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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. (XXIX.) évfolyam 2021/2022. II. félév
  

Szemben az árral 

Ferenc pápa 2018-ban megjelent Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdítását szeretném a kedves 

Szülők, Tanáraink, Diákjaink és minden Olvasó figyelmébe ajánlani. Ezen dokumentum mindannyiunkhoz 

szól, meghív a boldogságra, az örömre, a szent életre.  

Pünkösd ünnepének elmúltával, valamint fiataljaink bérmálkozása után, Egyházunk a Szentlélek 

ajándékaival megerősödve, különös módon is meghívást kapott az életszentségre. Nem kell, hogy 

elbizonytalanítson, vagy még inkább megrémisszen ezen kifejezés. A Teremtő Isten mindannyiunkhoz szóló 

meghívása így szól: Szentek legyetek, mert én szent vagyok (Lev 11,44). 

Iskolakezdéskor, szeptemberben a 8. osztály hittanóráját ezzel az Isten általi meghívással kezdtük. 

Mi az ember végső célja? Miért vagyok a világon?  

Hogy ezen kérdésekre megtaláljuk a helyes választ, meg kell különböztetni a jót és a rosszat, az igazat és a 

hamisat, valamint a szentet és a profánt. Ezen megkülönböztetésben, valamint a választásban, a Szentlélek 

segít mindannyiunkat. A lényeg, hogy mindenki felismerje a saját útját, melyet az Isten személyesen neki 

szánt, és ezen úton a legjobbat hozza ki önmagából, saját adottságai, képességei, kapott talentumai révén.  

Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnek lennünk, hogy szentek legyünk. Valamennyien arra 

kaptunk meghívást, hogy szentek 

legyünk, hogy szeretetben éljünk és 

a napi teendőinkben ezen 

szeretetről tegyünk tanúságot éppen 

ott, ahol vagyunk.  

Szerzetes vagy? Úgy legyél 

szent, hogy örömmel éled meg 

önátadásodat. Házas vagy? Úgy 
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legyél szent, hogy szereted és támogatod és gondozod feleségedet vagy férjedet, úgy ahogy Krisztus törődik 

az Egyházzal. Munkás ember vagy? Úgy legyél szent, hogy becsülettel és szakértelemmel végzed munkádat 

a testvérek szolgálatában. Szülő, nagyszülő vagy? Úgy legyél szent, hogy türelemmel tanítod unokáidat 

Jézus követésére. Hatalom birtokában vagy? Úgy legyél szent, hogy küzdesz a közjóért, és képes vagy 

lemondani egyéni érdekeidről.  

Engedd, hogy a keresztségben kapott kegyelem, mint isteni ajándék megteremje gyümölcsét napról 

napra. Ez nagy kihívás mindannyiunk számára! Fel kell ismernünk, hogy életünk egészét küldetésként 

fogjuk fel. Imádságainkban odafigyelve Istenre, felismerni a jeleket... Engedd, hogy a Szentlélek átalakítson, 

engedd, hogy megújítson az igazi életre, amely nem látszat vagy mátrix, amint láttuk Platón Barlang 

hasonlatában a 8. osztály növendékeivel. 

A megszentelődés közös zarándoklat, melyben együtt haladunk. A közösség, az Egyház, és iskolánk 

arra hivatott, hogy megteremtse azt az isteni teret, ahol a feltámadott Úr titokzatos jelenléte 

megtapasztalható. Közösen hallgatni Isten Igéjét, együtt ünnepelni az Eucharisztiát. Egyedül ez tudja 

erősíteni a testvéri közösséget és lépésről lépésre Isten gyermekévé formál, vagyis együtt rálépünk az 

életszentség útjára, a szeretet útjára. A lépésről lépésre nem más, mint az apró részletek, melyben szülők és 

pedagógusok, iskolánk növendékei és így együtt mindannyian figyelünk egymásra, hallgatva az örömhírt, 

helyet adunk a legfőbb jónak, Krisztusnak, aki velünk van a világ végezetéig.  

Bízom abban, hogy ezen gondolatok felkeltették az érdeklődést Ferenc pápa ezen apostoli 

buzdításának megismerésére, valamint bízom abban, hogy megfogalmazódott a vágy az életszentség után, 

amely hidd el nem lehetetlen! 

 

Záradék a 8. osztálynak:  

lenn az utcán nincs kegyelem 

lenn az utcán nincs szerelem... 

Énekli a mai kor csalódott, frusztrált rappere, amely, mint szöveg felmerült végzős növendékeink egyik 

hittanóráján. Nagyon köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk a mögöttünk hagyott év során, és bízom 

abban, hogy a közösen felismert és megértett igazságok okán, Ti fogtok tanúságot tenni arról, hogy van 

kegyelem! Legyen erőtök és bátorságotok szembe úszni az árral! 

Csonka Nándor lelki igazgató 

Felhasznált forrás: Gaudate et exsultate (Örüljetek és ujjongjatok) 
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Igazgató Úr tanévzáró beszéde 
Tisztelt Lelki Igazgató Úr! Kedves Kollégák! 

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! Sok szeretettel köszöntök Mindenkit  

a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségén! 

A szerdai napon már véget ért a tanév, kitört a vakáció, egy kicsit belekóstolhattatok – kedves 

gyerekek – a nyári szünet gondtalanságába, ám egy rövid időre még visszahívtunk Benneteket a templomba, 

majd az iskolapadokba, hogy a bizonyítványok, oklevelek átadásával valóban lezárjuk az idei 

tanulmányokat. Amikor valami lezárul, az koronázza meg a történéseket, ha megtörténik a folyamat 

átgondolása, értelmezése, értékelése. 

Áttekintve a tanévet, annak rengeteg nehézségét, amit meg kellett oldanunk, igazából egy kisebb 

fajta csoda történt, hogy ezekkel a próbatételekkel eredményesen tudtunk megküzdeni és a problémák 

ellenére is egy sikeres tanévet zártunk. Ezért mindenekelőtt a jó Istennek kell hálát adnunk, mint ahogy ez 

meg istörtént a szerdai „Te Deum laudamus”, azaz „Téged Isten dicsérünk” elnevezésű tanév végét lezáró 

szentmisén.  

Tanévzárásunk egyik leglényegesebb része történt meg ekkor, itt a templomban, a jó Isten színe előtt 

köszöntük meg a tanévet, minden nehézségével és örömével, kudarcával és gyümölcsével, értékeivel együtt. 

