
Jubileumi események 

Az olvasóvá nevelés örömei és nehézségei 

Az első jubileumi rendezvény egy előadás volt, melyre hívtuk az érdeklődő szülőket 

is. Az iskolai könyvtár közvetítő szerepet tölt be a gyerekek és a könyvek között. 

Gyakran tesszük fel a kérdést könyvtárosok, szülők, pedagógusok, mit olvassanak 

gyermekeink, mit tehetünk azért, hogy olvasóvá neveljük őket. 2016. november 24-

én a könyvtárban erre a kérdésre kerestük a választ dr. Pompor Zoltán olvasáskutató 

segítségével, akitől számos ötletet, külföldi példát hallhattunk, s könyveket is bemu-

tatott, amikbe az előadás után bele is lapozhattunk. 

Karácsonyi betlehemezés 

A születésnapi betlehemi műsorunkat az iskola néptáncosai adták elő. Ez a rendezvé-

nyünk is jubilált, hiszen 25 évvel ezelőtt, 1992-ben betlehemeztek először a rózsás 

diákok a veszprémi várban. Most, 2017-ben is hasonló nagy sikert aratott a hagyo-

mányőrző műsor, mint anno. Volt tanítványok és Kovács Krisztián közreműködésé-

vel az ünnephez méltó, szívet melengető iskolai ünnepélynek lehettek részesei nem 

csak a gyerekek, hanem az esti előadáson a szülők és nagyszülők is. 

„A nagy európai karácsonyfadísz csere” 

A nemzetközi programban évente több mint 20 ország 200 iskolája vesz részt Euró-

pa-szerte. Ebben a tanévben a mi iskolánk is csatlakozott. 28 európai iskolával kerül-

tünk kapcsolatba, s készítettünk számukra országunkra jellemző hagyományos kará-

csonyfadíszeket: mézeskalácsot, aranyozott diót, szaloncukrot, saját készítésű képes-

lapot. 

A díszek mellé összeállítottunk egy információs csomagot, amelyben helyet kaptak 

az országunkat, városunkat és iskolánkat, valamint karácsonyi szokásainkat bemutató 

prezentációk, iskolai életünket bemutató fényképek és egy karácsonyi dal hangfelvé-

tele is. 

Tanulóink munkájával 16 európai ország 28 óvodájában és általános iskolájában dí-

szítettek fel fenyőfákat. A mi nemzetközi karácsonyfánkat az aulában állítottuk fel. 

Tavaszköszöntő bál a szülőkkel 

Március egyik szombatján az iskola aulája szépen terített asztalokkal várta azokat a 

szülőket és nevelőket (kb. 100 fő), akik részt vettek a bálon. A vacsorát az Allegro 

étterem biztosította, a talp alá való zenéről az öt éve jól bevált Mokka zenekar gon-

doskodott. Az estét színesítették Hatás Andrea vidám dalai, valamint a Bonita Sport-

tánc Egyesület látványos műsora. A jó hangulatot tovább fokozta a tombolasorsolás, 



melynek ajándékai a szülők támogatásával gyűltek össze. Remek hangulatban hajna-

lig tartott a mulatság, a szülők és a nevelők együtt táncoltak, énekeltek. 

Jubileumi faliújságok 

Az iskola bejáratánál lévő nagy faliújságon januártól felidéztük eddigi, 5, 10, 15, 20, 

25 éves jubileumi rendezvényeinket. Összegyűjtöttük az akkori ünnepi eseményeket, 

a legemlékezetesebbekről képek kerültek a faliújságra. Januártól márciusig az első 

három születésnapot elevenítették fel a fotók, majd a tavaszi szünet után az utóbbi 

kettő programjait mutattuk meg a tanulóknak és a szülőknek. A faliújság mellett má-

jusban kiállítottuk Rózsa-díjas egykori diákjaink írásait, melyben beszámoltak életük 

további alakulásáról. Öröm és büszkeség számunkra, hogy az élet számos területén 

sikeresen állják meg helyüket. Az arra járó felnőttek és gyerekek szívesen nézegették, 

olvasgatták a kiállított anyagot. Szeptemberben elkészül a 30. évfordulót megörökítő 

faliújság is. 

