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Kedves Balatonszepezdiek!
Az év vége felé közeledve szeretnék beszámolni az el-

múlt időszak önkormányzati eseményeiről.

November 4-én Közmeghallgatást tartottunk, ahol a 
Képviselő-testület beszámolt a település helyzetéről és tá-
jékoztattuk a lakosságot a fejlesztésekről, tervekről, illetve 
válaszoltunk a közérdekű ügyekben feltett kérdésekre. Az 
idegenforgalmi szezon lezártával sem álltak le a munkála-
tok. Strandjainkat felkészítettük a téli átállásra. A megnyert 
pályázatok lezárásra és elszámolásra kerültek. 

Szeptember végén az ÁNTSZ ellenőrzést tartott az or-
vosi rendelőnkben, ahol „számos hiányosság” miatt javasol-
ták a rendelések szüneteltetését. Mivel ezt nem szerettük 

volna, a hiányosságok (lemosható festés, falrepedések, ab-
lakok rossz záródása, ajtószigetelés hiánya, stb.) gyors kija-
vítása és felújítása mellett döntöttünk.

A Fiókgyógyszertárat teljesen felújítottuk. Doktor úrral 
és az Intézményirányító Társulással új megállapodást kö-
töttünk. A szepezdi rendelő megmenekült a bezárástól, míg 
a balatoncsicsói és a szentantalfai bezárásra került. A továb-
bi működés lehetősége a Kormányzat egészségügyi átala-
kításának függvénye.
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A temetőben is elkészült az összes tervezett munka. A 
ravatalozó és urnafal Miklós Balázs építész úr tervei alap-
ján valósultak meg. Közben végezzük a pályázati elszámo-
lást a Kiíróval.

Mivel a fejlesztés a Magyar Falu Fejlesztési Program ke-
retein belül valósult meg, a projekt átadása alkalmából köz-
ségünkbe látogatott Dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselő úr, aki méltatta Balatonszepezd elért eredményeit. 
Tettünk egy nagy sétát a faluban. Betértünk a Református 
templomba, ahol Polákné Gecsei Gyöngyi színes előadá-
sát hallgattuk meg a Templom történetéről, majd közösen 
elénekeltük a Mennyből az angyalt.

Befejezéséhez közeledik a Művelődési ház udvarán a hát-
só támfal kivitelezése 17 méter hosszban Csécs és Társa 
Kft. munkájának köszönhetően. Közben feltárásra került 
egy omlásveszélyes falszakasz, még azt is ki kell javítanunk. 
Az új, nagyobb színpad betonozása zajlik éppen. A helyre-
állítás után lehet tervezni a színpadfedést.

A nehézségek ellenére sikerült építési engedélyt szerez-
ni a Honvéd utcai gyalogátkelőhely és a buszváró közöt-
ti járdaszakasz megépítésére. Így biztonságos lett az átke-
lés a 71-es számú főúton a vasút és a buszállomás irányába. 
Ennek az összekötő járdának a megépítését felsőbb szin-
tű jogszabály írta elő. Ha ez nem készült volna el, a zebra 
fennmaradási engedélye kérdésessé vált volna. Az önerőből 
megépült új zebra és összekötő járda pénzügyi elszámolá-
sa még folyamatban van.

A karbantartó csoportunk elvégezte a Temetőkertben az 
összes festést, javítást, karbantartást, füvesítést és dekorá-
lást. Köszönet Mónikának, Pepének, Máténak, Ferinek és 
Csabinak. A falu összes hirdetőtábláit is felújították, ezért 
is köszönet jár nekik, hátra vannak még az utcanévtáblák 
festései és cseréi.