Az egyik legnemesebb és legépítőbb emberi tulajdonság 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.  

  Hálásak lehetünk azért, hogy a karanténos, hiányzásos időszakokban megtapasztalhattuk az 

összefogás, áldozatvállalás erejét, a segítő szándékot és a türelmet, megértést. Nagy hálával és köszönettel 

tartozunk a Kedves Szülőknek, hogy a nehéz időszakokban még szorosabb partnereinkké váltak az 

oktatásban, az otthoni tanulás segítésében! 

Hálásan köszönöm a pedagógus kollégáknak a 

kitartást, a sok-sok helyettesítést, egymás 

munkájának segítését és a plusz 

áldozatvállalásokat is! Köszönöm a szülőknek, a 

pedagógusoknak és a diákoknak is, hogy az 

összefogás erejével hatékony együttműködés 

valósulhatott meg! Hálát adhatunk azért is, hogy 
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bár szinte tervezhetetlen volt az idei tanév, volt olyan program, melyet többször átszerveztünk, a 

járványhelyzet miatt mégsem tudtunk megvalósítani, mégis néhány közösségi program létrejött és a tanév 

végén újra lehetőség nyílt közösségépítő programok szervezésére és lebonyolítására. 

Annak ellenére, hogy a városi érdeklődők felé nyitott rendezvényt, foglalkozást alig, nagyon keveset 

tudtunk tartani, a beiskolázási mutatóink stabilak maradtak és folyamatos az érdeklődés a felsőbb 

évfolyamokba való átvételt illetően is. A beíratásnál a normál, családias osztályméretet és értékrendi 

szempontokat figyelembe véve 23 gyermek nyert felvételt a jövő tanév első osztályára és már most több 

diák érkezéséről tudunk felsőbb évfolyamokra. 

A 2021/2022-es tanév a számok tükrében az alábbiak szerint néz ki: 

A iskola összesített tanulmányi átlaga beszédes, a tavalyi átlaggal majdnem megegyező módon: 4,6 

lett. Mindez a diákok szorgalmának köszönhető, hiszen a szorgalom átlaga ezzel összhangban: 4,56. 

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

mutatják: ez 4,73. Iskolánknak 55 kitűnő diákja van, 75 diáknak van legfeljebb egy 4-es osztályzata, 124-en 

4,5-ös átlag felett végeztek! A bizonyítványokban 1146 darab jeles osztályzat született és emellé még 339 

darab szaktárgyi dicséret is bekerült! A tanév során emellett 81 osztályfőnöki és 33 igazgatói dicséret is 

született. 

A bizonyítványokat és a bizonyítványokért járó okleveleket majd az osztálytermekben kapjátok meg, 

most hamarosan néhány kiemelt oklevél átnyújtására kerül sor. Előtte azonban emlékezzünk vissza arra is, 

hogy a tanév során már rangos elismerésben részesült a Veszprémi Főegyházmegye jóvoltából, a 8. 

osztályból Lázár Kristóf Szent Imre díjat, Pölczmann Bence és Sinkó Szabolcs pedig Szent Imre oklevelet 

kapott. Most közösségileg is gratulálunk!  

Oklevéllel szeretnénk díjazni a hitélet terén megmutatkozó odaadást, 

mely a rendszeres templomba járást, a templomi szolgálatot is elismeri. 

Hitéleti oklevelet kap: Biró Tamás, Pál-Ferenczi Panna, Waldinger Nóra a 

3. osztályból, Décsey Borbála, Imre Magdolna, Molnár Gréta, Tarsoly 

Péter, Szőcze Luca a 4. osztályból, Fülöp Zsolt, Keller Adrián, Tarsoly 

Csanád a 6. osztályból, Nemes Lénárd, Polgári Dániel a 7. osztályból, 

Horváth Anna, Veronika, Nagy Márton Regő a 8. osztályból. Az iskolai 

közösségi munkáért Lázár Kristóf és Pölczmann Bence kap oklevelet. A 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kiváló Tanulója 

díjat Darabos Júlia és Horváth Anna kapja. A több tanéven át nyújtott 

kimagasló teljesítményért járó Nagyboldogasszony oklevelet Farnady 

Máté, Hernádi Kristóf, Samu Regina, Szőcze Luca és Sztrik Levente kapja a 
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4. osztályból és Nagy Márton Regő a 8. osztályból. 

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

szép versenyeredményeket elérő diákok neveit Molnárné Albert Bernadett, az alsó tagozat munkaközösség-

vezetője, a felsős versenyeredményeket Tóthné Vad Eszter, a felső tagozat munkaközösség-vezetője olvassa 

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! Mindenekelőtt köszönöm Szőczéné Sebestyén Helgának, a szülői munkaközösség elnökének 

a rengeteg munkát, szervezést, utánajárást, a gyerekek irányában mutatott gondoskodó és önfeláldozó 

szeretetét! Kérem, jöjjön ki, hogy ezt egy virággal is megköszönhessem! 

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

hittanórákat, a sok segítséget a helyettesítésben! Hálásan köszönjük odafigyelő, gondoskodását, lelki és 

anyagi támogatását is! 

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! Kedves 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! És most következik a tanév végének 

egyik legjobban várt mondata: kezdődjön a vakáció, a 2021/22-es tanévet ezennel lezárom! 
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Igazgató Úr ballagókhoz intézett beszéde 
Kedves Ballagó Diákok! Kedves Vendégeink, 

Főtisztelendő Nándor atya, Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Kollégák! 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 8. osztályunk ballagási ünnepségén! 

Kedves Ballagó Diákok! Tablótok hátteréül márvány mintát, mottójául pedig egy szentírási idézetet 

választottatok: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (szól a rómaiaknak írt levélből vett idézet) 

Bevallom meglepett ez a választás, mind a háttér komolysága, mind az idézet tömörsége. Talán nem is 

tudjátok és számomra egy újabb meglepetést okozott, amikor ennek egy kicsit utánanéztem, hogy ez a 

szimbólum és idézet mennyire erősíti, kiegészíti egymást. A márvány szimbóluma ugyanis a Bibliában 

mindig a templomra, az Isten házára, Isten jelenlétére, Isten biztos elérhetésére utal. Szerepel ez a 

szimbólum a Biblia egyik legszebb részében, az Énekek énekében is. Ez a könyv Isten és ember kapcsolatát 

menyasszony és vőlegény szerelmével fejezi ki, így mutat rá, hogy ez a kapcsolat mélyen elkötelezett, az 

ember egészét, lelki mélységeket megmozgató kapcsolat. Itt a márvány szimbóluma a vőlegény, azaz a jó 

Isten által adott biztonságot, biztos alapokat fejezi ki.  

