és megpihentünk 

a turistaháznál, ahol tudtunk enni. Az út következő szakasza könnyű sőt izgalmas is volt, hisz a 

bazaltorgonák között vezetett az út. Nem volt messze a cél, ám egy soha véget nem érő lépcsősoron kellett 

továbbhaladni. 

Végre már csak egy egyenes út választott el a csúcstól. Elég hamar felértünk, persze megérte hisz a táj 

gyönyörű volt és még a legtöbb tanúhegyet is láttuk. Ott voltunk egy darabig, majd visszaindultunk. 

Visszafelé megnéztük a jégbarlangot, és persze megint megálltunk egyet szusszanni a turistaháznál. Hegyről 

lefelé jövet könnyű volt az utunk, mikor leértünk elhaladtunk az Ürgeluki csárda előtt, majd visszaindultunk 

Tapolcára. Kirándulás során sok érdekes növényt fedeztem fel, sőt találtunk egy narancseper nevű termést is, 

amiből persze páran vittünk is haza. Amikor visszaértünk a vasútállomásra, elbúcsúztunk egymástól és 

hazaindultunk. 

Otthon vidáman gondoltam vissza a kirándulásra, alig várom a következő alkalmat. Remélem, sokan kedvet 

kaptok a túrázáshoz.          Ferenczi Lili, 5. o. 

Szent Márton-napi megemlékezés a katolikus iskolában 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/11/szent-marton-napi-megemlekezes-a-katolikus-

iskolaban/?fbclid=IwAR2k24_VJnuAOfRbPtVeaawB-2yDeZxwPA2CINa44YeHSIEnz7pbkVJQ1kA 

Idén a „Szent Márton köpenye” elnevezésű családi délutánt éppen 

10. alkalommal rendezték volna meg a tapolcai a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában, de a 

járványhelyzet közbeszólt. Emiatt az iskola épületében zajló 

kézműves foglalkozások és az iskolai udvarára tervezett 

programok elmaradtak, viszont néhány lényeges elemét sikerült 

megőrizni és megvalósítani a hagyományos megemlékezésnek – 

tájékoztatta lapunkat Rohály János igazgató. 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/11/szent-marton-napi-megemlekezes-a-katolikus-iskolaban/?fbclid=IwAR2k24_VJnuAOfRbPtVeaawB-2yDeZxwPA2CINa44YeHSIEnz7pbkVJQ1kA
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/11/szent-marton-napi-megemlekezes-a-katolikus-iskolaban/?fbclid=IwAR2k24_VJnuAOfRbPtVeaawB-2yDeZxwPA2CINa44YeHSIEnz7pbkVJQ1kA
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„10 évvel ezelőtt indult útjára egy gazdag programokkal tarkított rendezvény, melyen rendszeresen többszáz 

fő vett részt, és a város egyik legjelentősebb Márton-napi megemlékezésévé vált. Évről-évre koncertek, 

hagyományőrző viselet- és fegyverbemutató, néptáncbemutató, az iskolások műsora, tűzzsonglőr produkció 

tették színessé az eseményt, melynek része volt a libazsíros kenyérből, sült tökből, sült almából álló 

szeretetvendégség is. A program végén pedig elhagyhatatlan mozzanat volt, hogy a lovon ülő Szent Márton 

meglátogatta az ünneplőket és ő adta a belvárosi lampionos vonulás felvezetését.” 

Megtudtuk, idén – a rendezvény kapcsán – az iskola által meghirdetett kézműves versenyre a tapolcai és 

Tapolca környéki óvodákból rengeteg pályázat érkezett. A csaknem 100 pályaművet az iskola facebook 

oldalán virtuális kiállítás keretében mutatták be, a díjazottak okleveleit, nyereményét az intézmény dolgozói 

juttatták el az óvodákba.  

A Szent Márton-napi megemlékezés a templomban ünnepi 

érseki szentmise bemutatásával kezdődött, Dr. Udvardy György 

Érsek atya jelenlétével erősítette meg az ünnepség jelentőségét. 

Szentbeszédében Érsek atya tours-i Szent Mártont példaként 

állította a katolikus iskola diákjai elé, a szent életének számos 

mozzanata mutat követendő példát a mai kor ifjúságának. A 

szentmisét követően a 4. osztály diákjai Szent Márton életét bemutató műsorral igazolták ezt, a Kormányos 

Ildikó által felkészített diákok nagyon ügyesen szerepeltek. A műsort követően egy kisebb szeretetlakoma 

keretében az iskolai pedagógusai találkozhattak Érsek atyával, aki a katolikus nevelés, a nevelési-oktatási 

intézmények fontosságát, küldetését hangsúlyozta. A katolikus iskola hagyományos tapolcai városi szintű 

rendezvényét idén jóval szűkebb keretek között, de a korábbiakban is jellemző mély tartalommal tartotta 

meg, így tisztelgett Szent Márton alakja előtt.              /isk-tl/ 

Karácsonyi készület 
Az őszi szünet utáni időszakot általában nehezebben éljük meg. Rövidebbek a nappalok, reggel sötétben 

készülődünk az iskolába, és a délutánok is szürkébbé, csöndesebbeké válnak. Vágyunk a fényre, napsütésre, 

és sokszor irigykedve gondolunk a déli égtájon élő népek jóvilágára. 

Iskolánk belső életét hasonlíthatnánk egy halkan zúgó méhkaptárhoz, ahol a kinti hideg ellen a méhek 

szorosan fürtbe összehúzódnak. Mi is úgy védekezünk a sötétség és a hideg ellen, hogy szorosabbá fűzzük 

lelki kötelékeinket, és az adventi készülődés során ,,kifényesítjük’’ lelkünket.  

Jézus születésének napjára készülni mindenki számára öröm,  így volt ez idén is, a betegségek, karanténban 

eltöltött időszakok dacára is. A bölcs emberek szerint, ha elfogadjuk az élettől mindazt ami jó és szép, akkor 

ne zúgolódjunk azon, hogy kereszteket, nehézségeket is kapunk. Jézus és a szentek példáját követve, minden 

nap vegyük fel keresztünket, öleljük át, és így haladjunk Krisztus nyomában a nekünk kijelölt jó úton. 
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Így tettünk iskolánk zsibongó ,,méhkasában” is, együtt megélve a naponta érkező kihívásokat. Ünneplőbe 

öltöztettük iskolánk folyosóit, termeit, ahogyan otthonainkat is felkészítjük az ünnepekre. A nagyobb diákok 

elvégezték szentgyónásukat; ők már tudhatják, testük a Szentlélek temploma, ahová Krisztust várják 

vendégségbe, így aztán ott rendnek kell lennie. A szekrényből előkerültek a betlehemek, kedves kis 

szobrocskáikkal, és az előtérben festményként testet öltött iskolánk angyala is. A gyerekek gondoskodtak 

róla, hogy jócselekedeteikkel, lemondásaikkal felékesítsék a hatalmas angyalszárnyakat.Persze nem csak 

magunkra gondoltunk, hanem nehezebb sorsú embertársainkra is. Imáinkkal és tárgyi adományokkal, 

,,angyalbatyukkal” ajándékoztuk meg ismeretlen ismerőseinket.  