Kiállítás sorozat „Iskolánk 10 éve a Rózsahír hasábjain” címmel 

A mini galéria adott otthont annak a kiállítás sorozatnak, amely anyagát az elmúlt 10 

év Rózsahír cikkeiből és illusztrációiból állítottuk össze az alábbi témákban: Festmé-

nyek, rajzok; Így írtok ti; A világ csodái, érdekességek; Nagy utazás (cikkek az ulmi 

és a Comenius látogatásokról) 

Célunk az volt, hogy diákjaink is olvashassák a régi rózsások írásait, megcsodálhas-

sák rajzaikat, festményeiket. Bennünket is ámulattal töltött el a munkák színvonala. 

A Rózsahír téli és a tavaszi jubileumi száma  

A Rózsahír két idei számán új diákcsapat dolgozott. Munkájukat odaadással ás kitar-

tással végezték. Kreatív ötleteikkel sikerült a jubileumi kiadványt különlegessé tenni. 

Az idén először saját fotó pályázatot is hirdettünk. A zsűri által a legkreatívabbnak és 

legjobbnak ítélt kisállat fotók kiállításra kerültek. 

Irodalmi pályázat 

Iskolánkban hagyomány, hogy a jubileum évében irodalmi pályázatot hirdetünk, 

aminek idén - kapcsolódva más pályázatokhoz - a „Diákélet régen és ma” címet ad-

tuk. Harminchárom alkotás érkezett, négy szülői, akik közül ketten valaha iskolánk 

diákjai is voltak és huszonkilenc tanulói. Olvashattunk verseket, prózákat és kaptunk 

illusztrált alkotást is. A beérkezett pályaműveket az aulában elhelyezett paravánokon 

kiállítottuk, hogy mindenki elolvashassa azokat. A szülők munkáját emléklappal és 

természetesen rózsával köszöntük meg. A tanulók írásait zsűriztük is, négy kategóri-

ában osztottunk díjakat. Az iskola összes tanulójának lehetőséget biztosítottunk, hogy 

szavazhassanak a nekik legjobban tetsző írásra. A közönségdíjat a jubileum megnyitó 

ünnepélyén adtuk át. 



Idegen nyelvi pályázat 

„Iskolánk 30 év múlva” címmel pályázatot írtunk ki, melyen német nyelvből egy, an-

gol nyelvből kettő évfolyam tanulói vettek részt. A gyerekek egy képzeletbeli iskolá-

ról adták le fogalmazásaikat.  

A pályamunkákat nyelvileg és tartalmilag is értékeltük és az utolsó iskolagyűlésen 

jutalmaztuk. A kiemelkedő fogalmazások íróinak különdíjat adtunk. 

Rajzpályázat - „30 évvel ezelőtt és most” 

Tavasz elején hirdette meg az alsó tagozat ezt a rajzpályázatot, amihez a Kossuth is-

kolából is csatlakozott egy harmadikos osztály. 

Nem túlzás azt mondani, hogy a kisiskolásoktól a szülőkön keresztül a nagyszülőkig 

az egész családot visszaemlékezésre, nosztalgiázásra buzdította, egy igazi „időutazás-

ra” vitte ez a feladat. Érdekes, nem egyszer viccesnek tűnő volt a kutatás eredménye: 

hogyan nézhetett ki 30 évvel ezelőtt például egy iskolatáska, iskolaköpeny, görkor-

csolya, játszótér, autó, televízió, számítógép, telefon…. és ugyan hogyan élhettek 

GPS nélkül. 

Több mint 150 alkotás készült erre az alkalomra, ami azt bizonyítja, hogy valóban 

sokak érdeklődését felkeltette ez a téma. Az aulában a legjobb negyven munka került 

kiállításra, amit érdeklődve nézegettek a gyerekek. 

Diákélet régen és ma alkotópályázat  

Jubileumi alkotópályázatot hirdettünk iskolánk felsős tanulóinak. A beérkezett rajzok 

közül a legjobb munkákból kiállítást rendeztünk, amelynek megnyitóján jutalmaztuk 

a legszebb alkotások készítőit. 

Alkotó pedagógusok 

Márciusban megnyitottuk a Művésztárlat kiállításunkat az aulában. A tehetséges, al-

kotó kedvű kollégák kézműves munkáit gyűjtöttük össze és mutattuk meg iskolánk 

közösségének. Ikonokban, patchwork takarókban, nemezelt játékokban, hímzések-

ben, horgolt bábukban, díszdobozokban, csodás ékszerekben, festményekben, réz-

karcokban, fafaragásokban gyönyörködhettünk. 