A választott idézetetek - „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” - így folytatódik: 

„Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? 

Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg 

van írva: (…) mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. 

Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 

sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, 

sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat 

bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban 

van.” 

Nagyon szép bátorítást, küldetést fogalmaz meg tehát a tablótok: mind a 

háttér, mind az idézet azt sugallja, hogy van biztos fogódzó az életben, a 

jó Isten, a jó Isten szeretete az és azt semmi más nem pótolhatja. 

Ehhez a tablótokon megfogalmazott bátorításhoz, küldetéshez hozzá tenném azt a buzdítást is, amit nemrég 

a bérmálkozáson kaptatok: éljetek a Szentlélek ajándékaival, éljetek az erősség Lelkével, mert mindenhez, 

amiért élni érdemes ahhoz sok-sok erő, erőfeszítés és kitartás kell. Sok a lehúzó erő, a lustaság, a 

nemtörődömség, a rosszindulat, az árulás, az önzés, ezek legyőzéséhez ad erőt és biztonságot a jó Isten! „Ha 

Isten velünk, ki ellenünk?” 

Kedves 8. osztályosok! Szeretettel búcsúzunk és búcsúzom Tőletek ezen a fontos napon, melyen 

iskolátokból elballagtok! Szeretném megköszönni Nektek az itt töltött és együtt töltött időt, az elért szép 
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tanulmányi és versenyeredményeket, de még azt is, ha időnként próbára tettétek türelmünket, tanítóitok és 

tanáraitok türelmét!  

Köszönöm a Kedves Szülőknek is, hogy sok erőfeszítést tettek azért, hogy felneveljenek bennetek és 

köszönjük, hogy a nevelésben társaik lehettünk, és iskolánkat választották! Kedves Ballagók, ezt Ti se 

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

teljesítményetek mögött, melyeket Szüleiteknek kell megköszönnötök! 

Nagyon köszönöm osztályfőnökötöknek, Hernusz Erzsébetnek, Zsóka néninek, hogy éveken keresztül biztos 

hátteret nyújtott tanulmányaitokhoz, neveltetésetekhez és bármikor bármilyen problémátokkal, gondotokkal 

fordulhattatok Hozzá! 

Még egyszer nagyon köszönöm az itt töltött éveket, közös élményeket, szeretettel búcsúzom, visszavárunk 

Titeket! Vigyétek magatokkal és mi is a szívünkbe zárjuk idézeteteket: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” 

Osztálymisék a kápolnában 

A tanév első félévében elkészült és 2022 januárjában dr. 

Udvardy György által felszentelt iskolai kápolnában a 

második félévben a diákok osztálymiséken vehettek részt. 

Az első osztály, akinek ebben része lehetett a 7. osztály volt. 

A szentmise osztályközösségben és az iskola épületében 

való megélése egy újabb lehetőséget teremt a lelki 

közösségben való növekedéshez.  RJ 

Farsang 
Idén is a 8.osztály szervezte a felsősök farsangját, 

melynek témája a jövő divatja volt. A programok szervezését 

már néhány héttel a farsang előtt elkezdtük, ami rengeteg 

időt és energiát emésztett fel. Amikor kidolgoztuk a 

feladatokat, akkor el is kellett próbálni őket, hogy lássuk: 

mennyi időt vesznek igénybe és milyen nehézségűek. Ezeket 

a teszteket Zsóka nénivel hajtottuk végre. A farsang napján 

aztán majdnem minden gördülékenyen ment. Az álarckészítő 

versenyre készített remekművek pedig heteken át pompás díszítést biztosítottak az iskolának. Minden 

osztály kitett magáért, és meg tudta mutatni,  hogy miben a legjobb.  Köszönjük a felsős diáktársainknak, 

hogy rendben és fegyelmezetten hajtották végre az általunk kitalált feladatokat!   Lázár Kristóf György 8.o. 
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A természet védelme 

Egyik legnagyobb kincsünk a víz, hiszen nélküle nincs élet. Ezért nagyon fontos, hogy védjük, és okosan 

használjuk. Sajnos a természetünkben sok műanyagot találunk. Ezek a vizeinket is szennyezi, károsítja. Így 

a benne élő növények, állatok életére is rossz hatással 

van. Néhány állat azt hiszi, hogy a műanyag az étel, és 

megeszi, vagy belegabalyodik az eldobott hálóba. Hogy 

ezt megakadályozzuk, nagyon oda kell figyelni a 

hulladékok helyes és szelektív gyűjtésére. Fontos, hogy 

minél több újrahasznosítható termékeket vásároljunk 

csak. Ha mindenki kicsit tesz a környezetünk 

megóvásáért, akkor még nagyon sokáig csodálhatjuk a 

szépségét.   Waldinger Nóra 3. o. 

 

Vívás 
Régebben versenyúszást tanultam, ám a vívás sokkal jobban tetszik. Ezért is jelentkeztem a Tapolcai 

Vívóklubba.  

Szeretek oda járni, hiszen nagyon jó a csapat és szuperek az edzők. Minden héten hétfőn, szerdán és 

pénteken megyek a vívóterembe. Amikor megérkezünk vívásra, rögtön az öltözőt keresem, hiszen az egyik a 

fiúké, a másik a lányoké. Átöltözök edzőruhába, s bemegyek a terembe. Az edző ismerteti a programot, 

bemelegítünk futással, gimnasztikával, koordinációs létrával. Jó, hogy van közben játékos feladat is, például 

kidobó, kesztyűzés. Mindig várom, hogy mikor megyünk be a terembe és vesszük fel a vívóruhát: 

mellvédet, plasztron, vívónadrág. A vívást egymással gyakoroljuk, 3 percig, vagy 5 találatig számolunk. 

Örültem, amikor eljuthattam versenyekre is, például Szolnokra, Budapestre, Békéscsabára Olimpici 

Bajnokságra, ahol szép eredményt értem el. Most készülök a balatonfüredi versenyre. 

 Példaképem Siklósi Gergő olimpiai ezüstérmes vívó. Egyszer szeretnék én is olyan sikereket elérni, mint Ő. 

     Hegyi Kristóf Mihály 3. o. 