No, de azért egymásra is gondoltunk! A kicsik Szent Miklós ajándékozó szeretetét hirdették egy kedves 

műsorral, a nagyobbak pedig a gyertyagyújtásokra, pásztorjátékra készültek szép versekkel, gondolatokkal, 

színdarabbal. Az osztályok benső élete, karácsonyozása titok marad, úgy, mint a csodálatos karácsonyi 

misztérium. Az üzenet számunkra örök: Isten fia eljött közénk, mert Ő mindenkit szeretni akar. Ő az igazi 

karácsonyi ajándék számunkra.          FE 

Csocsóasztal ajándékba, avagy a vívást is érdemes korán elkezdeni 

Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/csocsoasztal-ajandekba-avagy-a-vivast-erdemes-koran-

elkezdeni/?fbclid=IwAR2ZADsrXeM33nYxQDn8eYedzKz8yhHwB31T9yZwaIWbDbStCvP_FAlhQxo 

A Tapolca Vívóklub elismerésül egy csocsóasztallal ajándékozta meg a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákságát a napokban. 

A gyerekek körében rendkívül népszerű ajándékot azért is kiérdemelte az 

egyházi fenntartású tanintézmény, mert tőlük jelentkeztek legnagyobb 

számban vívásoktatásra az alsó tagozatos diákok Tapolcán.  

A vívóklub a Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézményeiben is 

meghirdette a képzést, onnantól az adott iskola támogató hozzáállásán, 

továbbá a  gyerekek és a szülők döntésén múlott, hogy milyen számban 

jelentkeztek a tapolcai vonatkozásban mindenképpen sikersportágnak 

nevezhető küzdősportra. 

Tapolcán legtöbben, pontosan 16 tanuló a katolikus iskolából jelentkezett, ugyanennyien csak a halápi 

általános iskolából választottak minket. A Batsányi tagintézményben 13-as létszámú csoporttal indultak el az 

edzések, más tapolcai tagintézményekben már szerényebb volt az érdeklődés – tudtuk meg Kovács Balázstól, 

a Tapolca Vívóklub elnökétől. A sportklub egyébként abban érdekelt, hogy minél többen jelentkezzenek és 

kezdjék meg az edzéseket, hiszen így nagyobb eséllyel választódhatnak ki a Siklósi Gergőhöz, Boczkó 

Gáborhoz, vagy Rédli Andráshoz hasonló tehetségek a tapolcai kisdiákok közül. Rohály János igazgató 

hozzátette, hogy a szülői munkaközösség és annak vezetője Szőczéné Sebestyén Helga sokat tettek annak az 

érdekében, hogy a katolikus iskola kisdiákjai vívnak ma legtöbben a város alsós korosztályából.              /tl/ 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/csocsoasztal-ajandekba-avagy-a-vivast-erdemes-koran-elkezdeni/?fbclid=IwAR2ZADsrXeM33nYxQDn8eYedzKz8yhHwB31T9yZwaIWbDbStCvP_FAlhQxo
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/csocsoasztal-ajandekba-avagy-a-vivast-erdemes-koran-elkezdeni/?fbclid=IwAR2ZADsrXeM33nYxQDn8eYedzKz8yhHwB31T9yZwaIWbDbStCvP_FAlhQxo
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Angyalbatyuval segítenek a rászorulóknak 
Megjelent: https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2021/12/angyalbatyuval-segitenek-a-

raszoruloknak?fbclid=IwAR0RsnSD6auJAfA7uXDEuIdLamfxUJKghbypPpnWCTXIeumnVz43bVS_3no 

A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai mellé idén az óvodások és mások 

is csatlakoztak, hogy minél több ajándékot küldhessenek a rászorulóknak karácsonyra. 

A közel száz angyalbatyuért Szijártó László, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója érkezett, 

hogy továbbíthassák a cipősdobozokba csomagolt játékokat, tanszereket a gyerekeknek.  

Rohály János igazgató elmondta, hogy minden évben örömmel csatlakoznak a gyűjtéshez a gyerekek és 

családok. – Idén külsős adományozók és a katolikus óvoda Napraforgó csoportjától is érkeztek ajándékok. 

Jó állapotú, használt játékok, tanszerek, édességek érkeztek a dobozokban, amelyekre ráírták, hogy milyen 

korú gyerekeknek szánják. A járvány ellenére is sok csomag érkezett, jó érzés látni, hogy ennyien 

szeretnének segíteni a rászorulóknak abban, hogy szép ünnepük lehessen – mondta az igazgató.  

 

Elindultak az angyalbatyuk, hogy másoknak is szép legyen a karácsony 
Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/elindultak-az-angyalbatyuk-hogy-masoknak-is-szep-legyen-a-

karacsony/?fbclid=IwAR3RxTAlYJOXJesdZi11YTn90B6b2ZxW8mlHKjDwdrqEwGir9hIweTiqYCo 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 

Iskolában már több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a 

Veszprém Főegyházmegye Karitasz központjának 

kezdeményezéséhez, miszerint a tanulók és szüleik együtt 

elkészítik saját kis angyalbatyujukat, hogy az valahol, 

valakinek nagy örömet okozhasson a karácsonyi 

ünnepekben. Idén bővült a kör, külsősök is 

csatlakozhattak és elküldhették saját, ajándékokkal 

megtöltött angyalbatyujukat a rászorulóknak. 

Rohály János a tanintézmény igazgatója lapunknak elmondta, hogy az idei évben a facebookon is 

meghirdették a gyűjtést, így bárki csatlakozhatott az ajándékozásnak ehhez a formájához. Legnagyobb 

örömükre még a Szent Erzsébet Óvoda Napraforgó csoportja is eljött a katolikus iskolába, hogy saját kis 

gyűjtésükkel, csomagjaikkal segítsék szegényebb sorsú társaikat. 

Az angyalbatyuk nem mások, mint cipősdoboznyi ajándékcsomagok, amelyek jó állapotú használt játékokat, 

tanulást segítő eszközöket, édességeket rejtenek. A dobozokon kívülről pedig feltüntetik, hogy azt milyen 

korosztályhoz tartozó és milyen nemű gyermek számára készítette az ajándékozó. Az ajándékokat a tanulók 

maguk vitték ki és adták át a karitasz munkatársainak. A dobozos teherautó egyenesen a karitasz központba 

vitte a tapolcai angyalbatyukat, ahonnan célzottan rászoruló családokhoz, gyermekekhez továbbítják majd a 

közel száz doboznyi ajándékot.           /tl/ 

https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2021/12/angyalbatyuval-segitenek-a-raszoruloknak?fbclid=IwAR0RsnSD6auJAfA7uXDEuIdLamfxUJKghbypPpnWCTXIeumnVz43bVS_3no
https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2021/12/angyalbatyuval-segitenek-a-raszoruloknak?fbclid=IwAR0RsnSD6auJAfA7uXDEuIdLamfxUJKghbypPpnWCTXIeumnVz43bVS_3no
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/elindultak-az-angyalbatyuk-hogy-masoknak-is-szep-legyen-a-karacsony/?fbclid=IwAR3RxTAlYJOXJesdZi11YTn90B6b2ZxW8mlHKjDwdrqEwGir9hIweTiqYCo
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/elindultak-az-angyalbatyuk-hogy-masoknak-is-szep-legyen-a-karacsony/?fbclid=IwAR3RxTAlYJOXJesdZi11YTn90B6b2ZxW8mlHKjDwdrqEwGir9hIweTiqYCo
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Könyvajándék a Rákóczi Szövetségtől 
Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/konyvajandek-a-rakoczi-

szovetsegtol/?fbclid=IwAR0hdUyG7zartM75whE_rj6q0uPmdSHd7lfaaQDUoOt6KZvY9Zkui9Ron5A 

December az ajándékozás hónapja a katolikus iskolában is. 