Két héten át Posta Zsófia csodálatos fotói díszítették az aulában lévő nagy faliújságo-

kat. A „Játék a pillanattal” című kiállítást Gulyásné Csuti Márta, iskolánk egykori 

rajztanára nyitott meg. 

Makett kiállítás 

Az iskola aulájában néhány hétig Kukoda Árpád makettjeiben gyönyörködhettünk. 

Európa és Veszprém néhány nevezetes épületének falapocskákból elkészített méret-

arányosan kicsinyített másai lenyűgözték a gyerekeket. Az alkotó a 30. jubileum 



alkalmából elkészítette iskolánk makettjét is, melyet ünnepélyes keretek között sze-

mélyesen adott át. 

Iskolatörténeti kiállítás 

Az iskolatörténeti kiállítás egyik része a régmúlt iskola falai közé engedett bepillan-

tást a ma tanulói számára. A szülők és kollégák segítségével összegyűjtött anyagot az 

interneten fellelt dokumentumokkal és korabeli fotókkal egészítettük ki. Az iskola 

aulájában berendezett tárlókban az 1900-as évek elejétől a nyolcvanas évekig követ-

hettük nyomon a tantermek berendezésének változását, az iskola használati tárgyai-

nak fejlődését. A gyerekek a kilencvenes években még használatos iskolapadot is ki-

próbálhatták.  

A kiállítás másik része iskolánk 30 évét mutatta be tematikusan elrendezett fényké-

peken keresztül. 

Közönségtalálkozó sorozat 

A Pénteki Művészbejáró sorozat első előadója a Géza malac zenekar volt. Megzené-

sített gyermekverseket, népdalokat adtak elő az alsó tagozatosok nagy örömére. A 

sorozat második előadója a Hatás Andrea énekeseiből alakult színjátszó csoport volt. 

Ők a jövő iskoláját és a jelen iskolásait elevenítették meg gyönyörű dalok előadásá-

val. 

Cinóber cirkusz  

A jubileumi tanévben is több programmal vártuk az iskolába készülő nagycsoportos 

óvodásokat. Az egyik ilyen alkalommal Módra Ildikó – Szalma Edit: Cinóber cirkusz 

című történetével ismerkedhettek meg a gyerekek. A program színesebbé tételében 

segítségünkre volt Szalma Edit, a könyv illusztrátora, hiszen rendelkezésünkre bocsá-

totta a szereplőkről készült papírmasé figurákat, melyeket kiállítás formájában meg is 

mutattunk a gyerekeknek. 

Kérésünkre még színezhető, vágható, ragasztható figurákat is rajzolt, így nem mentek 

haza üres kézzel kis vendégeink. 

A kiállítás és a könyv további feladatokat rejtett magában. Az alsó tagozatos gyere-

keknek olvasópályázatot hirdettünk, amelyben a kiállított figurákkal kapcsolatban is 

voltak kérdések. Az eredményhirdetésnél évfolyamonként 1-1, az illusztrátor által, 

dedikált példányt sorsoltunk ki. 

Föld napi programok 

Április 24-re autó- és húsmentes napot hirdettünk. Sok-sok gyermek érkezett gyalog, 

kerékpárral, rollerrel. Természetesen nem maradhatott el a Föld napi kerékpározás 

sem, az úti cél ismét Szentkirályszabadja volt. 



Az alsós udvarra egy fenyőfát ültettünk az osztályok képviselőivel. 

Szűcs Attila egy káprázatos előadást tartott az iskola aulájában. Rendkívül sikeresnek 

ítéltük ezt a napot. Jó lenne, ha minden nap a Föld napja lehetne. 

Bringa túra 

Jubileumi kerékpártúránkra 150 fő részvételével április végén került sor. A szeles idő 

ellenére a „Rózsások „komolyan vették a részvételt. Imádják ezeket a programokat. A 

terepbejárások, a biztonsági intézkedések, a csapatvezetők figyelmes munkájának 

köszönhetően, balesetmentesen bonyolódott le a program. A Veszprémfajszi játszóté-

rig tartó túra távolsága jó választás volt, mivel még az elsős gyerekek, a rutintalan 

anyukák és apukák, illetve a futva vagy rollerrel közlekedők is tudták teljesíteni a tá-

vot. A helyszínen remek játékokkal várták a kollégák a résztvevőket. 

