
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2015. október 

 

 AJÁNLÓ 
„Szállj, szállj, ökörnyál, jön az ősz, megy a nyár,  
megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz,  

csillámló derekkel, sárga levelekkel,  
szőlővel, mosolygóval, fűre koccanó dióval.” 

/Csanádi Imre/ 
 

Bizony, itt van már az ősz, nap, mint nap érezzük, hogy hűvösek a reggelek, s 

rövidülnek a nappalok. Az őszi lapszámunkban azonban még felidézzük a nya-

rat, de nem feledkezünk meg az ősz kiemelt eseményeiről, versenyeiről sem.  

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR:    

Őszi szünet: október 26.- 30. A 

szünet előtti utolsó tanítási nap októ-

ber 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap november 2. (hétfő). B hét.  

Téli szünet: december 21.- december 

31. Az utolsó tanítási nap december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2016. január 4. (hétfő).  

Tavaszi szünet: 2016. március 24.-

március 29. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap március 23. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap március 

30. (szerda). 

Az első félév 2016. január 22-ig tart. A 

második félév január 25-én kezdődik.  

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipásztor 

szolgál. Bibliaóra: Keddenként 17 órakor 

az iskola 4-es termében.  

Gyermek-istentisztelet: Minden 2. 

vasárnap 10 órakor az iskola dísz-

termében. Családi vasárnap: November 

15-én az 1.a osztály szolgál a reformá-

tus nagytemplomban.  



 

MESEFALVA – HUSZADJÁRA  

A tábor ezen a nyáron 59 fősen Sikondára költözött. Sok helyen jártunk, 

Melegmányi-völgy, Kőka-bánya, Kisújbánya, Bikal, Magyarhertelend, Sikondai-tavak.  

Foglakozásainkon elkészültek - szakácsunk irányításával - az étkeink, a batikolt ru-

háink, és az egyéb kézműves ajándékok az itthoniak részére. A hét folyamán a kiscso-

portok önállóan írtak meséket, amelyben záráskor a táborvezetőség rögtönzéses szin-

ten szerepet kapott.  

A búcsúestén megköszöntük egymásnak a barátságot, melyet évek óta ápoltunk Me-

sefalván is. A „tarisznyánkba” elraktároztuk a közös rezdüléseket, lélekpendítéseket, 

a zenét, az éneket, a jókedvet, ezekből az emlékekből szűkösebb időkben megmerít-

kezhetünk. A búcsúesten Julika nénivel kaptunk egy dalt a táborlakóktól. Íme: 
 

Süt a nap és kék az égbolt, 

Ilyen jó már nagyon rég volt, 

Kisgyerekek énekelnek szépen. 

Mesefalván víg a dallam, 

Jól telik el minden nappal, 

S éjszaka is nagyon víg az élet. 

Egy hét alatt, egy év alatt, 

Kicsi szívünk majd megszakad, 

Hogy lassan már itt a mese vége. 

Köszönünk hát mindent Nektek, 

A szívünkben drága percek 

Mindörökre bennünk tovább élnek. 

Ref. Felcsendül szívünkben a dal, 

Lelkünkben a tűz fellobban. 

Habár a fonal elszakad, 

a barátságunk összetart. 
 

Almásiné Szaszkó Edit táborvezető  
 



 

KIKÉRŐK – MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOK 
 

Az iskola tantestülete módosította a szülői, művészeti iskolák, valamint a különbö-

ző sportegyesületek tanulókra vonatkozó kikérői és az igazolt távolléti szabályát. 

Az alábbiakban közöljük a módosításokat.  

 

1. A sportegyesületek igazolt versenyzői, a művészeti iskolák beiratkozott hallgató-

ik részére a tanév során, a tanuló tanítási időszakot érintő távolléte esetén írásos 

kikérőt nyújthatnak be. Sportegyesületek, művészeti iskolák iskolai munkanapot érintő 

kikérőinek esetében az adott sportegyesület vagy művészeti iskola  

 egy tanítási napot érintő esetben 3 munkanappal korábban;  

 több egybefüggő tanítási napot érintő esetben egy héttel korábban 

írásban az igazgató részére eljuttatott dokumentumon keresztül köteles jelezni a 

kikérési szándékot. 

