
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2017. szeptember - október 

REFORMÁCIÓ 500 
1517. október 31-én 

Luther Márton kiszö-
gezte 95 tételét a 

wittenbergi vártemp-

lom kapujára.  
Ezzel kezdetét vet-

te a reformáció, mely-

nek 500. évfordulóját 

ünnepeljük az idén. 
Számos esemény kap-

csolódik az ünnephez, 

az őszi lapszámunkban 
ezekről is beszámolunk. 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

A reformáció 500. évfordulóján ünnepi istentisztelet lesz október 

29-én, vasárnap 10 órakor.  

A Református Nagytemplomban Fehér Csaba lelkipásztor köszönti a 

hívőket, a vendégeket. Ezen a délelőttön verssel Pásztor Mátyás, énekkel 

a Bárdos Lajos Vegyeskar (vezényel: Nagy János karnagy) és a Kiss Bálint 

Református Általános Iskola Tanári kórusa (vezényel: Farkas Márta) 

szolgál.  

Áhítatot Szűcs András Ottó újszentesi református lelkipásztor 

mond. Ezt követően kerül sor az Országzászló és a Történelmi Békés-

Bánáti Református Egyházmegye Vándorzászlajának átadására.  



 

A REFORMÁCIÓ ELINDÍTÓJA 

Martin Luther 1483. november 10-én született, 

Eislebenben. Iskolába a szomszédos városban, 

Mansfeldben járt. Hamar kitűnt szorgalmával, így 1501 

és 1505 között az erfurti egyetem bölcsészkarán tanult. 

Az egyetemen magiszteri címet szerzett, s apja kérésé-

nek engedelmeskedve jogi tanulmányokba kezdett. 

Egy nyári viharban átélt halálfélelem hatására dön-

tött úgy, hogy otthagyja jogi tanulmányait és szerzetes-

nek áll. Még abban az évben be is lépett az Ágoston-rendi kolostorba. Apja, aki egy 

tehetős bányász volt, nem sajnálta a pénzt a tanulmányokra, így egyáltalán nem örült 

fia döntésének.  1507-ben szentelték pappá. 1512-ben a teológia doktorának avatták, s 

wittenbergi plébániatemplomban kezdett 

prédikálni.  

Itt erősödött benne a felismerés, hogy 

az üdvözülés „csakis a hit, csakis a kegye-

lem, csakis az írás által” lehetséges. Ezzel 

támadni kezdte a papságot, mert szerinte 

az nem a Bibliában megírtak szerint cselek-

szik. Többször tiltakozott a búcsúcédulák 

árusítása ellen is, a 95 tételmondatban 

ennek ellentmondásait fogalmazta meg.  

A pápa hamarosan az inkvizíció, az egyházi törvényszék elé idézte Luthert, ám ő 

nézeteit a pápa kiátkozással való fenyegetésére sem vonta vissza. 1521-ben a wormsi 

gyűlés elé idézték, ahol birodalmi átokkal sújtották. Életét Bölcs Frigyes szász válasz-

tófejedelem mentette meg, aki Wartburg várába menekítette Luthert. Az itt töltött 

idő alatt lefordította előbb az Újszövetséget, majd az Ószövetséget is.  

Gondolatait egyre többen he-

lyeselték és terjesztették, töb-

bek között az anyanyelvi misé-

zésről szólót.  

Tanai alapján jött létre halála 

után az evangélikus, Kálvin János 

genfi reformátor irányzatából 

pedig a református egyház. 

A búcsúcédula 

Az egyház pénzért olyan cédulákat árusított, 

mellyel az ígérte, hogy a bűnösök megszabadul-

hatnak bűneiktől, vagyis feloldozást kaphatnak 

pénzért a bűneik alól. A pénzt azonban az egyház 

saját fényűző életére fordította, hiszen ebből 

jelentős bevétele lett.  



 

 

A SZENTÍRÁS VÁNDORÚTJA  

Január 1-jétől december 31-ig a Tiszán-

túli Református Egyházkerület egyedi 

vándorbibliája járja be az összes tiszán-

túli gyülekezetet Záhonytól Szegedig. 