Mikszáth Kálmánról egy kicsit másképp 

Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulója kapcsán hívtuk meg áprilisban 

dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténészt. A rendhagyó irodalomórán a hetedike-

seknek mesélt Mikszáth Kálmán fiatalkori életéről, arról, hogyan vált ő a magyar iro-

dalom egyik legnagyobb alakjává. A sok humorral átszőtt előadást élvezettel hallgat-

ták a diákok és pedagógusok egyaránt. 

Kívánságok 

Diákjainknak egy „kívánságkosarat” kínáltunk fel, melyből mindenki egyaránt válo-

gathatott. S hogy mi is volt a kínálat? 

 Egy osztály ellátogathatott a tűzoltósághoz. 

 A polgármesteri hivatalba mehetett el egy 10 fős küldöttség, beszélgethettek a 

polgármesterrel, kipróbálhatták a városatya székét. 

 Kisvonatozhatott három felsős és három alsós osztály Veszprém városában, s 

énekelve tudtára adhatta minden járókelőnek, hogy bizony ma szülinap van. 

 Egy küldöttség a Veszprémi Televízióban megnézhette, hogyan készülnek a mű-

sorok. 

 A MÉZ Rádió stúdiójából küldhettek egy zeneszámot a jubiláló Rózsa sulinak. 

A kívánságkosár összes programja hatalmas sikert aratott. Jó volt szervezni ezeket a 

lehetőségeket, mert minden helyszínen szeretet és profizmus fogadta a gyerekeket. 

Tanár-szülő-diák sportvetélkedő 

Májusban a testnevelők közös sportolásra hívták a szülőket, tanárokat, gyerekeket, 

ezzel e rendezvénnyel indítottuk el a jubileumi hetet. Volt foci derbi a sportpályán és 

röplabda bajnokság a tornateremben. Azt gondoltuk, hogy a gyerekek körében nagy 

sikert arat a kezdeményezés, hiszen „a világ legjobb bulija a tanárokat legyőzni”. 



Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők is pozitívan reagáltak, és élvezték, hogy egy-

mást nem ismerve is tudtak egy jót játszani. A csapatok nagy lelkesedéssel küzdöttek 

a győzelemért, bár a legfontosabb mindenki számára a vidámság és a jó hangulat volt. 

A 30 éves évforduló megnyitó ünnepélye 

Az egész tanévet végigkísérő jubileum csúcspontja az a májusi három nap volt, ami-

kor csak az ünneplésről szólt minden. A megnyitó ünnepélyen először igazgatónk 

köszöntötte a születésnapos iskolát, majd az emlékezés jegyében elhangzott két vers, 

amit volt diákok írtak iskolánkról, a 4.b-sek pedig egy dallal ajándékozták meg társa-

ikat. Felavattuk az alsósok által készített Kisherceg mozaikot és az aszfaltrajzot. Idő-

kapszulát helyeztünk el, amit 30 év múlva nyithatnak ki az akkori „rózsások”. Az is-

kolaújság ünnepi számának kiosztása után az osztályok egy-egy képviselője közösen 

30 színes lufit engedett fel. 

Időkapszula 

A jubileumi ünnepségsorozat megnyitó napján került elhelyezésre az iskola udvarán 

egy időkapszula, melyet majd 30 év múlva nyithatnak ki a jövőbeli „rózsások”. S mit 

rejt ez a kapszula? Az osztályok üzeneteit, hogy a mostani gyerekek miért szeretnek 

„rózsások” lenni, mennyire ízlik nekik a menzakaja, milyen zenét hallgatnak szíve-

sen, milyen játékokat játszanak, vagyis ami a mindennapjaikat kitölti. Bízunk benne, 

hogy 30 év múlva érdekesnek fogják találni ezeket az üzeneteket, s talán a mostani 

diákok gyerekei közül is többen rácsodálkoznak majd szüleik iskolás élményeire. 

Kisherceg - mozaik 

Az iskola 30. évfordulójára az alsó tagozatos kollégákkal azon gondolkodtunk, ho-

gyan színesíthetnénk a rendezvénysorozatot. A 25 éves jubileumra rózsafejekből az 

iskola címerét mintáztuk meg, az idei évfordulón pedig a kis herceg alakját. A rózsa-

mozaikot együtt készítették az alsó tagozatos diákok és pedagógusok. Mindnyájan 

egy-egy rózsafejet hajtogattunk, amellyel az együvé tartozásunkat szerettük volna 

kifejezni. A mozaikot a rendezvény sorozat megnyitójának napján avattuk fel, ezután 

került a mostani helyére, a 30-as számra, amely az aula egyik ékévé vált. 