December elején a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
meghívására egyeztetésen vettem részt a Balatoni Bringa-
kör egy lehetséges szepezdi új kerékpáros nyomvonalának 
kialakítása ügyében. Az egyeztetésen az érintett szakható-
ságokon kívül Zánka Község Polgármestere Filep Miklós 
úr is jelen volt. Megállapodtunk egy mindkét község ré-
szére elfogadható útcsatlakozásban. Ami a projekt folyta-
tását illeti, először együttes képviselő-testületi ülés, majd a 
lakosság bevonása és tájékoztatása után tudunk tovább lép-
ni ez ügyben.

Pályázaton nyert 37 m3 szociális tűzifa és a 11 m3 vásá-
rolt tűzifa 24 rászoruló részére, a lakóhelyükre szállítva ki-
osztásra került.

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj rendszer 2023. évi pályázatait elbíráltuk, így két sze-
pezdi fiatal kaphat 10 hónapon keresztül 30 ezer Ft/hó tá-
mogatást önkormányzatunktól. 

Karácsonyi támogatásban részesítettünk több mint száz 
balatonszepezdi 65 éven felüli nyugdíjast. A támogatási 
összeg 10 ezer Ft/fő. 

Kiadásra hirdetjük a Központi strandon lévő Tópart bü-
fét. A bérleti díj 5 millió Ft/ év, illetve várja még bérlőjét a 
Kávéházunk is.

A három külterületi utas pályázatunk ügyében még az 
építési engedélyek kiadása előtt vagyunk. A sok előírás 
mellett az 1+4+1 méteres elérni kívánt útszélesség miatt 
az érintett szomszédos magán ingatlanokból az adásvéte-
lek intézése, majd a művelésből való kivonás bonyolult fo-
lyamata zajlik. Ezután közbeszerzési eljárást kell lefolytat-
nunk a tényleges munkák miatt. 

Pályázatot írtunk ki könyvtárosi, illetve művelődésszer-
vezői 4 órás állás betöltésére, jelenleg az egyeztetések zaj-
lanak a jelöltekkel.

Nagy sikert aratott a Mikulás ünnepségünk, ahol Hatás 
Andrea és Növendékei adtak szórakoztató műsort kicsik-

nek és szüleiknek. A gyerekek megismerkedhettek az iga-
zi, híres-nevezetes Szepezdi Mikulással is! Mindenki na-
gyon jól szórakozott!

December 10-én az önkormányzat szervezésében meg-
rendezésre került a „Mindenki karácsonya”, ahol kézmű-
ves foglalkozással és mézeskalács készítéssel vártuk az ér-
deklődőket.

Balatonszepezd Község Önkormányzata, Képviselő-tes-
tülete kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog újévet kí-
ván minden kedves Szepezdi és Szepezdet szerető Polgár-
társnak!

Tisztelettel:
Bíró Imre

polgármester
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A Halker Kft. 2022-ben is Szepezd mellett állt
A Halker Kft. több mint 30 éve a Balatoni élet és gaszt-

ro kultúra szerves része, ezért rendkívül fontosnak tart-
juk, hogy segítsük a Balaton régiót, helyi szervezeteket 
és embereket. 

Nem árulunk el nagy 
titkot azzal, ha elmond-
juk, a Gödry család helyi 
kötődése miatt, a Halker 
Kft. 2022-ben is kiemelt 
támogatója volt Balaton-
szepezdnek és a közössé-
gi programoknak. Öröm-
mel segítettük a szepezedi 
gasztro rendezvényeket 
alapanyaggal, sőt munka-
erővel is. Hiszen a Gulyás 
party-ra hús alapanyagot 
és Halker séfek segítségét 
míg a Halászléfőző ver-
senyre a teljes alapanyag 

ellátást és a Halker séfek segítségét ajánlottunk fel. Sőt, az 
Aranyhorog HE-vel együttműködve az összes horgászver-
senyre biztosítottunk élelmiszert.