Vívás szakkör és vívás a testnevelésórákon 

Iskolánkban idén is indult vívás szakkör, nagyon köszönjük az együttműködést a Tapolca Vívóklubbal. A 

második félévben azért, hogy mindenki kipróbálhassa magát ebben a sportban, a felső tagozaton 5 héten 

keresztül minden osztály a mindennapos testnevelés keretein belül egy-egy vívásedzést kapott Keszler 

Dávid edző jóvoltából Erről a Tapolca Televízió is beszámolt:  
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https://www.youtube.com/watch?v=4T14mFNOfok. 

Iskolánk elkötelezett a Tapolva Vívóklubbal való 

szoros együttműködés mellett, ezért a vívást a 

Pedagógiai Program szerves részévé kívánja tenni. A 

Tapolca Vívóklub elnökével, Kovács Balázzsal és a 

szülői munkaközösség elnökével, Szőczéné Sebestyén 

Helgával 2022 februárjában az alábbi szövegű 

együttműködési megállapodás került aláírásra 

intézményvezetőnk részéről:  

 

Együttműködési megállapodás  

a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

 és a Tapolca Vívóklub között 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és a Tapolca Vívóklub egymást stratégiai 

partnernek tekinti, az iskolában a Tapolca Vívóklub által szervezett vívó foglalkozásokon a diákokat játékos 

formában készítik fel a víváshoz szükséges alap-állóképesség megszerzésére, az alapszintű technikai elemek 

megtanulására, a sportág megszerettetésére, annak alapvető szabályainak  megismerésére. 

Meggyőződésünk szerint a vívás megtanít a kitartásra, rendszerességre, helytállásra, fejleszti a figyelmet, az 

akaraterőt, a döntéshozó képességet, mindezeket úgy, hogy a gyermek a veleszületett küzdési vágyát is ki 

tudja elégíteni. Amennyiben arra a feltételek adottak lesznek, a vívást a Pedagógiai Programunkba is 

beépítjük, a Tapolca Vívóklubbal való jó együtt működésre, nevelési elveink hasonlóságára alapozva. 

 

A Tapolcai Média (https://tapolcaimedia.hu/2022/02/szorosabbra-fuztek-az-egyuttmukodest/) így számolt be 

erről az eseményről 2022. február 22-én: 

Szorosabbra fűzték az együttműködést 
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola és a Tapolca Vívóklub stratégiai partnerségi 
együttműködési megállapodást kötött, mely keretében terveik szerint a jövőben, a 
mindennapos testnevelés részét képezi majd a vívás. 

A korábbi években is jelen volt már a vívás az iskolában, ekkor még szakkör keretein belül. – 
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Tapolca Vívóklubbal és megvizsgáltuk, milyen formában lehet 
megvalósítani a mindennapos testnevelés keretein belül a vívásoktatást. Az a megtiszteltetés ért 
minket, hogy a Vívóklub az általános iskolák közül minket választott és nemrég ajándékkal, egy 
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csocsóasztallal lepett meg minket. Intézményünk gyorsan reagált a megkeresésükre és a 
legnagyobb létszámmal indult meg a sulivívás iskolánkban, akik közül sokan már a vívóterembe is 
járnak edzésre. – mondta, a stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás aláírása okán, 
Rohály János, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola igazgatója. 

Kovács Balázs elnök és Rohály János igazgató elkötelezett a 

vívás népszerűsítése mellett, fotó: hg 

 Jelen pillanatban, alsó tagozaton szakkör keretében 
járnak a diákok vívásoktatásra és a második félévben a 
felső tagozatos tanulók is, a mindennapos testnevelés 
keretein belül 3-3 foglalkozáson ismerkedhetnek a 
sportággal, tehát az öt testnevelés órából, három héten 

keresztül egyet a vívás tesz ki. – Nem várt sikerrel működik az iskolavívás. Külön köszönjük az 
iskolának és a szülői munkaközösségnek és annak vezetőjének, hogy ilyen aktívan állt az ügy 
mellé. Nagy öröm számunkra, hogy az iskolában vívó tanulók 30-35 % -a már a vívóteremben is 
edz, ez a célunk, minél több gyereket elhívni a terembe, hiszen az iskolában csupán a vívás 
megszerettetése, az alapok megismertetése a cél. – fejezte ki örömét Kovács Balázs, a Tapolca 
Vívóklub elnöke. /hg/ 

Környezettudatossági előadás 

     Március 22-én, kedden különleges napunk volt. Amikor megérkeztem az iskolába, Betti néni szólt, hogy 

vegyem le a kabátom, de a táskát tartsam magamnál. Elgondolkodtam, ugyanis reggelente nem szoktak a 

többiek az ajtó előtt sorakozni. 

      Megtudtam, hogy ennek az volt az oka, hogy egyből indulunk 

fel a nyelvi terembe, és aznap ott tanulunk. Egy pár tanítási óra 

elteltével találkoztunk Sinkovics Csenge nénivel, aki már 

különféle eszközökkel, játékokkal berendezte a termünket, és 

elindította az interaktív táblát is. Érdekességeket mutatott nekünk 

a természetről, állatokról, élőhelyekről. Megmutatta, hogy a 

vizek szennyezése milyen hatással van a tavak, tengerek 

élővilágára, s az erdők védelme a kisállatok, madarak fennmaradása miatt fontos. Mesélte nekünk, hogy 

talált egy kismadarat és hazavitte. Ezután elmondta, hogy nagyon figyeljünk a tisztaságra, ne szórjunk el 

műanyag zacskót, palackot. Szerintem a vége volt a legjobb, mert fából és természetes anyagokból készült 

játékokkal játszhattunk, vagy színezhettünk. Nagyon érdekes program volt. Biztos, hogy mostantól 

mindenki figyelni fog a természetre.     Fodor Barnabás 3. o.  
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Húsvét az iskolában 
 

Az idei nagyböjti felkészülésünket az is segítette, hogy iskolánk 

fenntartója, dr. Udvardy György vezetésével, iskolánk 

diákjainak közreműködésével a plébániatemplomban 

keresztúton vettünk részt.  

Nagyhét előtt a nevelőtestületi húsvéti zarándoklatunk a 

badacsonyi – éppen épülő – kálvárián zajlott. 

A húsvéti lelki napokat, a diákok és pedagógusok lelki napját 

Nagykedden tartottuk. A pedagógus lelki nap katekézisét és 

szentmiséjét Dr. Udvardy György érsek atya tartotta.  