2. Az iskola éves programtervében rögzített kiemelt iskolai eseményeken (pl.: far-

sang, iskolai karácsony, ballagás, stb.), illetve az iskola által megjelölt országos tanul-

mányi- és sportversenyeken, diákolimpiákon való tanulói részvétel  elsőbbséget élvez a 

sportegyesületek, művészeti iskolák kikérőivel szemben. 

3. A szülő indokolt esetben három napot meghaladó tanulói távolmaradásra írásban 

kérhet engedélyt az iskola igazgatójától. Ezt a kérvényt az igazgatónak való benyújtás 

előtt a tanuló osztályfőnökével ellenjegyeztetni kell. (Az osztályfőnök az írásban fog-

laltak megismerését aláírásával igazolja). A több egybefüggő tanítási napot érintő 

esetben legalább egy héttel (5 munkanappal) korábban kell benyújtani a dokumentumot. 

4. Az iskola a tanuló előrehaladásának, megfelelő értékelésének és az országos mé-

rések védelmében mindkét félévben kijelöl egy-egy védett időszakot. Ezekre az idő-

szakokra több egybefüggő napot érintő sportegyesületi, művészeti iskolai vagy szülői 

kikérő nem igényelhető! A védett időszakok: 

 első félév végét megelőző két hét (január) 

 a második félév végén május utolsó két hete 

5. Ha a kikérőben szereplő tanuló tanulmányi eredménye nem megfelelő, sorozato-

san hiányos a házi feladata, nem tanul önmagához képest megfelelően, akkor részére a 

kikérés teljesítése megtagadható. 

6. Utólagosan sportegyesületi, művészeti iskolai vagy szülői több kikérő benyújtá-

sára illetve annak elfogadására nincs mód.  



 

DÉLUTÁNI TANULÁS  

A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) szabályozza a tanulók délutáni iskolai fog-

lalkozásokon való részvételét. A törvényi szabályozásnak eleget téve összefoglal-

juk a legfontosabb változásokat.  

 

1. A délutáni foglalkozásokról a szülő felmentést kérhet a gyermeke számára. A 

szülő az iskolai honlapról letölthető nyomtatványon nyújthatja be az osztályfőnöknek, 

az engedélyt az Igazgató adja meg, ha a diák felügyelete biztosított az iskolán kívül.  

2. A felmentés az összes tanítási napra vagy a hét egyes napjaira a szülő által meg-

határozott időponttól kérhető. Viszont, ha a gyermek tanulmányi eredménye nem meg-

felelő, sorozatosan hiányos a házi feladata, nem tanul önmagához képest megfelelően, 

akkor a felmentés visszavonható! A felmentés visszavonása lehet határozott időre 

szóló, (pl. egy hónap), vagy az adott tanévre szólóan végleges. 

3. Azok a gyerekek, akik a délutáni napközis foglalkozáson (részben vagy egészben) 

nem vesznek részt, kötelesek a házi feladatukat otthon elkészíteni. A napközis fog-

lalkozások elsődleges célja a tanulók önálló munkára szoktatása, a házi feladatok hiá-

nya, illetve ellenőrzése a napközis tanáron nem kérhető számon.  

4. A 14 és 15 óra közötti tanulási sáv sértetlensége megszűnik, de a tanulás zavar-

talansága érdekében kérjük, hogy a szülők az épületbe ne jöjjenek be, kopogtatással 

ne zavarják a tanulás menetét! Az elkért tanulók félórás időközönként az iskola elé 

mennek, a szülők itt várhatják meg őket.  

5. Minden tanulót megillet, hogy 14 óra után tehetséggondozó vagy fejlesztő prog-

ramban vegyen részt. A szakkörök ezt a célt szolgálják, a szakkörök kezdési időpontja 

14 óra is lehet. A házi feladat elkészítésére vonatkozó rendelkezés azonban itt is 

érvényes! 

 

BIBLIAOLVASÁS 

Szeptember 26-án a Szent Anna Római 

Katolikus Egyházközség a református és 

evangélikus egyházakkal közösen a Megyehá-

za előtt Biblia felolvasást tartott. A kezde-

ményezéshez csatlakozott iskolánk is. A 

résztvevők kedvenc Bibliatörténetüket ol-

vasták fel.  