Kézből kézbe és gyülekezetről gyüleke-

zetre jár a díszkötéses Szentírás, amelyet vinni és fogadni kell, amelyre vigyázni és 

figyelni kell, amelyet érdemes felnyitni és elolvasni belőle az aznapra kijelölt verseket. 

A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva, október 17-én a Református Nagy-

templomban ünnepélyes keretek között fogadtuk a felsőpárti református gyülekezet-

től érkező vándorbibliát. Az istentiszteleten iskolánk tanári kórusa szolgált. A vándor-

biblia másnap a csongrádi református gyülekezethez került át.  

GYERMEKKÓRUSOK TALÁLKOZÓJA 

A reformációs ünnepségsorozat részeként október 14-én, szombaton rendezte meg 

iskolánk a gyermekkórusok találkozóját. A református nagytemplomban Fehér Csaba 

lelkész köszöntötte a vendégeket. A délutáni hangversenyen iskolánk csengettyűsei 

mellett fellépett a gyermekkórus és a tanári kórus, (karvezető: Farkas Márta), a szar-

vasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 

Gyermekkórusa, (karvezető Paraszt Attiláné), valamint a hódmezővásárhelyi Bethlen 

Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium kara (karvezető: Baracs Ró-

bert). A kórusok a műsor elején és végén közösen is énekeltek.  



 

REFORMÁCIÓ A LEVÉLTÁRI NAPOKON 

A Csongrád Megyei Levéltári Napok idei programja a reformáció 500. évfordulójá-

hoz kapcsolódott. Október 11-én a Református Nagytemplomban neves történészek és 

néprajzkutatók mutatták be az új hit magyarországi terjedését, a református egyház 

kiépülését és a református iskolák megjelenését, valamint a szentesi református papok 

és tanítók munkáját. A program levezető elnöke Karikó-Tóth Tibor igazgató úr volt. 

A TEREMTÉS  

Örömünkre a 

mi osztályunk 

vállalhatta az 

október 1-jei 

családi vasárna-

pon a szolgála-

tot. Az alábbi 

gondolatok je-

gyében szere-

tettel készültünk verseinkkel, énekeinkkel: „Gyermek vagyok, úgy szólok, mint gyer-

mek, gyermekhez illő dolgokat teszek. Ha felnövök, felnőttként kell gondolkodnom, 

felnőtthöz illő dolgokat kell cselekednem. Óvnom kell a teremtett világot.”  

Az előkészületek során sokat beszélgettünk, hogyan tudunk vigyázni közvetlen kör-

nyezetünkre, egymásra. Nagy lendületet adott e szolgálat most alakuló közösségünk 

építésében. A hirdetői faliújság elkészítése is közösen történt, amibe besegítettek 

volt tanítványaink is.  

Köszönjük a szülői segítséget, a szeretetvendégséget, s azt, hogy sokan elfogadták 

meghívásunkat. Szép, meghitt délelőtt volt.  

Almásiné Szaszkó Edit 

A NÉPMESE NAPJA 

Benedek Elek népmesegyűjtő születésnapja alkalmából – immár hagyományként – 

meseolvasásra várták a gyerekeket a gyermekkönyvtárba. A programról iskolánk diák-

jai sem hiányoztak, mesét olvastak, mesét hallgattak.  



 

PÁLYÁZATAINK… 

A nyár folyamán három EU-s pályázatot nyújtott be iskolánk. 

 Az EFOP-3.2.3 „DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN” – konzorciumi pályázatot 

befogadta a pályázatkezelő.  Ez a pályázat a LEGO Matek és LEGO szövegértést segí-

tő oktatási csomagok bevezetését, illetve Robotikai eszközfejlesztést tenne lehetővé 

sikeres elbírálás esetén. 

  

 Az EFOP-3.3.7-17 „INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE 

A KISS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” című pályázat szerződéskötés alatt 

áll, 75 millió Ft-os támogatást nyert el intézményünk. A pályázat részeként 12 milliós 

eszközbeszerzésre kerülhet sor (három felsős tanteremben új egyszemélyes tanuló-

asztalok és székek, sok társasjáték, sport és készségfejlesztő eszköz). 