 A diákok  számára Csonka Nándor atya, az iskola lelki igazgatója a bűnbánat szentségét szolgáltatta ki, 

keresztutat jártak Gyulai Péter káplánnal, Mokos János keszthelyi káplán pedig elmélkedést tartott a 

gyermekeknek.            RJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolánk lelki igazgatója,  

Csonka Nándor esperes, plébános, által alapított  

"Szűz Mária, keresztények segítsége" ösztöndíjat idén  

Lázár Kristóf és Pölczmann Bence 8. osztályos és  

Nemes Lénárd 7. osztályos tanulók kapták  

kitartó közösségi szolgálatukért. 

Szívből gratulálunk!  
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Biztonságos internethasználat 
 

A Mária-napok keretén belül ismeretterjesztő és hasznos 

tudnivalókat közvetítő előadásokat is szervezünk diákjain 

részére. A felső tagozatos diákjaink számára Molnár András 

rendőr őrnagy tartott előadást a biztonságos 

internethasználatról. Nagyon köszönjük a hasznos előadást! 

             RJ 

 
Látogatás a Tapolcai - tavasbarlangban 

 
Az idei év március 23-án lehetőségünk adódott a Tapolcai tavasbarlang megtekintésére. Körülbelül 

1140-kor indultunk el az iskolából. Miután odaértünk, lepakoltunk és egy tárlatvezető bemutatott rengeteg 

érdekességet, például a cseppkövek keletkezését, a barlang kiterjedését, a víz alatti, kizárólag búvárok által 

megközelíthető barlangágakat. Később még a Balaton környékének évmilliók alatti változását is 

megtekinthettük. Az egyik szobában volt egy kivetítő, amin egy kisfilmet játszottak le nekünk. Ezután 

következhetett a csónakázás, ami 3 fős csónakokban történt. Egyszer mentünk körbe a 180 méteres úton. Az 

ötödikesek később csatlakoztak hozzánk, néhány fiú segített nekik evezni. Nagyszerű élményben lehetett 

részünk azon a napon. Rendkívül izgalmas volt a szűk barlangban evezni.   Nagy Márton Regő 8.o. 

Az én történetem 
     Hatéves koromban anyukám beíratott úszásra a keszthelyi Kiscápák 

Sportegyesületbe. Hónapról hónapra, évről évre a sok edzés hatására sokat 

fejlődtem. Kilencéves koromra igazán emlékezetes versenyeken vehettem 

részt. Ilyen volt például a Győri Open Úszóverseny is. Amikor odaértünk, egy 

panzióban szállásoltak el bennünket. A háromnapos verseny első napja még 

nem sikerült fényesen, ám második nap, 400 m gyorson aranyérmet szereztem. 

Ennek örültem a legjobban. A harmadik napon azonban már nem akadt 

ellenfelem több versenyszámban sem. 

Eredményeim: 

• Csík Ferenc Emlékversenyen - Kaposvár 
arany: 50 m pillangó, 100 m gyors  
ezüst: 200 m vegyes, 200 m gyors  
bronz: 400 gyors) 

• Balatoni Cápa Úszóverseny - Veszprém 
arany: 100 m pillangó, 100 m hát 
bronz: 100 m gyors 
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• Kaposvári 1. MCM Diamant Úszóverseny II. forduló 
I. hely: 200 m hát 
II. hely: 50 m pillangó 
III. hely: 200 m gyors 

• III. Kaposvári Kupa 
ezüst: 100 m gyors 
bronz: 100 m hát 
V. hely: 100 m pillangó 
 

• Modern városok Kupája - Kaposvár (I. forduló) 
arany: 400 m gyors, 50 m pillangó, 100 m hát, 200 m vegyes, 200 m hát, 200 m gyors 
ezüst: 100 m gyors     Verebélyi Zalán 3. o. 

Rubik kocka a negyedikben 

A negyedik osztályban futótűzként terjedt el az egyik 

legnehezebb logikai játék, a Rubik kocka használata. 

Országszerte rengetegen ismerik ifjabb Rubik Ernő nevét. Ő 

alkotta ezt a gondolkodtató játékot. Hat oldala piros, narancs, 

citrom, zöld, kék, fehér és fekete színű. Az oldalak apróbb 

kockából állnak, forgatható szerkezet függőleges és vízszintes 

irányban. 

Kedves osztálytársam, Alíz hozta el először ezt a bűvöskockát, 

kíváncsian vizsgáltuk, hogyan áll össze egy-egy teljes színkép. Egyre többen éreztünk kihívást a 

kirakásában, s egyre több gyermek kérte meg a szüleit, vásároljanak egyet. Volt, aki a saját zsebpénzét 

költötte rá. Mára már az osztály nagy részének van ilyen játéka. Egymásnak szívesen segítünk a színek, 

oldalak kirakásában. Tapasztalatot cserélünk, ötleteket adunk, együtt örülünk a sikereknek. 

Mindenkinek ajánlani tudom ezt a játékot, gondolkodtat, szórakoztat, fejleszt. Igazi kihívás, jó játék nyárra 

is!            Farkas Virág 4.o. 

Fekete István nyomában 

A 4. osztály tanulói érdekes irodalmi barangoláson vettek részt a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

szervezésében. A városunkba érkezett vándorkiállítás „Titkos kalendárium” címmel kalauzolta tanulóinkat 

Fekete István  páratlanul értékes világába. A természetet középpontba állító interaktív tárlat sok játékkal, 

idézettel, tablókkal és egyedi tárgyakkal varázsolta elénk az író különleges, természetközeli világát. 

Ez a fajta látásmód szoros kapcsolatban áll a napjainkban oly fontossá vált fenntarthatóság témakörrel és a 

természetvédelemmel. Fekete István művei az egyetemes emberi értékek mellett a természettel való 

harmóniára is tanítanak minket. 
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A tárlat középpontjában szereplő évszakokat ábrázoló nagy fa egy társasjátékhoz kapcsolódott, mely igazi 

felfedezést jelentett az író alkotásainak világában. Köszönjük a könyvtáros nénik élvezetes tárlatvezetését és 

a verseny levezetését.            KI 

 

Pilvax 
Március 15-e alkalmából kitalálta (Folly) Eszter 

néni és az 5.osztály, hogy megvendégelik a felső 

tagozatot és a tanári kart. Csütörtökön elkezdtük az 

osztály díszítését. Pénteken korán reggel a 

tanteremben előkészítettük a kávéházhoz szükséges 

teasüteményeket, teákat és kávékat. Az első 

szünetben a 8. osztály látogatott meg minket. 