Szimbolikusnak  mondható, hogy ugyanazon a napon, amikor az 

iskolások által gyűjtött ajándékcsomagok, az „angyalbatyuk” 

útjukra indultak a nehezebb sorsú családok felé a Veszprém-

Főegyházmegyei Karitász autójában, aznap az iskola is nagy 

ajándékot, egy tekintélyes méretű könyvcsomagot kapott 

Budapestről, a Rákóczi Szövetségtől. 

Az Osiris Kiadó a budapesti központú Rákóczi Szövetség céljaira 

100 millió forint értékű könyvadományt ajánlott fel, melyet a szövetség több mint 200 Kárpát-medencei 

ifjúsági szervezete között osztott szét. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában 2012 óta 

működik helyi, és 2017 óta ifjúsági szervezet, így a tanintézmény 120 értékes könyvvel lett gazdagabb, 

melyek elsősorban történelmi, irodalmi és társadalomtudományi művek. 

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik segíteni a 

magyar kultúra és a magyar közösségek ügyét. A szövetség tevékenysége kiemelten a magyar fiatalokra 

irányul, több mint 28 ezer taggal és 500-nál is több helyi szervezettel rendelkezik Kárpát-medence-szerte, 

ezek közül 300 iskolákban működő ifjúsági szervezet. A tapolcai katolikus iskolában működő Rákóczi 

Szövetség Tapolcai Helyi és Ifjúsági Szervezete kiemelt célja a határokon átívelő magyar-magyar ifjúsági 

kapcsolatok létrehozatala és erősítése. A környező országokba szervezett kirándulások során testvériskolai 

kapcsolatot épített ki határon túli iskolákkal: a Felvidéken – Révkomáromban, Párkányban, 

Pozsonypüspökin, a Muravidéken – Lendván és Délvidéken – Eszéken. Így a katolikus iskolások számára a 

határon túli kirándulások alkalmával megtapasztalt élmények, baráti kapcsolatok egyértelművé teszik, hogy 

nagyszerű dolog a szétszakított magyarság összetartozásának erősítése, hiszen a Kárpát-medence az 

egységes magyar nemzet otthona.          /isk/ 

Köszönjük, hogy az iskolánkat őrző angyalunk szárnyaira a 

faliújságon a diákangyalkák ilyen sok jócselekedetet gyűjtöttek! 

 

 

http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/konyvajandek-a-rakoczi-szovetsegtol/?fbclid=IwAR0hdUyG7zartM75whE_rj6q0uPmdSHd7lfaaQDUoOt6KZvY9Zkui9Ron5A
http://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/konyvajandek-a-rakoczi-szovetsegtol/?fbclid=IwAR0hdUyG7zartM75whE_rj6q0uPmdSHd7lfaaQDUoOt6KZvY9Zkui9Ron5A
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Házszenteléssel ünnepelte az iskola a napkeleti bölcsek érkezését 
Megjelent: http://www.tapolcaimedia.hu/2022/01/hazszentelessel-unnepelte-az-iskola-a-napkeleti-bolcsek-

erkezeset/?fbclid=IwAR1w5ErzoDQeeHwDFTqangdPKkYxVFh-r9A-6U0MYhOzQPRQsFa-faH7BjQ 

Idén sem maradt el a Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskolában a házszentelés szertartása. A hagyomány 

szorosan kapcsolódik január hatodikához, vízkereszt 

ünnepéhez.  

A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, amely arra 

emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent a Földön 

és elhozta az emberek számára az üdvösséget. Vízkeresztkor 

ünnepli az egyház  a napkeleti bölcsek érkezését is, ezért 

Gáspár, Menyhért és Boldizsár neveinek kezdőbetűit és az aktuális évet felírják a bejárati ajtóra. A katolikus 

iskolában Nándor atya, a tanintézmény lelki igazgatója szentelte fel a házat. Elmondta, az egyház liturgikus 

éve az adventi várakozással kezdődött. – Nemrégiben ünnepeltük meg legszeretetteljesebb ünnepünket a 

Karácsonyt, amikor Krisztus megszületett, az ige testet öltött. Mindezt tette azért,  hogy velünk legyen, hogy 

áldása legyen a világnak, az emberiségnek. Ezt az áldást hoztuk most el a katolikus iskolába is- fogalmazott 

Csonka Nándor esperes, plébános.                        /tl/ 

Iskolakápolna megáldás Tapolcán 
Megjelent: https://www.veszpremiersekseg.hu/iskolakapolna-megaldas-

tapolcan/?fbclid=IwAR2oUQyUfLou3ilYwXiuewGUC-rJSvml-

JCvT7yupX57tDD_qH0vqB_sBbQ 

„Szentmisét ünnepelünk, melyhez kapcsolódóan kerül 

megáldásra iskolaépületetekben az a kápolna, amely helyet 

ad, befogadja az Urat, lehetőséget ad mindannyiótok 

számára, hogy akár egy-egy percre is, szabadidőben, vagy 

éppen akkor, amikor szeretnél valamit mondani az Úrnak. 

Betérj oda és biztos legyél abban, hogy Ő ott van, 

meghallgat, meghallgatja kéréseidet és köszöneteidet.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte Dr. Udvardy 

György érsek atya a tapolcai Nagyboldogasszony Katolikus Iskola növendékeit január 13-án reggel a 

szentmise kezdetén. 

Közös ünnepre gyűlt össze a közösség, hiszen egy régi vágy vált most valósággá: kápolnát kapott az iskola, 

melyet Udvardy György érsek áldott meg a szentmisét követően. 