Továbbá idén is büszkén támogattuk az elmaradhatatlan 
és minden évben emlékezetes Zsíros Kenyér Partit alap-

anyagainkkal. A támogatásokkal nem csak segíteni szeret-
nénk, de példát is akarunk mutatni a környékbeli illetőségű 
vállalkozásoknak, mert úgy gondoljuk, hogy minél több cég 

fog össze a rendezvények támogatására, annál színvonala-
sabb programok születnek majd. Itt szeretnénk megjegyez-
ni, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy más támogatók is 
odaálltak a rendezvények mellé. A teljesség igénye nélkül 
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki velünk karölt-
ve támogatta a programokat. Így kiemelt köszönettel tar-
tozunk a Szepezdi Farmnak, illetve Konyhakert Bisztró és 
Bár csapatának, hiszen mindig, minden jóban benne van-
nak, valamint itt is szeretnénk megköszönni a Roznár Ke-
nyérháznak a fantasztikus kovászos kenyereket, amiket a 
ZSKP-ra sütöttek!

Természetesen idén sem csak a rendezvények támogatá-
sában vettünk részt. Az Őszikék Nyugdíjas Klubot meg-
vendégeltük egy vacsorával és a már hagyománnyá vált 
Húsvéti és Karácsonyi vásárt is meg tudtuk valósítani. Sőt 
a megrendelt kedvezményes csomagokat eljuttattuk a helyi 
lakosokhoz. Továbbá a foci csapatnak is igyekeztünk min-
denben segíteni, hiszen ők is folyamatosan Szepezd hírne-
vének öregbítésén dolgoznak. A jövő év senki számára nem 
lesz könnyű, de a célunk az, hogy tudásunk és lehetősége-
ink szerint továbbra is legalább ennyire aktívan támogas-
suk Balatonszepezdet és mindenki mást is erre buzdítunk.

Hajrá Szepezd!         Gödry Zoltán

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet 2022
Megint eltelt egy színes év, hamarosan ránk köszönt 

Karácsony Ünnepe. Jó visszagondolni ilyenkor a legfő-
képpen nyári eseményekre. Alig várjuk, hogy ismét bekö-
szöntsön a tavasz, és újra munkába lendülhessünk. Ter-
vek megszülettek 2023-ra, de majd azokról legközelebb 
szeretnénk hírt adni.

Az idei év számunkra a szezonnyitóval kezdődött, melyre 
a télen készültünk fel, nagy izgalommal, hiszen számunkra 
eddig teljesen ismeretlen vizekre evezett az énekkar, a köny-
nyűzenében tettük próbára magunkat, ami így utólag meg-
gondolva, nagyon nehéz volt. Ezúton is meg kell dicsérni a 
Szepezdi Pacsirta énekkart, hogy volt bátorságuk két alka-
lommal is állni a sarat ebben a műfajban, hiszen nem köny-
nyű felmenni a színpadra gyakorlott zenész mellé. A sze-

zonnyitón léptünk fel először a strandon, mely számunkra 
felejthetetlen élmény lett. A Három Templom Kultúr Utca 
augusztusi helyi programokon vicces vidám dalokkal szó-
rakoztattuk a római katolikus templom kertjében megje-
lenteket. Megyei napilap szépen emlékezett meg rólunk. 
Jól esett.

Júliusban megsütöttük a helyi gasztro rendezvényen 
nagyanyáink receptje alapján azt a rétest, amit még ma 
is visszahallunk, sokan dicsérik. Helyszínen készítettünk 
mindent, lecipeltünk a partra két tűzhelyet, sátrat, hűtőt, 
hozzávalókat, és legfőképpen szorgos jómagunkat. Ha haj-
nalig sütöttük volna, is elfogyott volna. Lesz jövőre folyta-
tás… Folytattuk a közösségi képfestést, az idén nagyobb-
ra sikeredett, mint tavaly, több mint 8 négyzetméter színes 
akrilfestett képpel díszítettük ki a Bertha Bulcsú Közösségi 

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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Mindenki karácsonya
December 10-én szombaton ke-

rült megrendezésre a Mindenki Ka-
rácsonya a Bertha Bulcsu Közösségi 
Ház földszinti termében.