Bemutattuk a műsorunkat, majd pincérként 

segédkeztünk kiosztani a finomságokat, és italokat. A második szüneten a 7. osztály tért be hozzánk, és még 

pár alsós is hozzájuk csapódott Bogi nénivel együtt. Majd a 6. osztály következett. Utána jöttek a tanárok, a 

mi általunk készített kupon felhasználásával. A tanárok is nagyon élvezték a kávézást, teázást. Nagyon 

hangulatos volt, és mindenki élvezte. Reméljük a továbbiakban több ilyen is lesz.   

Ferenczi Lili Boglárka, Lázár Boglárka  5. o. 

A  2. félév történései az 5. osztállyal 
Az év első kalandja a forró csokizással kezdődött, már ekkor elkezdtük a farsangi ötletelést. Hamarosan 

elérkezett a farsangi mulatság. Ott mindenki nagyon jól érezte magát. Volt álarcverseny, voltak kvízek. 

Vége lett a farsangnak és egyben a télnek is; megkezdődött a tavasz.  

Elmentünk a színházba, Veszprémbe. Ott a Hagymácskát, gyerekmusicalt néztük meg. Megérkezett a 

március 15-e, ekkor az osztályt berendeztük, feldíszítettük Pilvax Kávé- és Teaháznak. Meglátogattak 

minket a felső tagozatos diákok és a tanárok. Mikor jobb, melegebb idők jöttek, elmentünk a 
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Tavasbarlangba. Körülnéztünk, csónakáztunk és körbekísért minket egy kedves idegenvezető. A 

Tavasbarlangban találkoztunk a 8. osztályosokkal, ők segítettek nekünk a csónakevezésben, nagyon jól 

szórakoztunk, még egy dokumentumfilmet is néztünk. Nagyon jó kalandokban volt részünk és reméljük még 

sokban lesz élményünk.      Bogdán Boglárka, Puha Lara Szofi, 5. o. 

Gizella-nap 

2022. május 7-én szombaton ellátogattunk az osztállyal Veszprémbe, a Gizella-napra. Az út nagyon jól telt, 

sokat beszélgettünk, nevettünk. János bácsi, Nándor atya, Zsóka néni, Erzsi néni, Szilvi néni és néhány szülő 

is velünk tartott. 

Először egy hosszabb szentmisén vettünk részt, melynek a végén átadták a díjakat. Az osztályunkból 

Lázár Kristóf kapott Szent Imre díjat, Pölczmann Bence és Sinkó Szabolcs pedig Szent Imre oklevelet. Ezt 

követően a Padányi Bíró Márton Gimnáziumban kaptunk meleg ebédet. Ebéd után mi lányok a 

tornateremben játszottunk, a fiúk pedig az udvaron fociztak. Végül bérmálási előkészítőt tartott nekünk 

Darnai János atya, a gimnázium lelki igazgatója. Beszélt a Szentlélekről, interjút készített egy fiatal és egy 

idősebb emberrel, közben pedig énekeltünk és imádkoztunk.  

    Fél négy körül indultunk vissza Tapolcára. Hazafelé fáradtan, ezért csendesen utazott mindenki. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a programnak!     Pajor Enikő 8.o.                                                  
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Szakmanap 
Osztályunk május 25-én részt vett egy 

szakmabemutató napon. A rendezvényre a 

sportcsarnokban került sor. Itt 26 különböző 

szakmát próbálhattunk ki.  

Érkezésnél a fiúk egyből 

megrohamozták az autószerelő szakma 

standját, még a lányoknál inkább a 

kozmetikus, fodrász mesterségek voltak 

népszerűek. 

E sorok íróját inkább az építőipari 

foglalkozások érdekelték ezért legfőképp ezekről tud írni. Én a kőműves szakmánál kezdtem, ahol beton 

segítségével készíthettünk fényképtartót magunknak. Ellátogattunk a hegesztő 

mesterség pultjához is. Itt a bátrabbak akár ki is próbálhatták a hegesztést. Az én 

személyes kedvencem a burkoló szakma volt. Egy kis nikecel lapra magunk 

ragaszthattuk fel a mozaikcsempét. Az osztályból páran a bádogos szakmát is 

kipróbáltuk, ahol egy sípot hajtogattunk két fémlemezből. 

Lehetőségünk volt készíteni egy kis fadobozt az asztalos szakma standjánál. Ez nemcsak szép hanem 

hasznos is mivel az összegyűjtött tárgyakat tároltuk benne. Nekem tetszett ez a nap mert amellett, hogy 

segített a pályaválasztásban sok élményt szereztünk a bemutatókon. Remélem máskor is lesz ilyen jellegű 

rendezvény.            Polgári Dániel 7.o. 

Osztálykirándulás 

3. osztály 
  Már régóta beszélgettük, tervezgettük, hogy mit 

fogunk csinálni a kiránduláson, s jobbnál jobb 

ötletek merültek fel.   

      A vonat egy kis késéssel meg is érkezett, s 

mi felszállhattunk rá. Mindenki elfoglalta a 

helyét, én a barátaim, Zalán és Zétény mellé 

ültem. Nagyjából 30 percnyi vonatozás után ott 

voltunk Keszthelyen. Leszállás és kisebb 

készülődés után első utunk a Balatoni 

Múzeumba vezetett, a bejárat előtt készítettünk egy közös képet. Érdekesek voltak a termek is, például a 

bödönhajó, állatok, régészeti leletek, ám mindenki alig várta, hogy visszaérjünk a bejárathoz, ahol egy 
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hatalmas akváriumban halak úsztak. Rövid séta után megálltunk a Fő téren, a Magyarok Nagyasszonya 

templománál. A nap egyik legjobb pillanata volt a közös fagyizás, hiszen a fagyi mellé még rolettit is 

kaptunk.  Tovább sétáltunk a Festetics Kastélyba, ahol újabb meglepetés várt, hiszen a Történelmi 

Modellvasút és a Vadászati kiállítás mellett meglátogathattuk a Pálmaházat is. Sok egzotikus madarat 

láthattunk: fehér páva, kacsák, hattyúk, sőt még kicsi emuk is sétáltak körülöttünk. 

Végül nem kellett visszafelé sétálnunk, mert jött értünk a kis „DOTTO” és elvitt minket a vasútra. 