A szentmisében koncelebrált Csonka Nándor plébános, az iskola lelkiigazgatója, valamint Gyulai Péter 

káplán. 

http://www.tapolcaimedia.hu/2022/01/hazszentelessel-unnepelte-az-iskola-a-napkeleti-bolcsek-erkezeset/?fbclid=IwAR1w5ErzoDQeeHwDFTqangdPKkYxVFh-r9A-6U0MYhOzQPRQsFa-faH7BjQ
http://www.tapolcaimedia.hu/2022/01/hazszentelessel-unnepelte-az-iskola-a-napkeleti-bolcsek-erkezeset/?fbclid=IwAR1w5ErzoDQeeHwDFTqangdPKkYxVFh-r9A-6U0MYhOzQPRQsFa-faH7BjQ
https://www.veszpremiersekseg.hu/iskolakapolna-megaldas-tapolcan/?fbclid=IwAR2oUQyUfLou3ilYwXiuewGUC-rJSvml-JCvT7yupX57tDD_qH0vqB_sBbQ
https://www.veszpremiersekseg.hu/iskolakapolna-megaldas-tapolcan/?fbclid=IwAR2oUQyUfLou3ilYwXiuewGUC-rJSvml-JCvT7yupX57tDD_qH0vqB_sBbQ
https://www.veszpremiersekseg.hu/iskolakapolna-megaldas-tapolcan/?fbclid=IwAR2oUQyUfLou3ilYwXiuewGUC-rJSvml-JCvT7yupX57tDD_qH0vqB_sBbQ
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Érsek atya prédikációjában négy fontos szemszögből világított rá a kápolna jelentőségére. A kápolnában 

jelenlévő Úr Jézus Krisztus szerető jelenlétét teszi elérhetővé mindenki számára, aki betér oda. Fontos, hogy 

az iskolában megszerzett világi tudás és a hittanórákon megtanult  szabályok és törvények szerint éljünk, 

hiszen ezen tudások nem elvesznek belőlünk, hanem szabaddá tesznek minket. Öröm. Örömmel térjünk be a 

kápolnába, vagy bármelyik templomba, hiszen ott az Úr jelen van. Mint ahogy a választott nép is hatalmas 

örömét fejezte ki, amikor megérkezett a táborba. A Szövetség Ládája benne az Isten és a törvény erejével ez 

az öröm töltsön el mindenkit ezen találkozásokkor. Végül bátorítás, bátorít mindenkit, hogy bízzon az 

Atyában, aki szeret bennünket. Erőt ad mindnyájunknak, hogy szívünkbe fogadjuk az Ő törvényeit, mert 

ezek jók, az életre vezetnek bennünket, mint ahogy a szüleitek, tanáritok is teszik. A kápolnában jelenlévő 

Úr továbbá ösztönöz bennünket, hogy folyamatosan küzdjünk a jóért, hogy jó emberek lehessünk, jó 

emberekké váljunk. 

A szentmisét követően az ünnepség az iskola épületében folytatódott, ahol a harmadik emeleten kialakított 

kápolna megáldására került sor. 

Csonka Nándor atya elmondta, nagy szükség volt az iskolának erre a kápolnára, hiszen kell egy hely, ami 

szenté tesz, ami megmutatja a szent jelet, amin keresztül pedig meg szenteljük az egész külvilágot, az 

intézményüket. 

Rohály János az iskola igazgatója örömét és köszönetét fejezte ki, hiszen az iskola folyamatos fejlődésének, 

fejlesztésének teljes megújulásának a végére került fel most korona a kápolna átadásával, megáldásával. Tíz 

éves gondolat és tervezés vált most valóvá. A kápolna lehetőséget ad külön osztálymisék megtartására, de 

helyszíne lesz a lelki napok programjainak is és külön öröm, hogy bárki betérhet, tanárok, diákok egy kis 

lelki töltekezésre. 
 

DIÁKJAINK ÍRÁSAIBÓL  
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Elsős lett a kishúgom 
Amikor Kinga először lépett be az iskolába, még kicsit félénk volt. 

Szerencsére ott volt neki Hédi, akivel már korábban összebarátkoztak. De 

aztán sok új barátra lelt. Kinga kedvenc tantárgyai a hittan és az írás. 

Egymás mellett vannak a tantermeink, ezért gyakran találkozunk 

egymással. Mindketten szeretünk iskolába járni. Nagyon kedvesek a 

tanáraink és az osztálytársaink is. A kishúgom nagyon jó tanuló. Mindig 

számíthatunk egymásra. A szakkörökre együtt járunk.  Fekete Borbála 2.o. 

 
Egy délután a moziban 

Egy novemberi délután ellátogattunk a tapolcai moziba. Nagyon érdekesnek ígérkezett a mese, amit 

néztünk. Címe: Irány a bárka! 2. volt. 

 A mese két kis állatkölyök kalandjáról szól. A bárkán utaznak a többi állattársukkal együtt, ahol kezdődnek 

a gondok ragadozók és növényevők közt. Lia és Fancsi véletlen kiesnek a bárkából és Lia egy szigetre 

sodródik, Fancsi pedig a rokonait találja meg. A bárka kiköt a szigetre és az állatok szétszóródtak. 

A mese vicces és szórakoztató volt, és mi nagyon jól éreztük magunkat.   Sztrik Gergő 2. o. 
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A téli szünet 
A téli szünet első napján mézeskalácsot sütöttünk. Habbal és cukorkákkal díszítettük. Nagyon finom lett. 

Karácsony délelőtt együtt fát díszítettünk. Anya kacsát sütött ebédre. Este szép ruhába öltöztünk, és együtt 

vártuk a Jézuskát. Sok szép ajándékot kaptunk. Karácsony után egyik nap elmentünk egy fürdőbe. A forgó 

vizes medence tetszett a legjobban. Szilveszterkor ettünk, ittunk, társasoztunk, jót mulattunk. 

A téli szünet tartalmas volt.          Bertalan Áron 2. o. 

Művészi Torna 
Minden kedd délután művészi torna foglalkozás van az iskolában. Szilvi néni tartja a tesitanárunk.  

Ilyenkor eljövök a napköziből és átöltözöm tornaruhába. Aki hamar elkészül az átöltözéssel, annak van ideje 

picit játszani. Ha mindenki megérkezik, következnek a bemelegítő gyakorlatok. Az óra nagy részében pedig 

labdagyakorlatokat végzünk. Pl pattogtatjuk, körözünk vele, megtanuljuk a testünkön vezetni a labdát. Az 

óra végén mindig van idő pici játékra, fogócskázunk vagy kidobózunk. 

Szeretem a művészi tornát, mert nagyon jó kikapcsolódás és sport egyszerre. Szilvi nénitől sokat lehet 

tanulni, igaz nagyon megtornásztat minket. Kikapcsolódásképpen jókat játszunk! Ajánlom mindenkinek! 

            Varga Lelle 2.o. 

A könyvtárban ecsettel 
Érdekes foglalkozásra mentünk a tapolcai Wass Albert Könyvtárba, 

elmesélem nektek, hogy is kezdődött. Egyik délután bejelentették, hogy 

január 5-én délután könyvtárba megyünk. Elindultunk, ám sietni kellett, 

mert éppen esett az eső. Amikor megérkeztünk, felmentünk az 

emeletre. Figyeltünk arra, hogy ne zavarjuk meg az ott olvasó 

embereket. Levetettük a kabátjainkat, s bementünk az olvasóterembe, 

ahol már többen vártak ránk. Márti néni szeretettel hívott be, s mutatta 

be több könyv illusztrátorát, Csilléry Orsolyát. Különleges rajz és festési technikákat nézhettünk meg, majd 

mi is kaptunk akvarell kartont és anilin festéket, ecsetet. Mindenkinek segített Orsi néni, hogy hogyan 

lehetne még színesebbé, változatosabbá tenni a képet. Az osztály szép képeket festett, de sajnos vissza 

kellett mennünk. Nem búslakodunk, mert nagyon sok élménnyel távoztunk.   3. osztály 

MÉZES REGGELI 
Édesapámnak 2020 tavasza óta segítek a méhészkedésben. Fő feladatom a 

füstölő kezelése, a műlépes keretek hordása, és pergetés idején a mézes 

keretek fedelezése és természetesen a folyamatos kóstolgatás. 