 

TEMPLOMLÁTOGATÁSOK 

Minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a református nagytemplomban az 

istentisztelet. A diákoknak évente legalább 5 alkalommal illik elmenni ezekre az 

alkalmakra, és illik a helyhez méltóan viselkedni.  
Isten házában nem beszélgetünk, nem rágózunk, s arra az egy órára a mobiltelefo-

nokat is pihentetjük. Illik az alkalomnak megfelelően felöltözni, melybe sem a strand-

papucs, sem a tornacipő, sem a rövidnadrág nem illik bele. Illik bekapcsolódni az isten-

tisztelet menetébe, tehát bátran énekelhetjük a zsoltárokat és mondhatjuk imánkat a 

gyülekezettel együtt, hiszen mi is ennek a közösségnek vagyunk a tagjai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az évnyitón 

MIRE JÁR TEMPLOMI PECSÉT? 
Egy tanév során a diákok legalább 5 alaklommal vegyenek részt istentiszteleten, és 5 

alkalommal más egyházi rendezvényen. Ez utóbbiak közé sorolhatók a következők: 

 istentiszteleten való részvétel, valamely református vagy a tanuló vallásának 

megfelelő (katolikus, evangélikus) templomban 

 gyermek- vagy ifjúsági istentiszteleten való részvétel 

 Szeretethíd programban vagy önkéntes munkában való aktív részvétel 

 országos református versenyeken való részvétel 

 tábori alkalmak és túrák, melyeknek része áhítat vagy istentisztelet 

Egy tanév során minden tanulónak legalább 5 pecsétet kell szereznie! A további lega-

lább 5 alkalmat a fent felsoroltak közül is teljesítheti. Az egyházi alkalmak nem telje-

sítése a magatartás értékelésébe beleszámít. Nem kaphat példás értékelést az a 

tanuló, aki egy tanévben nem szerzi meg a 10 bejegyzést (pecsét és aláírás).  



 

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 

Országszerte szeptember 25-én rendezték meg a Kutatók éjszakája termé-

szettudományos előadássorozatot.  

Mi Szegedre utaztunk, ahol 

két programon vettünk részt. 

Először a Tini Laborban voltunk. 

Különböző kísérletekbe tekint-

hettünk be, sőt segíthettünk is 

azok bemutatásában. Megtudtuk, 

hogyan készül az elefántok fog-

krémje, vagy hány csepp vizet 

bír el egy ötvenforintos pénzér-

me. Egy kis séta után elérkez-

tünk a második helyszínünkre, 

ahol a földrajzra helyeződött a 

főhangsúly. Bemutatták hogyan 

és milyen technikával készülnek 

a légi felvételek. Csodálatos 3 

dimenziós képeket láttunk, amelyek elkészítéséhez mi is segítséget kaptunk. Nagyon 

érdekesek voltak a programok, szívesen megnézném a bemutatókat még egyszer.   

                                    Berezvai Anna (8.a) 

 

TÚL AZ ÜVEGHEGYEN, TÚL AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN… 

A gyermekkönyvtár az idén is 

megrendezte a Benedek Elekre emlé-

kező meseolvasást.  

A nagy mesemondó 1859. szeptem-

ber 30-án született, így születésnapja 

lett a magyar népmese napja. Nincs 

olyan ember, aki ne ismerné meséit, 

munkássága alapján ő a magyar gyer-

mekirodalom egyik megteremtője. Az 

alsósok és az 5. évfolyam egy órát töl-

tött a könyvtárban, ahol sok szép mesét olvastak és hallhattak. 



 

MIKSZÁTH NYOMÁBAN 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. minden évben meghirdeti pályázatát, melynek ke-

retében az iskolás gyerekek a határon túli magyarlakta területekre látogathatnak. A 

Határtalanul program keretében - a nyertes pályázatnak köszönhetően - a két hetedik 

osztály április közepén a Felvidékre utazhat 2.096.000.- Ft. támogatással. 

KÉKES-TETŐ, RÁM-SZAKADÉK… 

Pólya Sándor tanár úr minden hónapban túrát szervez az ország valamelyik 

szép pontjára. Ezekre a kirándulásokra szívesen jelentkeznek a gyerekek, mert min-

dig vidám hangulatban telnek az olykor-olykor igen fárasztó helymászások.  

– Hogyan jött az az ötlet, hogy túrákat tervezzen? 