Kreatív karácsonyi gyermekprog-
rammal vártuk a kicsiket és a nagyo-
kat. Volt mézeskalácssütés és díszítés 
írókával. Köszönjük szépen Kéménczi 
Mara és Jakab Gyuláné Panni néni 
segítségét, akik megmutatták az író-
ka használatát. A sütésben, gyúrásban 
és szaggatásdban segítségünkre volt 
Lakos Józsefné Marika néni, Tomori 
Kinga és Károlyi Ferencné Ilus néni. 

Készítettünk karácsonyi képeslapot 
és festettünk gipszfigurákat a Geszte-
nyevirág Nőegylet jóvoltából.

Apró finomságokkal, bejglivel és 
forró teával vártuk az érdeklődőket!

Kellemes karácsonyi hangulatban 
volt részünk! Köszönjük szépen a szer-
vezőknek a segítséget!

Hegyiné Havasi Valéria

ház megkopott falát. Sokan jöttek alkotni, a festőket meg-
vendégeltük finom palacsintával, limonádéval, amit a hely-
színen frissen készítettünk a munkában megfáradtaknak. 
Közben puzzlekirakóversenyt rendeztünk a tavaly megfes-
tett kép alapján. Óriási volt az izgalom, a résztvevők nagyon 
ügyesek voltak. Jó volt látni ismét, hogy minden korosz-
tály itt hagyta a kézjegyét. A fiatalokkal is sikerült meg-
találnunk a közös hangot, az első Szepezdi Retro Partyn, 
melyet a SZESZ rendezett, szintén fellépett énekkarunk, 
könnyű retro magyar slágerekkel, partnerünk, és egyben ta-
nárunk volt Kovács Lajos, LUJI. A színpad fedését Nőegy-
letünk biztosította. Izgalmas feladat volt számunkra. Idén 
augusztusban is részt vettünk a római katolikus templom-
nál megtartott ökumenikus istentiszteleten zsoltárok ének-
lésével, és egy már elkezdett hagyomány szerint meglepe-
tésdallal is készültünk, énekkarunk a Honfoglalás című dalt 
adta elő. Zongorán kísért minket Müller Ilona tanárnő, a 
Tapolcai zeneiskola tanára. Köszönjük!

Az őszi időszakban az idősek napján adtunk elő egy vi-
dám zenés színdarabot, a Szepezdi Asszonyok esete cím-
mel, az eseménynek a Bertha Bulcsú faluház színpada adott 
helyet. Díszleteinket magunk készítettük el, a darabot egy-
letünk vezetője tanította be, és rendezte meg. Jól sikerült 

emlékezetes délután volt. Végül decemberben egy kis kéz-
műveskedéssel zártuk le az évet, díszeket készítettünk a fá-
ra, festettük, dekoráltuk, lehetett képeslapokat alkotni, és 
hazavinni. Halk karácsonyi zene mellett, egy kis sütizés-
sel és teázással egybekötve kellemesen töltöttük az időt, jó 
volt a hangulat, amihez az egybegyűltek jelentős mérték-
ben járultak hozzá. Egész évben gyűjtöttük a parton lévő 
kupakgyűjtő szívecskébe a műanyag kupakokat, köszönjük 
mindenkinek, aki hozta. Már jelentős mennyiségűt őrzünk, 
szeretnénk még a következő szezont hozzátenni, és egybe 
leadni, hiszen a jelenlegi üzemanyag költségek mellett így 
gazdaságos.

Mindenkinek nagyon Kellemes Ünnepeket, és Békés 
Boldog Új Esztendőt kíván a Gesztenyevirág Nőegylet!
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Adventi Himnusz
Csillagvilágot alkotó,
hívőknek áldott fénysugár,
mi Megváltónk, jöjj, Krisztusunk,
s halld meg esdő sóhajunk.