2021. évi nagy élményem, hogy a méhek új méhlegelőre történő 

átszállításában én is részt vehettem éjszaka. Én kezeltem a reflektort. Ez 
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nagyon izgalmas, mert ilyenkor korom sötét van, és a vadak hangját is távolról hallani, sőt a reflektor 

fényében rókát is láttam.  

A méhek rendkívül fontosak az egész Földnek. Ugyan fájdalmas a szúrásuk, amit már én is sokszor 

tapasztaltam, de nem szabad elfelejteni, hogy ők porozzák be a virágokat. Nélkülük nagyon sok zöldség és 

gyümölcs hiányozna a tányérunkról. A méhek által készített méz nagyon értékes összetevőket, vitaminokat 

tartalmaz, igazi kincs.   

Mindig nagyon várom már a „Mézes Reggeli” napot, ugyanis 

ekkor tudok a legtöbbet mesélni a méhekről, méhészkedésről 

a barátaimnak, osztálytársaimnak. Ez a nap mindig édesebb, 

mint a többi. Idén, 2021. november 3-án tartottunk 

édesapámmal előadást az iskolában. A tornaterembe 

különböző méhészeti eszközöket, kaptárat, méhészruhákat, 

mézes keretet készítettünk elő. A 2. osztálynak elmondtam 

egy kis ismertető szöveget a méhek életéről és a méhészkedésről. Ezután felvehették a ruhákat, 

kipróbálhatták a füstölőket és együtt megnéztük a kaptár belsejét. Igazi mézes kereteket is szagoltunk, így 

mindenki megérezhette, milyen, amikor a viasz illata a mézével keveredik. A legjobb pillanat ezúton jött 

csak, különböző mézeket kóstoltunk. Volt vegyes virágméz, hársméz, akácméz, repceméz. Senki nem ment 

haza üres kézzel, mert egy kis kóstoló méz is járt ajándékba. Ha kitartott hazáig, akkor még a vacsora is édes 

volt. 

Ez egy rendkívül izgalmas és vidám nap volt számomra, szerintem legyen minden nap, mézes nap! 

Fogyasszatok sok mézet, vigyázzatok az egészségetekre és a méhekre! Szép napot Mindenkinek. 

           Bogdán Ferenc Botond 2.o. 

Találkozás egy olimpikonnal 

Már évekkel ezelőtt többször jártam a vívóteremben, mert az unokatestvéreim is 

vívnak. Izgatottan hallottam a hírt, hogy az iskolában újra lesz vívás szakkör. 

Oktatóim Dávid bácsi és Ádám bácsi minden órára más-más feladatot hoztak.  

Az egyik órán személyre szóló meghívót kaptunk egy nyílt napra, a vívóklubba. 

Eljött a várva várt nap, a vívóterembe érve elkezdődött az edzés. Egy 

sztárvendég is volt, a világbajnok vívó, Siklósi Gergő. 

Bemelegítés és játék után vívhattunk mi is, és belekukkanthattunk a nagyok 

komoly vívásába. Miután véget ért a bemutató, közös fényképek is készültek 

Gergővel. Este  úgy feküdtem le, hogy sok gyakorlás után, talán lehetek én is 

bajnok.         Szőcze Luca, 4. o. 
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János vitéz 

Szeptember 12-én iskolánk több más tapolcai diákkal együtt 

színházi előadáson vett részt a Tamási Áron Művelődési 

Központban. A Déryné Társulat János vitéz című előadását 

tekintettük meg, amely Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján 

íródott. Az előadók egy órába foglalták bele a történetet. Korhű 

jelmezekben, fiatalos stílusban adták elő. Külön érdekes volt, hogy iskolánk egyik harmadik osztályos 

diákját, Sölét Áront, felhívták a színpadra, és jelmezbe öltözve részese volt az előadásnak. Úgy gondolom, 

hogy az előadás maradandó élményt nyújtott minden néző számára.    Sölét Emma 5. o. 

 

Első félév 
Mi tagadás, a nyári szünetnek egy szempillantás alatt vége lett. Legalábbis én így éreztem. Elérkezett 

a szeptemberi tanévkezdés, amiben azt vártam a legjobban, hogy találkozhassunk az osztálytársakkal. Egy 

kis reményt adott, hogy korábban mindenkitől azt hallottam, az ötödik osztály után a hatodik sokkal 

könnyebb lesz. Hát hamar rá kellett jönnöm, hogy ez egy cseppet sem igaz. Néhány hét után 

visszarázódtunk a hétköznapokba, újra jött a maszkviselés, kézfertőtlenítés stb.  

Már az őszi hónapokban volt néhány jó program, amin részt vettünk. Például októberben voltunk egy 

„Trendhagyó irodalomórán” a Kávészünet zenekar közreműködésével. Egy héttel később pedig Budapestre 

utaztunk, ahol a Fővárosi Nagycirkuszban vettünk részt egy előadáson. Nagyon jó program volt, jól éreztük 

magunkat. Bár én gyakran vagyok a szüleimmel is a fővárosban, de az osztállyal teljesen más volt utazni. 

Sajnos betegség miatt lemaradtam az íjászatról a plébánia udvarán, de remélem, még máskor is megszervezi 

ezt Marika néni. Alig vártam, hogy elérkezzen az őszi szünet, szerettem volna kialudni magam. Ilyenkor 

ebéd előtt szoktam felébredni, így néhány nap alatt már egész kipihent vagyok. Mindenszentek után már 

számoltuk a srácokkal a téli szünetig hátralévő hetek számát. Sajnos a Márton-napi rendezvény, a koncert és 

a kézműves foglalkozás is elmaradt, de a mise után egy szép műsort láthattunk a templomban. Végül 

elérkezett a december. Kaptunk mikuláscsomagot, és néhány alkalommal elsétáltunk a Fő térre forró 

csokizni. Aki még nem kóstolta a fehér csokisat, jövőre ne hagyja ki!  

Ahogy a korábbi években, úgy most is készítettünk otthon „angyalbatyut”. Egy fiús és egy lányos 

csomag is készült. Társasjátékot, színes ceruzákat, festéket, ecsetet, csokit, naplót, sapkát, sálat, logikai 

játékot, kulcstartót tettünk bele. Amíg pakoltam a dobozt, arról beszélgettünk anyukámmal, hogy milyen sok 

gyerek tölti ajándék nélkül a szentestét, és akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy adhatnak 

másoknak, azoknak az embereknek ez természetes kell, hogy legyen. Miután leragasztottam és 

becsomagoltam a dobozt, akkor éreztem, hogy kicsit már izgulok, vajon örülni fog-e az ajándéknak az a 

gyerek, aki kapja.         Nagy András, 6. osztály 
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A 2021. tanév első fele 
 A forró nyári napokat felváltotta az ősz és vele együtt a tanévkezdés és a tanulás. Befordultunk az 

indián nyárba, 7. osztályosok lettünk. Hihetetlen, milyen hamar elrepült az idő! Gyermek lelkem 

visszavágyott a vakáció szabadságához, miközben már mindenkitől csak az intelmek jöttek. Hogyan is 

ugorjam meg az utat a felnőtt kor küszöbéhez. Milyen fontosak a pontok, az eredmények a 

továbbtanuláshoz, a jövőmhöz. 