Aszfaltrajz 

A jubileumi megnyitóra az alsósok az iskola udvarára varázsolták a Kisherceget és a 

30-as számot. Osztályonként 8-10 fő kisgyerek színezett, egy 8X4 méteres keretet 

kellett teljesen kitölteniük. Tündériek voltak, lázasan dolgoztak, öröm volt látni az 

arcukat, ahogy csodálkoztak a kép születésén. A felsősök az udvarra néző ablakokból 

lesték kíváncsian, hogy mi történik. 

Az elkészült kép nagyon szép lett, és az időjárás is a kegyeibe fogadott minket, így 

napokig gyönyörködhetett minden arra járó benne. 



Kiállítás megnyitó 

Első jubileumi napunk délutánján került sor az iskolatörténeti kiállítás megnyitójára. 

A 30 évet képekben felelevenítő faliújságok és paravánok előtt zajló ünnepség része-

ként iskolánk igazgatója egy szál rózsával köszöntötte azokat a kollégákat, akik az 

első tanév óta tagjai a nevelőtestületnek. Itt mutattuk be az évfordulóra készült év-

könyvet, és ekkor láthatták a kollégák azt a kisfilmet, amit egy volt tanítványunk ké-

szített iskolánk elmúlt három évtizedéről. 

Jubileumi évkönyv 

„Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami 

nemes, és amit érdemes” – ezekkel a szavakkal kezdődik az évforduló évkönyve. Va-

lóban, megpróbáltunk minden olyan értéket megjeleníteni benne, amely tükröt tart a 

jelennek, útmutatót ad a jövőnek, és mint múltat, a következő évek ballagói magukkal 

vihetik emlékezve az itt töltött évekre. 

Az igazgatói bevezető gondolatok után iskolánk volt igazgatója is köszönti az olva-

sókat, majd egy iskolánk életében jelentős eseményről, az ökoiskolává válásunkról 

olvashatunk összefoglalót. Ez a 2015-ben elnyert cím adta az alapötletet ahhoz, hogy 

az évkönyv zöld színben pompázzon. Ezek után a beköszöntő írások után témákba 

válogattuk a cikkeket úgy, hogy az iskolai élet érdekes, különleges, megszokott, ta-

nulságos, mulattató és megható pillanatai tanár, diák és szülői szemmel egyaránt 

megvilágításba kerüljenek. S így egységes képet adva vált ez a kis könyvecske szá-

munkra igazi értékké. 

Öregdiák találkozó 

Találkozóra hívtuk volt tanítványainkat, a modern technika segítségével emailben 

megszólítva azokat, akik idén éppúgy 30 évesek, mint az iskola. A hétköznap délutá-

ni időpont miatt sajnos kevesen jöttek el, de akik itt voltak jól érezték magukat. Meg-

nézték a kiállításokat, keresték és örömmel fedezték fel magukat a régi fotókon, hosz-

szasan elbeszélgettek egymással és a nevelőkkel. 

Helytörténeti vetélkedő 

A jubileumi rendezvénysorozat keretein belül vetélkedőt szerveztünk a felső tagoza-

tosok számára. Célunk az volt, hogy a négy évfolyam diákjaiból szervezett vegyes 

csapatok megosszák egymással városunk történelmével kapcsolatos ismereteiket, in-

teraktív módon bővítsék azokat, és a közös játék során érezzék nagyon jól magukat. 

Változatos feladatokat kellet már előzetesen is megoldaniuk: információgyűjtés, rek-

lám és poszter és bemutató készítés. A vetélkedő is több helyszínen zajlott, sokféle 

tevékenység közül választhattak a csapattagok: játszottak, alkottak, sportoltak, vetél-

kedtek. 



Mindenki ügyesen helyt állt, az első 3 helyezett csapat tagjai jutalmul Inci néni büfé-

jében felszolgált finomságokat kaptak. A mulatság végén jégkrémmel és üdítővel ör-

vendeztettünk meg minden résztvevőt. 

Játék kavalkád az alsósoknak 

A játék kavalkád több éve nagyon sikeres tanév végi rendezvénye az alsó tagozatnak. 