Megszánva árva népedet,
nehogy halálban vesszen el,
a bűnre hoztál gyógyulást,
a fásult földnek újulást.

A vak világnak éjjelén
mint nászházából vőlegény
a tiszta Szűztől földre lépsz,
ki zárt szentélyed volt előbb.

Erők, hatalmak mindenek
tisztelvén térdet hajtanak,
az égiek s a földiek
szent Úrnak téged vallanak.

Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,
ki egykor, mint bíró ítélsz,
jöjj, hárítsd el ma őrizőn
az ártó ellen fegyverét.

Most néked, Krisztus, nagy Király,
s Atyádnak áldás, tisztelet,
magasztalja a Lelket is
a zengő ének szüntelen. Ámen.

Adventi gondolatok

„Ha a szívünkben megszületik Jézus, minden napunk Ka-
rácsony lehet”-mondja egy bölcs mondás. Mostani adven-
tünk, karácsonyunk, a járvány alábbhagyásával, újra moz-
galmasabban fog eltelni. Újra szép adventi programokat, 
közösségi eseményeket szervezhetünk. 

Emellett figyeljünk oda az Advent és Karácsony lelki je-
lentésére is! A karácsonyi szentmisék, újra a Szent Éj pá-
ratlan hangulatát idézik. Figyeljünk oda jobban Jézus-
ra, imádkozzunk hozzá, olvassuk el, mit mond nekünk a 
Szentírásban. Találjuk meg őt a másik ember szívében is, 

lepjük meg szeretteinket egy lelkiekben hangulatos, meg-
hitt Karácsonnyal!

Ezúton is kívánok minden kedves révfülöpi, kővá-
góörsi, szepezdi és zánkai testvérünknek áldott adventi 
várakozást, békés Karácsonyt, és kegyelmekben gazdag, 
boldog Új Esztendőt!    

Szakács Péter, atya

1
jó

szót
szólni. Egy

beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem

feledkezni
meg egy

közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.

Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jó tanácsot adni. Egy levél

írásával örömöt szerezni. Apró
tőszúrásokon

nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni

föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem

fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni

komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.

Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,

egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az

elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni

a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.

A fenti gondolatok jegyében kívánunk áldott,
békés, szép ünnepeket!

Balatonszepezdi Református Egyházközség
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„Már megint egy 
húzós november!” –

Történetek a Bozzayban

A Bozzayban soha nincs megállás! Az események és 
történések gyorsvonati sebességgel követik egymást! No-
vember első napjaiban, a hosszú hétvégét követően, a 4-6. 
évfolyamos focicsapatunk fantasztikusan szerepelt Bala-
tonfüreden, két győzelemmel és egy döntetlennel érkeztek 
haza a fiúk. Büszkék vagyunk rájuk! A november 3-i tan-
testületi értekezletünkön elfogadtuk a jogszabályi előírások 
változása, illetve az iskolai programok kínálatának bővítése 
miatt a pedagógiai programunk módosítását. Hamarosan 
az iskola honlapján is olvasható lesz a dokumentum, ehhez 
még a fenntartó jóváhagyása kell.

November 7-én „Hallo Österreich!” vetélkedőt szervez-
tünk. Szintén ezen a napon kezdte meg iskolánkban ta-
nítási gyakorlatát Szanyi M. Szabolcs földrajz szakos pe-
dagógus jelölt Molnár Katalin kolléganő támogatásával. 
Szabolcs már a második mentoráltunk a Bozzayban, hi-
szen a tanév kezdetétől egészen május végéig iskolánkban 
gyakornokoskodik Szabó Odett matematika-testnevelés 
szakos egyetemi hallgató. Őt dr. Oláh Éva Mária és Bede 
Tamás pedagógusok vezetik be e csodálatos szakmába, a 
minden nap új és nehéz kihívásokat jelentő, de ugyanakkor 
sok örömet és sikert is hozó oktató-nevelő tevékenységbe. Mindkét mentorált remekül érezte és érzi magát körünk-