 Naponta vívódtam a magam és a világ bajával. Még mindig itt a COVID! Ezer arca mennyi első bált, 

élményt, tanulást, közösséget nyirbál meg! Soha nem lesz vége? Már soha nem múlik el? És bár szüleink 

beoltattak minket, mégis megpecsételt minden ünnepet. 

Az október 23-i megemlékezések, a Szent Márton-napi ünnepség és a többi iskolai ünnep, misék, bálok stb. 

Az űr ott volt. Hiányzott a mécsesek fénye a tantermekből, a sütőtök illata, a lámpás felvonulás és a 

gyerekek ajkán csilingelő énekek, ahogyan korábban kísértük a mi Szent Márton lovasunkat a Fő utcán. 

 Elérkezett december, és megkezdődtek az adventi készületek, a várakozás Krisztusra. Kihúztunk 

neveket egy kalapból Szent Miklós napra, hogy egymást megajándékozzuk. Sajnos az osztályunk többször 

karanténba kényszerült. Mi, akik oltottak voltunk, álltuk a sarat, de az ajándékozás így is elmaradt, áttolódott 

januárra. A fénye, csillogása megfakult, bár erről senki nem tehetett. Hiányzott a közösség, a diákok, 

osztálytársak. Olyan furcsa volt a lelkemnek, ennyi idő után még mindig, vagy újra maszkban. 

  Már december 11-et írtunk, mikor elvittek minket Pápára, egy mezőgazdasági szakképző iskolába 

pályaorientációs napra. Kevés diák van, aki ennyi idősen tudja, mi szeretne lenni, és bár nekem sem ez az 

iskola a célom, mégis sikerélményekkel telve jöttem haza. Ez a nap is bearanyozta az életem, mert itt is 

tanultam valamit. Valamit, ami rádöbbentett arra, hogy mindegy hol élünk, kik vagyunk, ha tanulunk és 

szeretjük a szakmánkat, akkor boldog emberek lehetünk. Boldog az, aki azzal foglalkozhat, amit tud, és ez a 

hivatás. Így utólag bevallom, elég sok mindent vettem a nyakamba. Zeneiskola, ECDL, kézilabda, lovaglás. 

Próbáltam mindent bezsúfolni, de lassacskán rájöttem, hogy nem mehet egyik a másik rovására.  

Közben kapkodtam a fejemet, hogy bizony feszegetjük a határokat, lázadunk a normák ellen, mert 

tinik vagyunk és erre rá lehet fogni. A lelkemben még mindig ott voltak a hajdani tüskék. A szívem sokszor 

volt teli a barátok, vagy elvesztett barát miatti szomorúsággal. Meglepődtem emberek viselkedésén, és a 

meleg szobából kifelé bámulva csak tűnődtem, de a miértekre nem jött válasz. Az ábrándozásból, lelkizésből 

csak anya harsány szavai ráztak fel több-kevesebb sikerrel. Hol hibáztam, hol vesztettem, hol nyertem. Nem 

is olyan könnyű ez a felnőtté válás. Megtapasztalni a jót és rosszat, erőt meríteni, felállni, túlélni és tovább 

lépni. 

Bizony van még feladat a következő félévre, az életre, a jövőmre. Egy istentisztelet alkalmával 

hallottam a következőt. Isten nem azért görgeti a követ életünk útjába, hogy azt kikerüljük. Csak a gyáva és 

lusta ember kerüli ki. A keresztény ember megmérettetik és megoldja. Nekem is itt van ez a kő, most még jó 
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nagynak érzem. Remélem, a jövőben méltón tudok tovább haladni azon az úton, amit Isten nekem szánt, és 

sikerül megcsiszolni az én KIS KÖVEMET!     Nemes Honória, 7. osztály 

Az első félév 

A nyári szünetben a kötelező olvasmány Az arany ember volt, melyet nagyon jónak találtam. A 

hetedik osztály első tanítási napján a legjobb barátnőm lett a padtársam. Még egy közös angol versenyre is 

beneveztem vele. Új tantárgyaink is lettek: biológia, kémia, fizika, földrajz. Így sokkal több tanórával 

gazdagodott az órarendünk. A kémiát különösen megkedveltem. Ez a félév nagyon nehéz volt. 

Sajnos a kovid sem került el minket. Sokszor kerültünk karanténba, sokat is kellett pótolnunk. A 

beoltottak számára az iskolában történt a tanítás, a többiek otthon voltak, de néha nekik is tartottak a tanárok 

online órát. A baj csak az volt, hogy nem láthattuk egymást élőben. Persze a betegeknek még rosszabb 

lehetett.  

A félév során az osztályunk részt vett a Kávészünet zenekar fantasztikus előadásán a Tamási Áron 

Művelődési Központban. A pályaorientációs nap nagy részét is itt töltöttük. Megnéztük, hogy működik a 

Tapolca Televízió stúdiója, és részt vehettünk egy adásban is, amit természetesen nem tettek fel a netre 

(szerencsére).  Azt a helyet is megtekintettük, ahol a Tapolcai Újság készül, melynek régebbi példányait 

kíváncsian nézegettük. 

Karácsony előtt neveket húztunk, ajándékot vettünk és készítettünk egymásnak. Az ajándékok csak 

karácsony után jutottak el a gazdájukhoz, mivel ismét karanténba kerültünk. Januárban ajándékoztuk meg 

egymást. Az ajándékozás napján volt a házszentelés is. Remélem, idén már többet tanulunk a suliban, mint 

otthon.                Schvetz Jázmin Mónika, 7. o. 

A félév 

 A nyári szünet felhőtlen örömei után nagy lendülettel kezdtük a hetedik osztályt. Mindenki tudta, 

hogy ez az év fontos lesz számunkra, főként a továbbtanulás miatt. 

 Az első napok élménybeszámolókkal és ismétléssel teltek. Ezután jöttek az új anyagok, és a 

dolgozatok sem maradtak el. Aztán egyre jobban kezdtünk visszaszokni az iskolai hétköznapokhoz, majd a 

tanulás vette át a jól megszokott szórakozás szerepét. Sajnos egyre több lett a tanulnivaló, és ezzel együtt a 

felmérés is. De hamarosan beköszöntött az őszi szünet, amikor mindenki nagyon örült a pihenésnek, a 

pörgős napokat pedig felváltotta egy kis nyugalom. Ahogy visszamentünk a szünetről, hamarosan 

karanténba kerültünk, és ez egyre többször fordult elő. Persze sokan örültek neki, hogy otthonról kell 

tanulni, de ez hátrányt is jelentett, hiszen így sokkal nehezebb volt megérteni az anyagot, mint az 

iskolapadból. De így is igyekeztünk tanulni, hiszen tudtuk, ez az év fontos. Viszont otthon nagyon 

kényelmesen éreztük magunkat. Nem kellet korán kelni, és szinte egész nap azt csináltunk, amit akartunk.  