Nagyon sok élményt szereztem, s mindig becses kincs lesz ez a szívemben. 

      Biró Tamás 3. o. 

Tanulmányi kirándulás Sümegen 
Minden évben izgatottan várjuk az osztálykirándulást. Az idei választás a Balaton-felvidék gazdag 

történelmi emléktárára, Sümegre esett. 

Eljött a nagy nap s a reggeli gyülekező után indultunk a 

vasútra. A vonaton sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, 

hamar megérkeztünk a kisvárosba. Első útunk a Sarlós 

Boldogasszony Ferences Kegytemplomba vezetett. A 

templom díszítése különleges. Meghallgattuk a templom 

rövid történetét, imádsággal, énekkel köszöntöttük a 

Szűzanyát. A következő állomásunk a vár alatt kialakított 

játszótér volt, ahol kedvünkre szaladgálhattunk, 

játszhattunk. Ezután következett a várva várt lovagi torna. 

Hatalmas arénában foglalhattunk helyet és kezdetét vette az 

izgalmas bemutató. Csodaszép lovak és lovasaik küzdettek 

egymással, igazán a középkorba varázsoltak minket.  

A lovagi élet megismerése után felsétáltunk a várba, ahol 

közösen fedeztük fel az öregtorony és a fellegvár 

helységeit. A kaszárnya, várnagyi ház, kápolna, középkori konyha, sütőház, éléskamra, istálló, őrtornyok, 

rengeteg érdekes ismerettel gazdagítottak minket. A vár életéhez kapcsolódó ügyességi játékokban is 

kipróbálhattuk magunkat. 

Az idő meseszép volt, így egy gombóc fagyit is ehettünk. Felfrissülve tértünk be utolsó állomásunkra, az 

Afrikárium Múzeumba. Itt megismerkedtünk az Afrikában élő állatokkal, élőhelyükkel, valamint a 

hazánkban honos vadonélő állatfajtákkal. 

Sosem felejtem el ezt a kirándulást, hiszen Ildikó nénivel és Imre bácsival ez volt az utolsó közös 

programunk negyedik osztályban.        Szőcze Luca 4.o. 
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Osztálykirándulás 
8. osztály 

 
Május 27-én, utolsó közös 

osztálykirándulásunk napján már korán reggel útnak 

indultunk Budapestre. Röpke háromórás vonatút várt 

ránk, ám jól elbeszélgettünk, így csak akkor 

eszméltünk, amikor a Déli pályaudvaron találtuk 

magunkat. 

Zsóka néni és Laci bácsi vezetésével metróra 

szálltunk és a Hősök tere felé vettük az irányt, ahol 

csodaszép látvány fogadott minket. Nem győztünk 

nézelődni, teljesen elragadott minket a főváros 

szépsége. Hamarosan azonban indulnunk kellett az Andrássy út 60-ba, a Terror Házába. 

Kívülről egy hatalmas épületet csodáltunk meg, de a múzeum belseje sem okozott csalódást. Sőt! 

Egy másfél órás tárlatvezetésen vettünk részt, melynek során izgalmas és egyben nyomasztó képeket, 

felvételeket láttunk. Sok információval gazdagodtunk, betekintést nyertünk a 20.századi diktatúrák 

működésébe, az áldozatokat ért borzalmakba.  

Ezután kevés időnk maradt a vonat indulásáig. Metróval elmentünk még a Kossuth térre, ahol 

megnéztük az Országházat, majd siettünk a pályaudvarra.  Újra kezdetét vette a vonatozás, melynek során 

ismét jól elfoglaltuk magunkat.        Puha Liliána Napsugár 8.o. 

 
 

„Kézfogás” az elszakított magyarsággal 
 
 Az idei tanévben a Nemzeti Összetartozás Napjáról különleges módon sikerült megemlékeznünk.  

 A már rendhagyónak számító iskolai műsor mellett – amelyet ebben az évben a 7.osztályos tanulók adtak a 

vezetésemmel – iskolánk minden osztálya megtanult egy szép, közös dalt az emléknapra. 

   Intézményünk – a 325 Kárpát-medencei iskola egyikeként – nagyszerű kezdeményezéshez csatlakozott. 

Szarka Tamás Kossuth-díjas felvidéki énekes, zenész, zeneszerző Kézfogás című dalának közös éneklésével 

ünnepelte a Nemzeti Összetartozás Napját. 

   Fontosnak éreztük, hogy részesei legyünk a kezdeményezésnek, hiszen az anyaországtól elszakított 

magyarokat anyanyelvük, nemzeti ünnepeik és nemzeti hagyományaik megőrzése valamint a nemzeti 

összetartozás megtapasztalása tartja életben. A Kárpát-medencei magyarság megmaradásának is ez a 

záloga. 

 



2020/2021 II. félév OSKOlA 
 

21 
 

 

   Felemelő volt megélni a gyermekek odaadó, lelkes munkáját, a kollégák támogatását és segítségét e nemes 

ügy érdekében.  

   A közös munka gyümölcseként elkészült videófelvételre igazán büszkék lehetünk, hiszen ez feltöltésre 

került Szarka Tamás szerzői oldalára, sőt a Veszprémi Érsekség facebook oldalára is. Külön köszönet a 

felkészítésben segédkező Bertalanné Sinkovics Boglárkának, Sarkadi-Nagy Ágnesnek, Molnárné Albert 

Bernadettnek, Kormányos Ildikónak és Sajcz Gábornak, akinek az elkészült videófelvétel hang- és 

képanyagát köszönhetjük! 

 
Iskolai műsorunk vezéreszméje: Egy a Nemzet! – a következőképpen csendült fel a Motiva zenekar Magyar 

testvér című dalában: 

 
"Mint szélfútta világ fánknak éltető magjai, 

Szétszóródtak a világban magyarjaink, 

Ki a jobb élet reményében választott új hazát, 

Kinek a dölyfös hatalmaskodók szabtak új országhatárt. 

 

De a Magyarok Istene vigyázta nemzetünk, 

Bár a történelem sok irigyet küldött ellenünk. 

De az otthonod mindig ott van, hol a néped visszavár, 

Ahol a fészkére visszaszáll a szép turulmadár, 

Hol anyanyelven köszöntenek, mikor megérkezel, 

Hol piros-fehér-zöld zászló táncol a széllel. 

Magyar Testvér, bárhol élsz a nagyvilágban, 

Hozzánk tartozol, várunk haza a Kárpát-hazában! 

