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Köszönöm mindazok munkáját, akik a karácsonyi műsorunkban szerepeltek, vagy
bármilyen formában az este sikeréért dolgoztak.
Köszönöm a kicsiknek, nagyoknak a fáradtságos munkával végzett felkészülést,
tanáraitoknak, tanítóitoknak a felkészítő munkát, a délelőtti és esti előadást. Szülők,
nagyszülők, meghívott vendégek az esti műsor után gratuláltak és elismerően szóltak a
látottakról. Ezt az elismerést tolmácsolom most nektek. Köszönöm, hogy ismét
öregbítettétek iskolánk jó hírnevét!
Atlétika
2011. december 22-én, csütörtökön köszöntötték Kaposváron a Megyeháza
Címertermében a Hónap Sportolója novemberi díjazottjait.
Örömünkre, e versengésben a döntéshozók az utánpótlás leány kategóriában Bárczi
Katát, iskolánk tanulóját találták a legjobbnak a 2011/2012. tanévi Atlétika
Diákolimpia Ügyességei és Váltófutó Csapatbajnokság III-IV. kcs-os Országos döntőn
nyújtott teljesítményéért.
Katának döntő érdemei voltak abban, hogy iskolánk kislabda hajító csapata immár
másodszor állhatott a dobogó legtetejére újabb diákolimpiai csúcsot felállítva (57 m), ő
az egész mezőny legnagyobb dobását (62,73 m) érte el.
Kata tagja volt az országos 4. helyezést elért 10 x 200 m-es vegyes futóváltónak,
valamint az országos 6. helyezést elért leány súlylökő csapatnak is, csapaton belül ő
volt a legeredményesebb.
A téli szünetben a 3. a osztály a Családsegítőnél karácsonyi műsort adott.
Színjátszó csoportunk a Csecsemőotthonban adta elő a Didergő király című
mesejátékot .
Köszönöm munkájukat!
Kézilabda
December 27-29-e között rendezték a hagyományos Budapest Kupát, amelyen a
serdülő korosztály (96-97-es születésűek) 8 régió válogatottja vett részt.
A Dél-Dunántúl válogatottjába három tanítványunk is meghívót kapott. Szabó Eszter
(8.b) sajnos sérülés miatt nem tudott részt venni az eseményen, Bárczi Kata (8.b) és
Kuti Bettina (8.a) osztályos tanulóink viszont jó teljesítményt nyújtva valamennyi
mérkőzésen szerepeltek az 5. helyezést elért csapatban.
Gratulálunk az érintette tanulóknak.
Január 6-án a Városi Sportcsarnokban lépett pályára a serdülő leány kézilabda csapat
bajnoki mérkőzésen és sikeresen visszavágott az őszi két gólos vereségért:
Marcali VSZSE
Siófok KC
33 : 20
Gratulálunk a győzelemhez.
A református hittanórák januárban elmaradnak.

A kerékpárral való közlekedéssel kapcsolatban két dologról is szólnom kell.
Kezdem a jó hírrel .A rendőrség szakemberei a tavasz folyamán a kerékpárral
közlekedőknek foglalkozásokat szeretnének tartani a tűzoltó szakkörhöz hasonló
keretek között. Erre várjuk a jelentkezőket a felső tagozatból. Azok, akiket ez érdekel,
kérem, hogy osztályfőnökeiknél jelentkezzenek!
Rosszabb hír: Megint kerékpárrongálásról kell szólnom. Nem olcsó dolog ma már a
kerékpár. Számtalanszor elmondtam, hogy mindenkinek kötelessége más értékeire is
vigyázni. Tudjuk, kik mászkálnak szünetekben, ebéd után a biciklitároló körül.
Figyelni fogunk továbbra is, ha bárkit rongáláson érünk, át fogjuk adni a
rendőrségnek, hiszen nem kis vagyoni károkozásról van szó.