–  Még általános iskolás voltam, amikor először elvittek túrázni. Akkor tetszett meg a 

hegymászás, az erdőjárás. Elhatároztam, ha tanár leszek, én is elviszem majd a gyere-

keket túrázni, az erdőbe kirándulni. 

– Hol voltak eddig, és hová mennek még? 

–  Szeptemberben Visegrád mellé, Dömösre utaztunk, 

ahol a Rám-szakadékot másztuk meg. Októberi túránk 

a Kékestetőre vitt. A program a szokásos, túrázunk, 

piknikezünk és megnézzük minden alkalommal a kör-

nyék nevezetességeit is, és természetesen gyönyör-

ködünk a tájban is. 

– Melyik a legkedveltebb túrahely? 

– Nincs kedvenc helyem, mert mindenhova szívesen 

visszamegyek, akár százszor is. Bár mégis van ked-

vencem, Lillafüred, a Kecske-lyuk és a Szeleta-

barlang mindig kellemes kirándulóhely. Nagyon sok 

szép táj van még, ahová szívesen elviszem a gyereke-

ket.                                             Sarusi-Kis Milán (7.a) 

FELOLVASÁS NÉMET NYELVEN 

Területi Német Szépkiejtési Versenyen vettek részt iskolánk tanulói.  

A verseny első felében az ismert, majd egy ismeretlen szöveget kellett németül 

helyes kiejtéssel, jól hangsúlyozva felolvasniuk. Eredmények: 6. évfolyam: Vígh Doris 

Zorka 1. hely, Jancsovics Dóra 2. hely 8. évfolyam: Gazsó Rebeka 2. hely, Fülöp László 

3. hely. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika. 



 

OKTÓBERI ÜNNEPEINK  

Október 6-a Magyarországon nemzeti gyásznap. Ezen a napon emlékezünk meg 

azokról a hősökről, akik életüket áldozták az 1848-49-es szabadságharcban. Gr. 

Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten, 13 tábornokot pedig Aradon végeztek ki 

Haynau osztrák tábornok parancsára. Az 5.b osztály tanulói egy  rádiós hangjátékban 

idézték fel a 166 évvel ezelőtti eseményeket.  

Október 23-án a „lyukas zászlós ünnep”-re, az 1956-os forradalom és szabad-

ságharcra emlékezünk, mely 59 évvel ezelőtt egy pesti diáktüntetésből alakult ki. A 

magyar emberek egy idegen nemzet, a szovjet kommunista elnyomás ellen tiltakozot-

tak. Sokan vesztették életüket a harcok alatt és az azt követő megtorlás éveiben. 

Róluk a 8. osztályosok emlékeztek meg műsorosukkal a nagytemplomban.  

Október 31-e a reformáció ünnepe. 1517-ben ezen a napon függesztette ki Lut-

her Márton a németországi wittenbergi várkapura a 95 pontból álló tételét, melyben 

az egyház megreformálását követelte. Nézeteinek gyorsan lettek követői, s hamarosan 

ki is alakult az új egyház, a református. A vallás gyakorlását kezdetben tiltották, ám 

terjedését már nem tudták megállítani.  

A ZENE MINDENKIÉ! 
Yehudi Menuhin amerikai hegedűművész kezdeményezésére lett október 1-je a ze-

ne világnapja. Az eseményre emlékezve iskolánk diákjai most is a Kossuth téren éne-

keltek a szemerkélő esőben. Az énekek mellett hangszerek is megszólaltak, hegedűn 

Farkas Flóra Fanni (8.a), Magyar Dominika (8.a), Magyar Péter (7.b) és Fenyvesi Szil-

veszter (7.b), gitáron Dimák Patrik (7.b) játszott.  

A tanári kórus a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyék Találkozóján énekelt Bé-

késen az egyházmegyék egyesített énekkarában. A kórus karnagya Farkas Márta. 