Idén az Erzsébet parkot választottuk helyszínül. 18 állomás volt, minden tanító maga 

választotta a saját állomásán végrehajtandó feladatot. 

A helyszín szerencsésnek bizonyult abból a szempontból, hogy nem kellett messzire 

menni, jó hűvös volt a fák alatt, a gyerekek mozgását jól tudtuk követni. 

Tanítványaink élvezték, hogy maguk dönthetik el, hogy hová mennek, mit próbálnak 

ki. 

A végén mi felnőttek is beálltunk néhányan a versenybe, a közös játék hangulatos 

lezárása lett az eseménynek. 

LabdaRózsa 

A jubileumi rendezvénysorozat záró alsós rendezvényeként került sor  a LabdaRózsa 

nevű ügyességi váltóversenyre. A programon 4 csapat versenyzett egymással, 2x9 

fővel, ami azt jelenti, hogy közel 70 főt sikerült megmozgatni. Talán a pálya szélén 

álló szurkolótáborról is elmondható, hogy nem unatkoztak. A 10 labdás feladatból 

álló verseny célja az volt, hogy ne csak a sportegyesületekbe járók mérethessék meg 

magukat, hanem az egyszerűen labdakedvelő vagy mozogni vágyó gyerekek is. Jó 

ötletnek bizonyult, hogy a 4 évfolyamból vegyesen alakultak a csapatok figyelembe 

véve a testvérpárok közös szerepeltetését. Külön emelte a rendezvény fényét, hogy 

végül az igazgató bácsi maga adta át a gyerekeknek járó emléklapokat és akasztotta 

nyakukba az érmeket. 

Adni jó 

Hagyomány, hogy iskolánk a jubileumi év alkalmával adományt gyűjt egy-egy szer-

vezet részére. Idén a paloznaki Meseközpontra esett a választás. A Meseközpont Ala-

pítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy széleskörű összefogással egy különleges 

védőhálót von a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek köré. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek, szülők milyen lelkesedéssel hozták a rajz-

eszközöket, a labdákat, pingpongütőket, tollasokat, stb. felhívásunkra. Az így össze-

gyűlt adományokat ünnepélyes keretek között adtuk át a Meseközpont két munkatár-

sának. Ám ők sem jöttek üres kézzel, mesetarisznyát hoztak magukkal, amiből egy-

más után bújtak elő a mesék és a különböző népi hangszerek. A gyerekek tátott száj-

jal hallgatták a mesemondót, s csodálkoztak rá egy-egy általuk még nem ismert hang-

szerre. 



Rózsa Gála 

A jubileumi művészeti gálánkon iskolánk jelenlegi művészeti csoportjai, versmon-

dók, prózamondók, zenekarok, külső együttesekben jeleskedő művészpalánták léptek 

fel, és a tanári énekkar is színpadra merészkedett. Jelenlegi és volt rózsások adták 

egymásnak a porondot, ezzel is bizonyítván, hogy a 30 év alatt nem adtuk alább a 

megszokott professzionális színvonalat. A nívós produkciók méltán kaptak a közön-

ségtől hatalmas vastapsot. 

A gálát másnap rövidített változatban az iskola tanulóinak is megismételtük. A sze-

replő gyerekek büszkén mutatták meg tudásukat társaiknak, ők pedig tomboló öröm-

mel jutalmazták a produkciókat. 

Jubileumi hagyomány már, hogy meglepetés vendég érkezik a gyerekekhez az utolsó 

ünnepi napon. Idén Kőhalmi Ferenc bűvész volt, aki egy órás műsorával lenyűgözött, 

elkápráztatott kicsi és nagy gyereket és felnőttet egyaránt. Show műsorával remek 

hangulatot teremtett, igazi móka és kacagás volt a vele töltött idő. 

Műsora végén érkezett az emeletes, tűzijátékokkal teletűzdelt szülinapi torta. Boldo-

gan énekeltük együtt a születésnapi dalunkat, majd mindenki kapott a finom édesség-

ből. A tortaosztás igazi ünnepi befejezése volt a jubileumi sorozatnak, hiszen ez volt 

az utolsó olyan program, ahol együtt ünnepelt az egész iskola. 

A helyi média a lehetőségükhöz mérten sokat jelen is voltak a programokon. Több 

újságcikk, tudósítás készült rendezvényeinkről, a Veszprém TV egyik Kukkantó mű-

sora is a mi szülinapunkról szólt. 