Míg összetartunk, addig az Isten itt lesz velünk, 

Hisz egy a múltunk, egy a vérünk, egy a nemzetünk! 

Éljen addig, míg a föld tart, Magyar nemzetünk!" 



OSKOlA  2021/2022. II. félév 
 

 
 
22 

 
Bízom benne hogy az idei megemlékezés a Nagyboldogos Gyermekeink számára „élővé” tudta tenni az 

emléknapot, megerősítve Bennük a nemzeti összetartozást, a Haza iránti szeretetet és a hitet az egységes 

magyarság jövőjében melyet 2022-ben közös énekléssel erősítettünk meg.   BSzM 
 

 

KÉZFOGÁS AZ 

ELSZAKÍTOTT 

MAGYARSÁGGAL  

c. videónk, amelyet 

néhány nap alatt több mint 

ezren néztek meg, 

megtekinthető az alábbi 

elérhetőségen: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtBaMZilUgU 
 

Gyermeknapi meglepetés és DÖK-nap 
 

Május utolsó vasárnapja a gyerekeké, akkor tartjuk 

országosan a gyermeknapot. Ezért idén hétfőn, iskolába 

érkezve a diákoknak a 3. szünetben meglepetésben volt 

részük. A szülői munkaközösség vezetőjének, Szőczéné 

Sebestyén Helgának köszönhetően jégrémmel 

ajándékoztuk meg őket. 

A diákönkormányzat napját június 14-én tartottuk. 

Örültünk a jó időnek, ugyanis strandolást terveztünk. Az 

iskolából indulva a diákok és pedagógusok szintén 

jégrémet kaptak. Az alsó tagozat ebédre visszaért az iskolába, a felső tagozat számára a menzán előfizetett 

ebédet kinn a strandon biztosította a közétkeztető, ők később értek vissza az iskolába. A DÖK-nap: iskolánk, 

Dobó Zoltán polgármester úr és a szülői munkaközösség támogatásával valósul meg. Köszönjük szépen a 

gyerekek nevében is!            RJ 
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SPORT 
2022. MÁRCIUS 24.: MÁRIA-NAPOK SPORTNAP 

 

Sportvetélkedő 
A Mária-napok sportnapja vetélkedővel indult. A feladatok között szerepelt egy 24 pontból álló sportTOTÓ 

kitöltése, célba dobás, társ-öltöztető verseny, olimpiai öt karika kirakása, és kosárra dobó versenyek. Az 

állomásokon a legtöbb pontot a 7. osztály szerezte, így ők lettek az első helyezettek.  

Gratulálunk a versenyző osztályoknak! 

 
 

Futball házibajnokság: 

Helyezések: 

I. helyezés:  7. osztály 

II. helyezés:  5. osztály 

III. helyezés:  8. osztály 

IV. helyezés:  6. osztály 

Az idei tanévben a versenyen legtöbb gólt rúgó gólkirály címet két diákunk nyerte el azonos teljesítménnyel: 

Kasnya Péter 8. osztályos, és Kóródi Kolos 5. osztályos tanuló. 

Minden versenyzőnek szeretettel gratulálunk az eredményekhez! 
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Mazsoretthírek 
Idén az alapozó munkát kezdtük meg az új csapattal, két koreográfiát tanultunk. Az egyik egy cselszton 

tánclépéseket tartalmazó pálcás koreográfia, a másik egy akrobatikus elemeket tartalmazó pomponos 

színpadi tánc. A lelkes csapattagoknak köszönjük egész éves kitartó munkáját! 

 

A csapat tagjai: Lázár Boglárka, Nádasdi Luca, Varga Luca, 

Hidasi Eszter, Bogdán Boglárka, Ferenczi Lili, Puha Lara 

Szofi, Ács Dóra, Károlyi Noémi, Sölét Emma 

 

 

Ritmikus gimnasztika szakkör 
Az idei tanévben az alsó tagozaton a művészi torna szakkör 

15 fővel indult. A szakkörre járó leány tanulók az óra állandó 

elemét képező zenés gimnasztika és táncos testtartást 

kialakító gyakorlatok mellett labda, karika, szalag és 

szabadgyakorlati elemeket tanulnak, melyek segítségével 

klasszikus zenére koreográfiát állítottunk össze. 

 

Úszásoktatás a Sümegi Városi Uszodában 

Iskolánk 4. és 6. osztályos tanulói 9 alkalommal úszásoktatáson vettek részt Sümegen a Városi Uszodában. 

A kezdő csoportban a vízhez szoktatás gyakorlatai után a lebegés, majd a siklás mozgásanyagát sajátították 

el a tanulók,végül a gyorsúszás és hátúszás gyakorlatai következtek.  Az utolsó alkalommal mélyvízben is 

kipróbálhatták tudásukat. A haladó csoportban a gyermekek által már ismert két úszásnemet tökéletesítettek, 

és egy harmadik úszásnem gyakorlati anyagát tanulták meg. Mindannyiunknak nagy élmény volt!     PSZ 
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Kitüntetések, elismerések 
2022. május 18. : Zengői Laura 6. osztályos tanuló a Veszprém megyei 2021/2022-es U12 és U14-es  

korcsoportban kosárlabda bajnokságon I. helyezést ért el. 

 

2022. május 27.: Zengői Laura 6. osztályos tanuló a Veszprém megyei 2021/2022- es U18-as 

korosztályban kosárlabda bajnokságon I. helyezést ért el. 

 

2022. április 20.: Décsey Csaba és Keller Adrián 6.osztályos tanulók a Veszpérm megyei U14-es 

korosztályban kosárlabda bajnokságon I. helyezést értek el. 

 

2022. május 23.: Sajcz Kálmán Miksa Ifjúsági I. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében GI 

Grappling Haladó Bajnokságon 46 kg-os súlycsoportban III. helyezést ért el. 

 

2022. május 23.: Sajcz Gábor Lőrinc Ifjúsági I. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében GI 

Grappling Haladó Bajnokságon 42 kg-os súlycsoportban  IV. helyezést ért el. 

 

2022.május 6.: Polgári Dániel az Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokságon csapatban III. helyezést ért el. 

 

Szívből gratulálunk! 
 

 

A tanév során programjainkról, rendezvényeinkről készült felvételek  

elérhetők iskolánk youtube csatornáján:  

RK. Iskola Nagyboldogasszony! 
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