 



 

BELESZÓLNI, JAVASOLNI… 

Szeptemberben iskolánkban is elindult a DÖK, azaz a Diákönkormányzat. Ennek 

lényege, hogy ne csak a tanárok döntsenek az iskolát érintő kérdésekben, hanem mi, 

tanulók is, sőt programok szervezésébe is beleszólhatunk. Ha elég kérés és észrevétel 

gyűlik össze, a javaslatokat az elnök aláírásával benyújtjuk az igazgatónak. Judit néni 

(Négyesi Judit) segítségével beszéljük meg a feladatokat. Legutóbbi gyűlésünkön szó 

volt a Házirend egyes pontjainak megváltoztatásáról, illetve megválasztottuk DÖK-

elnöknek Mészáros-Berkecz Andreát (8.a), helyettese Gulyás Réka (8.b) lett. A Diák-

önkormányzat tagjai a felsős osztályok megválasztott képviselői, akik ötleteikkel, gon-

dolataikkal segíti a tanulói érdekképviselet munkáját.                       S.Sz. 

 

REJTVÉNY  

A megfejtéseket (névvel ellátva) Saci néni gyűjti. Nyeremény egy tábla csokoládé!  

 

 

1. Jézus egyik jelképe. 

2. Ekkor alszunk. 

3. Női név (július 22.) 

4. Magor leszármazottai. 

5. A gyümölcsök külső borítása. 

6. Köszönés. 

7. Számokkal foglalkozó tantárgy röv. 

8. A hivatalos iratot ez teszi hitelessé. 

9. Ő teremtett bennünket. 

10. Rokoni kapcsolat, közös anya és apa 

11. Fiúk kedvelt labdás csapatjátéka. 

12. Ezen járunk az épületben. 

13. Holdkóros, aki éjszaka álmában 

járkál. 

14. Nem esik messze az  …  fájától. 

15. A nyávogó háziállat. 

16. Van belőle Atlanti, Csendes, Indiai. 

17. Apa társa. 

18. Ebből tanulsz az iskolában.  
 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          



 

EURÓPA BAJNOKSÁG – KISSBÉS RÉSZTVEVŐKKEL  

Idén nyáron a kötélugró Európa Bajnokságot Németországban rendezték meg.  

Iskolánkból négy tanuló is minősíttette magát erre a megmérettetésre: Varga 

Máté (tavalyi nyolcadikos tanuló), Varga Márk (7.b), Andrikó Noémi (8.b) és én. 

A verseny több részből állt, volt két gyorsasági verseny és a szabadon választott 

gyakorlat, amiben az elemek nehézségét és kreativitását pontozták. Csapatunk két nap 

is versenyzett. Párosban Andrikó Noémivel ifjúsági korcsoportban 2. helyezést értünk 

el, úgy, mint a két edzőnk, Molnár Gábor és Tarjányi Orsolya. Formációs versenyszám-

ban szintén a dobogó 2. fokára tudtak felállni a versenyzők.  

Másnap kicsit lehetett pihenni, de a harmadik versenynapot már nagyon izgatottan 

vártuk. Először a gyorsasági versenyszámok zajlottak le, majd a szabadon választott 

gyakorlatok. Mindenki nagyon jól teljesített ezen a napon is. Estig, az eredményhirde-

tésig viszont jó sokat izgultunk, mert mindenkinek voltak céljai, álmai, amiket el szere-

tett volna érni, ezért mindenki ideges volt kicsit, hogy sikerült-e neki. Az izgalom olyan 

nagy volt, hogy még az evés is nehezen ment némelyikünknek.  

Végül igen jó 

eredmények 

születtek: Var-

ga Márk kor-

csoportjában 4. 

helyezést ért el 

szabadon vá-

lasztott gya-

korlattal, ösz-

szetettben 8. 

lett. Varga 

Máté szintén 

szabadon vá-

lasztott gya-

korlatával 8. 

lett, összetettben pedig 10. Andrikó 

Noémi 30 másodperces gyorsaságival 

12. helyezést ért el az erős mezőny-

ben. Én a háromperces gyorsaságival 3. 

helyezést, szabadon választott gyakor-

lattal 2. helye-

zést, az össze-

tettben pedig 

Ifjúsági Európa 

Bajnok lettem. 

Nagyon jó volt 

ott lenni és a 

magyar váloga-

tott tagjaként 

szerepelni ezen 

a versenyen. 

Fantasztikus 

érzés volt, 

amikor minden-

ki sorra gratu-

lált az eredményhez, és még ha külön 

csapatban is vagyunk, úgy szurkoltunk 

egymásnak, mint a legjobb barátok. Ez 

egy igazán jó nyári élmény volt! 