 Összegezve tehát nem volt egyszerű ez a félév. Tudjuk azonban, hogy ennél csak nehezebb 

következik.          Horváth Balázs, 7.o. 
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A hazáért – diákjaink gondolatai 

A magyarság egy közösség. Ezt erősítem, amikor részt veszek egy állami ünnepségen, megemlékezünk 

közösen az ország nagyjairól, felidézünk egy-egy történelmi eseményt, ezáltal büszkék vagyunk rájuk. A 

múltra való emlékezés összeköt bennünket. De a hazához való ragaszkodásomat jelképezem azzal is, amikor 

a hagyományainkat ápolom, és megpróbálom megőrizni azokat, például a húsvétilocsolást vagy az adventi 

gyertyagyújtást. Az anyanyelv ápolását, szeretetének megőrzését segíti az, amikor magyar költők verseit 

tanulom meg, vagy magyar írók műveit olvasom. Ilyenkor lehetőségem adódik arra, hogy a már majdnem 

feledésbe merült, vagy ritkán használt szavakkal találkozhassam. Magyarország keresztény állam, fontos 

hítünk erősítése: imádkozom, misén veszek részt.  

A szülőföldemhez való kötődésemet tükrözi az az érzés is, melyet akkor érzek, ha itt élhetek. Itt vagyok 

boldog, itt vagyok itthon, ide tartozom. Bármit megtennék azért, hogy ez megmaradjon.        Deli Dávid, 6.o 

 

A hazáért gyerekként is tehetünk. Érdeklődjünk szüleinktől a családfánk után, kutassuk a népi 

hagyományokat, mesterségeket. Ne vágyakozzunk mindig a legdrágább külföldi zöldségek, gyümölcsök 

után. Szüleinktől szezonális gyümölcsöket kérjünk. Feleslegesen ne szemeteljünk! Szabadidőnkben 

kiránduljunk sokat a magyar városokba és a természetbe. Felnőttként már tudjuk támogatni a magyar 

gazdákat. Vegyünk tőlük terményeket, ne a nagy áruházakba menjünk. Kísérjük figyelemmel a politikát, és 

vegyünk részt a szavazásokon. Gyerekeinknek tanítsuk meg a régi szokásokat, régi ételek elkészítését. 

Károlyi Noémi, 6.o 

Még gyerek vagyok, de sokat tudok tenni a hazámért. Azzal is teszek a hazáért, ha jól tanulok, és majd 

hasznos munkát tudok végezni. Megismerem az ország történelmét, például azt, hogyan éltek régen az 

őseim, és hogyan foglalták el az otthonunkat. 

Azzal is teszek, ha védem a környezetet. Szelektálom a hulladékokat és takarítok, hogy egyre tisztább 

legyen a természet. Megemlékezem a nemzeti hősökről és forradalmárokról, megünneplem a nemzeti 

ünnepeinket, és ápolom a hagyományainkat. Mindenkinek fontos, hogy foglalkozzon a hazájával. Ne 

felejtsük el a hőseinket és a hagyományainkat!      Tarsoly Csanád, 6.o 

 

Ha egy gyereknek egész kiskorában olyan jeleket adnak a szülei, hogy rossz itt élni, lenni, lakni, akkor ezt a 

gondolatot viszi tovább és adja át. A környezetünket, kultúránkat, a körülöttünk élő embereket és gyönyörű 

nyelvünket kellene inkább előtérbe helyezni.  

Ha a családok több belföldi nyaralás szerveznének, akkor el lehetne érni, hogy ne minden fiatal külföldre 

akarjon menni nyaralni. Ezáltal jobban megismerhetik és megszerethetik a hazájukat, mivel sok szép táj, 

hegyek, települések, folyók és tavak vannak Magyarországon. A szülők megpróbálhatnák kicsit tanítani a 

gyermekeiket, hogy többet hallgassanak magyar zenét. Népmeséket olvashatnának nekik, és a nemzeti 
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ünnepeket családostul is megünnepelhetnék. Ezzel is támogatjuk a hazát. Ezeket a dolgokat minden család 

meg tudná tenni.  

A felnőttek azt is megtehetik, hogy ne külföldre menjenek dolgozni. Azokat az ismereteket, amiket az ember 

hosszú évek alatt megszerez, jó lenne, ha a hazájában hasznosítaná. Az általános iskolában már kötelező 

idegen nyelvet tanulni. Több hangsúlyt kellene fektetni saját anyanyelvükre is, mert vannak olyan emberek, 

akik felnőtt korukra sem tudnak helyesen írni, olvasni és beszélni.    Zengői Laura, 6.o 

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk  

A 6. osztály október 12-én ellátogatott a budapesti Nagycirkuszba. Az előadás neve Cirkómánia volt. 

Keddi napon, reggel 7:00-kor megérkezett az iskolához a buszunk, amivel elindulhattunk Budapestre. Az út 

nem telt unalmasan, mindenki elfoglalt volt, beszélgettek, az utat szemlélték, vagy éppen aludtak. 3 óra alatt 

el is értük a célpontunkhoz. A buszról leszállva kettes sort alkottunk, és vártuk a pillanatot, hogy végre 

bemehessünk, és elfoglaljuk a helyünk. Mikor beengedtek hatalmas tér tárult elénk. Az osztály nagy része a 

büféhez sietett, vagy mosdóba indult. Itt is kellett időznünk, de szerencsére hamar elindulhattunk fölfelé. 

Amint bejutottunk az előadás termébe, helyet foglaltunk és kényelmesen elpakoltuk táskáinkat, kabátunkat. 

Néhány perc múlva kigyúltak a fények, és elkezdődött a műsor. Először a bohócokat láthattuk. Mindenki 

arcán a mosoly és a boldogság volt látható. Ezek után elvarázsolt minket az akrobaták tehetsége. Ők igazán 

bátrak voltak, mi csak bámultunk, hogy óriási akarattal rendelkeznek. A zsonglőr is szuper volt, és 

természetesen ügyes is. Volt még görkorcsolya, és egy kötéltáncos, aki halált megvető bátorsággal 

közlekedett egy kicsiny kötélen. Még csak ki sem volt biztosítva, úgy ugráló kötelezett, méghozzá csukott 

szemmel! Eszméletlen, hogy az emberek mikre képesek, ha nem lusták, hanem cselekszenek és tanulnak. A 

műsor végén az artisták deszkáról ugráltak egymás nyakába, egy emberi tornyot alkotva. Féltünk, hátha 

leesnek, és valami rossz történik velük, de egyben nagyon tetszett ez a produkció is. Sajnos véget ért, de 

szuper élményekkel távoztunk a Cirkuszból. A buszunkra nem kellett várni, egyből felszálltunk rá, és 

elindultunk. Hazafelé láttunk fontos épületeket, és áthaladtunk a Duna felett is. A haza út is jól telt. Kaptunk 

szórólapot, hogy otthon is meg tudjuk mutatni, milyen helyen jártunk. 

Ahogy az iskolához értünk, mindenkiért megérkeztek. Hazaérve egyből ágynak estünk, hiszen "hosszú nap 

volt ez a mai!"           Gróf Lilla, 6. o. 

Színházlátogatás 

2021.november 18-án a Lázár Ervin Program keretében lehetőségünk 

volt részt venni a Kötelezők szabadon című előadáson. A darabot a 

Pesti Magyar Színházban mutatták be.  