ben, sőt a gyerekek is nagyon nagy szeretettel fogadták és 
fogadják őket. Nem feledkezhetünk meg Pál Katáról, egy-
kori tanítványunkról sem, aki idén kezdte el tanulmányait 
a szegedi egyetemen német tanári szakon, és már ő is hos-
pitált iskolánkban egy német tanórán. Szeretettel fogadjuk 
a fiatal és lelkes leendő kollégákat iskolánkban!

Novemberben folytatódott az ettől a tanévtől bevezetett, 
kötelezően megírandó bemeneti mérések sorozata. Negye-
dik, ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulóinkat 
érintette a mérésben való részvétel. A 4. és 5. évfolyam szö-
vegértés és matematika feladatokat oldott meg, míg a 6. és 
8. évfolyam a fentieken kívül természettudományból és ide-
gen nyelvből is megmutathatták tudásukat. A mérés a 4. és 
5. évfolyamon egy délelőttöt, az első négy órát vette igény-
be, míg a 6. és 8. évfolyamon két tanítási napot igényelt a 
mérés. Biztos vagyok benne, hogy minden érintett tanu-

Mikulás ünnepség
Mint mindig, idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás 

sok finomsággal a puttonyában. Mielőtt azonban kiosz-
totta volna az ajándékait, Hatás Andrea és Növendékei 
zenés műsorral köszöntötték a gyerekeket és az érkező 
Mikulást

Hegyiné Havasi Valéria.

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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lónk a legjobbat hozta ki magából, hiszen az eredményeket 
a rendszer megőrzi, a továbbfejlődést ehhez lehet majd vi-
szonyítani. A mérés számítástechnikai eszközökkel, inter-
netes felületen, a meres.tehetsegkapu.hu oldalon történt a 
hivatal által előre meghirdetett időintervallumban.

Márton napját a már jól megszokott, a hagyományokat 
tiszteletben tartva rendeztük meg. Köszönöm a lebonyolí-
tásban nyújtott segítséget szülőnek, pedagógusnak, gyerek-
nek és mindenki másnak! Többségi vélemény szerint, hogy 
egy rendkívül jól sikerült, jó hangulatú, nagy tömeget meg-
mozgató eseményt hoztunk össze. November 15-én a ma-
gyar nyelv napján meghirdettük iskolánkban a „Legszebb 
magyar szó” vetélkedőt, ahol kivételesen nem a gyerekek, 
hanem az általuk szavazó urnába dobott szavak vetélked-
tek. Sok szép magyar szó kapott voksot, a részletes ered-
mény iskolánk honlapján megtalálható. Nyolcadikosaink, 
készülve a januári központi írásbeli felvételi vizsgára, pró-
bafelvételit írtak szövegértés és matematika témakörben. A 
felvételi írásának szabályait megtartva vettek részt tanítvá-
nyaink ezen a megmérettetésen. A javítást központilag vég-
zik, így csak később kapunk tájékoztatást a teljesítményről. 
November 16-án az első két tanórán harmadik és negye-
dik évfolyamos tanulóink számára DADA-program kere-
tében (drog-alkohol-dohányzás-AIDS) Szekeres Kornél 
rendőr őrnagy tartott előadást. November 21-én matema-
tikában tehetséges diákjaink a Zrínyi Ilona országos ma-
tematika verseny iskolai fordulóján vettek részt, összesen 
19 fő. Eredményeikről leghamarabb december 5-én érte-
sülünk. November 22-24. között végre ismét nyílt napokat 
szervezhettünk a Bozzayban. Tanítóink és tanáraink két-
két tanórát jelöltek meg, amelyre vártuk a kedves szülőket. 
Örömmel tapasztaltam, hogy az alsó tagozatban nagyon 
sok szülő élt a látogatás lehetőségével. Némelyik tanterem-
ben talán még a csilláron is lógtak! Ezt magam is tapasztal-
tam, amikor kihasználva a lehetőséget, helyettesemmel, Si-
posné Ildivel együtt indultunk a tanórák meglátogatására. 
Volt, hogy a nagyszámú érdeklődő miatt széket még pót-
széket kellett bevinnem a terembe vagy jobb híján egy pad-
ra kellett ülnöm, hogy elférjek. Még az ötödik és hatodik 
évfolyamon is viszonylag sok szülő tisztelt meg bennün-
ket és a tanulókat ezeken a napokon. Nem csak matemati-