                              Vass Vivien (8.a) 



 

CSAPATKUPA G-ÁTFUTÁSSAL 

Szeptember 19-én volt a nagy esemény. Már nagyon vártuk a napot, hetekkel előtte 

elkezdtünk készülni rá, Szilvi néni irányításával gyakoroltunk. Jól megfért egymás 

mellett a futó- és a görkorcsolyás csapat. A nagy nap reggelén 8-kor indultunk át 

Csongrádra busszal. A regisztrációnál mindenki megkapta a rajtszámát és a közös 

bemelegítést követően hamarosan eljött az indulás ideje. Először a görkorisok, majd a 

futók rajtja következett.  

Jó érzés volt, hogy ilyen szép környezetben sportolhattunk és tehettünk valamit az 

egészségünkért. Reméljük, hogy másoknak is példát tudtunk ezzel mutatni. A 6,14 km-

es távon és a görkorcsolyázásban is szép eredmények születtek. Iskolánk csapata vett 

részt legnagyobb létszámban ezen a megmérettetésen, így mi hoztuk el a csapatkupát 

is. Hajrá Kisbé!!!                                                                 Bakai Petra és Rácz Luca 5.a 

Eredmények:  

6 km futás: I. korcsoport lány: 1. Őze Virág (4.a), 2. Varga Dorina (6.b), 3. Kozák Maja 

(5.b). I. korcsoport fiú: 1. Pásztor Milán (6.a) 2. Őze Csanád. II: korcsoport fiú: 2. 

Györgyi Attila (8.b), 3. Varga Márk (7.b). III. korcsoport fiú: 2. Sipos Balázs (8. a). Női 

abszolút kategória 3. helyezés Őze Virág. (4.a). Felnőtt: Dósai- Molnár Szilvia korcso-

port 1. helyezés. 

6 km görkorcsolya: Női abszolút kategória: 1. Tonomár Nina (5.b), 2. Rőth Petra (7.b), 

3. Kozák Léna (6.b). Férfi abszolút kategória: 1. Tonomár Zoltán (5.b), 2.Mikó Balázs 

(6.a), 3.Fenyvesi Szilveszter (7.b) 14 km-es távon rajthoz áll még Farkas Márta és 

Ádám Olga tanárnő is, aki korcsoport és abszolút 3. helyezett lett.  

 

 



 

AUTÓMENTES NAP - GYŐZELEMMEL 

Szeptember 22-én rendezték meg a Legrandos 

biciklizést, ahol együtt tekert az iskola apraja-

nagyja. A már szinte hagyománnyá vált programot 

mindig az Európa Autómentes napon szervezik. Az 

idei tekerés gyülekezőpontja az Új utcai nagy üres 

terület, ahol több száz diák és felnőtt gyűlt össze. 

Most is kaptunk egy kis harapnivalót és a szervező 

céget népszerűsítő pólót! Hosszabb várakozás után 

tettünk egy kört a Vásárhelyi út felé, majd visszaér-

ve a kiindulási ponthoz láttuk, hogy a menet vége 

még el sem indult! Így ismét várakoztunk, de érde-

mes volt, mert következett az eredményhirdetés. Izgatottan vártuk végig, hogy min-

den iskolanév elhangozzon, hogy utoljára mondják a miénket, mert akkor mi nyertünk! 

Hurrá! Mi nyertük meg a 200.000 forintos fődíjat! Szerintem mindenkinek tetszett ez 

a nap, ami nevetéssel és pólóaláírásokkal zárult.                               Berezvai Anna (8.a)  

MEZEI FUTÓVERSENY  

A Diákolimpia városi döntőjét október 13-én rendez-

ték meg. Ezen az eseményen iskolánk is részt vett, és 

nagyon szép eredményekkel tértek haza. Az időjárás nem 

igazán kedvezett, de a versenyzőket nem hátráltatta a 

futásban. A futóversenyt három katona nyitotta meg egy 

váltóversennyel, őket követték a diákok. Az első futók a 

legkisebb lányok kezdték és a legidősebb fiúk zárták. 

Rengeteg érmes helyezett lett egyéni és csapatverseny-

ben is, ezért ez a verseny mindenki számára emlékezetes 

marad, s remélem jövőre is ott leszünk.             

                                                 Nagy Kincső Anna (5.b) 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 500 példányban 

 

 