Mi fiatalok könnyebben tájékozódunk manapság a világhálón. A 

rohanó internetközpontú világban nincs időnk elmélyedni egy-egy 
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költeményben, versben, így nehezebben értjük meg ezek mondanivalóját és értékét. Az előadásban 

megzenésítve adták elő a számunkra már ismert verseket. Szinte el sem tudtam képzelni, milyen lehet 

könnyűzenével feldolgozni költeményeket, melyeket mi nemcsak értünk, hanem szívesen hallgatunk is. 

Erősen fókuszáltak a humoros előadásmódra, ezzel érdekesebbé téve a darabot. Kiemelném kedvenc 

műveimet, például a Kertész leszek és a Reszket a bokor, mert … című verseket. A hangulatuk erősen 

megfogott, hiszen ezeket az alkotásokat rendkívül szeretem, így zeneműként is csodálatosnak találtam.  

A színészeknek sikerült átadniuk a költők hiteles mondanivalóját, hiszen a zene mindenki életében 

fontos szerepet tölt be. Feledhetetlenül jó élménynek voltunk a részesei, így máskor is szívesen mennénk 

hasonló színdarabokra, előadásokra.        Kovács Flóra, 8.o. 

 

Versenyeredmények: 
 
Az iskolánkban folyó tanulmányi versenyek nemcsak a tehetséggondozás részét képezik, hanem a személyre 

szabott fejlesztés, differenciálás egyik lehetősége is. A negyedik osztályban számos tantárgyból készültek fel 

tanulóink, hogy versenyeken adjanak számot tudásukról, felkészültségükről.  

Az első félév során a következő eredmények születtek: 

 
Bolyai Matematika Csapatverseny, körzeti I. helyezés:  

Hernádi Kristóf, Samu Regina, Szőcze Luca, Sztrik Levente 
 

Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Szövegértés Verseny, III. helyezés:  

Farnady Máté 
 

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica országos rajz- és fotópályázat, alsó tagozatos korcsoport, 

megyei II. helyezés:  

Farnady Máté 
 

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica országos rajz- és fotópályázat alsó tagozatos korcsoport, 

megyei III. helyezés:  

Végh Panni 
 

Dugonics András Matematika Verseny II. fordulóra továbbjutott tanulók: 

Samu Regina, Szőcze Luca, Sztrik Levente 
 

További sikereket értek el tanulóink az iskolán kívüli sporttevékenységekben, kosárlabda, labdarúgás, 

atlétika, karate, sakk, úszás, vívás sportágakban. Gratulálunk az eredményekhez és a kitartó munkához! 
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Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti/megyei forduló: 

5. osztály:  

Rubik kockák (Horváth Zsófia Judit, Lázár Boglárka és Sabján Patrik) – körzeti 1. hely 

(megyei 12. helyezés) 

Menő Lányok Egyesülete – MLE ( Bogdán Boglárka, Ferenczi Lili Boglárka és Sölét Emma) 

– körzeti 3. hely (megyei 26. hely) 
 

6. osztály: 

Számdarálók (Bolla Sára, Décsey Csaba, Fülöp Zsolt, Pajor Levente) – körzeti 1. hely 

(megyei 24. helyezés)  

Nem tudjuk… (Deli Dávid, Gróf Lilla, Müller Bálint, Tarsoly Csanád) – körzeti 2. hely 

(megyei 28. helyezés) 
 

Dugonics Matematika Verseny 

Iskolánkban a hagyományokhoz híven az idei tanévben is megtartásra került  november 17-én a Katolikus 

Iskolák Dugonics András Matematika Versenyének I. fordulója a 4 -8. évfolyamokon. A  résztvevő tanulók 

becsületesen, lelkiismeretesen, nagyon szépen dolgoztak és sokat készültek a versenyre.  

A Versenyen Samu Regina (4. o.), Sztrik Levente (4. o.), Szőcze Luca (4. o.), Töreky Gréta (4. 

o.),  Lázár Boglárka (5. o.) Horváth Zsófia (5. o,), Sölét Emma (5. o.) jutottak tovább a II. 

fordulóra. A II. fordulóra  január 26-án, 14:00-kor kerül sor. 

 

 

Sporteredmények: 
 

2021. szeptember 16.: FÖLDÖNfutók versenye 

Egyéni eredmények: 

I. Korcsoport fiúk: Strik Regő II. helyezés 

III. Korcsoport lányok: Lajos Anna II. helyezés 

IV. Korcsoport fiúk: Nemes Lénárd: III. helyezés 
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További helyezések: 

I. k.csoport: Imre Veronika VI. helyezés 

II. k.csoport: Lázár Boglárka V. helyezés, Sölét Áron  X. helyezés 

III. k.csoport: Zengői Laura V. helyezés, Décsey Csaba X. helyezés 

IV. k.csoport:Kasnya Péter VIII. helyezés, Nemes Honória és Pölczmann Bence XI. helyezés, Varga Luca 

XIII. helyezés 

 

  

 

 

 

 

 

2021. november 16.: IX. Szöcske Gála Terematlétika Verseny 

30 m-es síkfutás: 

III. k.cs. Lajos Anna I. helyezés 

III. kcs. Zengői Laura II. helyezés 

Helyből távolugrás. 

III. k.cs. Lajos Anna III. helyezés 

IV. k.cs.Kasnya Péter II. helyezés 

Medicinlabda dobás: 

IV. k.cs. Osváth Panka II. helyezés 

Váltófutás: leány csapat II. helyezés: a csapat tagjai: Osváth Panka, Lajos Anna, Németh Nóra,Zengői Laura 
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Mazsorett szakkör 
Szeptemberben az első feladat a fellépő csoport létszámának biztosítása és kialakítása volt. Az új fellépő 

csoportban 9 fő 5. osztályos, és egy fő 6. osztályos leány szerepel. A véglegesített létszámmal már az első 

órától megkezdtük az alapok elsajátítását, majd a tanult elemekkel egy új „cselszton” témájú pálcás 

koreográfiát tanultunk be. 

 

 

 

 

 

Pomponos színpadi tánc 
November hónaptól a pálcás tánccal párhuzamosan megkezdtük az akrobatikus elemek elsajátítását is. A 

tanult elemekből második félévben pomponos színpadi tánc koreográfiát tanulunk be. 

 

Művészi torna szakkör 
Az idei tanévben az alsó tagozaton a művészi torna szakkör 15 fővel indult. A szakkörre járó leány tanulók 

az óra állandó elemeként szereplő zenés gimnasztika és táncos testtartást kialakító gyakorlatok mellett labda, 

karika, szalag és szabadgyakorlati elemeket tanulnak, melyek segítségével klasszikus zenére koreográfiát 

állítunk össze. 

Sporteredmény: 
Kovács Flóra 8. osztályos tanuló: 

1. A tollaslabda diákolimpián „műanyag -B” IV. korcsoport lány kategóriában 2021.december 7-én körzeti 

II. helyezett lett. 

2. Bakler Zita – Kovács Flóra női párosban A Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület házi 

bajnokságán 2021.december 30-án I. helyezést ért el. 
 

Szeretettel gratulálunk, további eredményes felkészülést kívánunk! 

Nagyon köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, edzőknek! 