ka vagy magyarórán, de természettudomány, sőt testnevelés 
órán is voltak látogatóink. Sajnos a hetedik és nyolcadik év-
folyamon siralmas volt az érdeklődés a nyílt órák iránt. Kö-
szönöm a szülőknek a megjelenést! Köszönöm, hogy meg-
tisztetek bennünket és a tanulókat azzal, hogy részt vettek 
az órákon! Remélem, sikerült bepillantást nyerniük a pe-
dagógusok munkájába és azt is meg tudták figyelni, hogy 
gyermekük hogyan dolgozik, hogyan teljesít és hogyan vi-
selkedik a tanórákon. Ne feledjük el, az eredményes munka 
feltétele a megfelelő hangulat és a megfelelő fegyelem. Ez 
utóbbihoz a szülők segítségére is számítunk. Biztos vagyok 
abban, hogy otthon, a nyílt nap után megdicsérték gyerme-
keiket, hiszen nagyon szépen dolgoztak kicsik és nagyok 
egyaránt. Ahol pedig kellett, talán a megfelelő dorgálás is 
megtörtént. Köszönöm!

Hatodik és hetedik évfolyamosaink pályaorientációs nap 
keretében a Liszt Ferenc reptéren ismerkedhettek meg ren-
geteg olyan szakmával, ami nem csak a repülést szolgál-
hatja.  Bejuthattak olyan, a nagyközönség elől elzárt te-
rületekre is, ahol a reptéri munka utasok által nem látható 
rejtelmeibe is betekintést kaptak. Nyolcadikosaink szintén 
pályaorientáció keretében Budapesten, a Természettudo-
mányi Múzeumban vesznek rész december elején rendha-
gyó tanórán. Mindkét program nagyszerű kiegészítése az 
iskolában elhangzott tudnivalók megerősítésének. Nyolca-
dikosaink jelentkeztek a központi írásbeli felvételire, egye-
lőre még a januárban esedékes vizsga helyszínét kellett 
megjelölni. Legtöbben a Lóczy gimnáziumot választották. 
Sok sikert gyerekek! Alsós tanulóink szinte teljes létszám-
mal színházban voltak Veszprémben, a Holdbéli csónakos 
című előadást tekintették meg. 

Közben zajlanak szokásos programjaink is, a felzárkóz-
tató és tehetséggondozó foglalkozások, a fizika, a logika, a 
dráma-színjátszó szakkörök, az acrodance, a szivacskézi- és 
röplabda edzés, a minitenisz, a sakk, az alsós és felsős foci 
és néha egy-egy kirándulás. A szülői munkaközösség szer-
vezésében adventi vásárra készülünk. Tényleg húzós volt 
a novemberünk. Befejezésül csak annyit: szeretném meg-
nyugtatni az összes kedves iskolahasználót, hogy a Tanke-
rület által előírt takarékossági intézkedések ellenére az épü-
letben nem fázunk, sőt amikor besüt a Nap az ablakokon, 
akkor kifejezetten melegünk is van. Azért egy-egy szék-
párna, esetleg iskolai pulóver biztosági tartalékként legyen 
a gyerekeknél.

Sánta Lajos
igazgató
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