 A PÁLYÁZAT FŐBB ELEMEI: A Pénz világa projekt alsóban és felsőben; Logikai fejlesz-

tések matematikusokkal; Lelki és fizikai egészség fejlesztése (Csendes percek és a 

Boldog iskola cím elnyerése); Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak 

bővítését célzó feladatok; Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, 

versenyek; Pedagógusok és diákok felkészítése interaktív előadások keretében.  

  

 EFOP-1.8.5-17 „MENŐ MENZÁK AZ ISKOLÁKBAN” című pályázat az egészséges étke-

zést és életstílust népszerűsítő programokból áll. Az elbírálás sikeres volt, 20 millió 

Ft-os támogatást nyertünk el. Ebből eszközfejlesztésre 6 millió forintot költhetünk, 

megvalósul az iskolai ebédlő bútorainak cseréje, leány technika terem korszerűsítése, 

gyakorlókert kialakításához szükséges eszközök beszerzése, ivó kutak létesítése.  

 A PÁLYÁZAT FŐBB PROGRAMELEMEI: a diákok táplálkozási szokásairól, rendellenességé-

ről írásos tájékoztatás és ajánlás; dietetikai szaktanácsadás és konzultáció a gyere-

kek, szüleik, a tanárok és a közétkeztetésben résztvevők számára. Ismeretterjesztő 

foglalkozások (a táplálkozás összefüggése a krónikus betegségekkel, az ételérzékeny-

ség és speciális étrendek, a vitaminok és antioxidánsok, ételek tápanyagtartalma, az 

adalékanyagok szerepe és élettani hatása, fűszernövények a mindennapokban). A Sem-

melweis Orvostörténeti Múzeum időszaki kiállításának megtekintése. Főzőverseny; 

Aktív, illetve már nem aktív profi sportolók bemutatása.  

  

 NKA – Már működő iskolai kórusok támogatása című pályázattal 275.000,- Ft-ot 

nyert el az iskola.  A pályázatot Farkas Márta tanárnő nyújtotta be és az iskolai kórus 

és csengettyűs szakkör munkáját segíti az elnyert összeg. 



 

AZ ÚJ SEGÉDLELKÉSZ 

 Augusztus elejétől látja el Didi Xénia a segédlelkészi fela-

datokat az egyházközségben. Egy kis szatmári faluból, Szamo-

sújlakról érkezett hozzánk. A Debreceni Református Hittu-

dományi Egyetemen tanul, református lelkipásztor lesz.  

Mint mondja, 17 éves korában tért meg, és nem sokkal ké-

sőbb elhívást kapott Istentől erre a szolgálatra. Bár korábban 

soha nem járt itt, mégis örömmel jött Szentesre, és minél 

több idő telik el, annál inkább megszereti a várost. Örömmel 

tölti el az is, hogy munkája során részese lehet ennek az isko-

lának, és közöttünk élhet. 

ÉNEKVERSENY 

A zene világnapja alkalmából házi énekversenyt tartottunk. A vállalkozó diákok 

önállóan készültek egy szabadon választott népdallal és egy egyházi énekkel. Az alábbi 

eredmények születtek: ALSÓSOK: 1. Jegyes-Molnár Milla (3.b), 2. Kalapos Szonja (2.b), 

3. Balog Álmos (2.b); FELSŐSÖK: 1. Molnár Róza, 2. Kanász-Nagy Lilia, 3. Nagy Napsugár. 

Mindhárman 6.b-sek.   

KÉT INTÉZMÉNY EGY PÁLYÁZAT 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósuló „Óvodai és iskolai szociális munka 

megvalósulása Szentesi Járásban” című projektnek kö-

szönhetően az idei tanévtől kezdődően az iskolában is jelen van a Szentesi Családsegí-

tő Központ egy munkatársa, mint iskolai szociális munkát ellátó szakember.  

Az iskolai szociális munka által nyújtott főbb szolgáltatások: gyermekek érdekei-

nek hatékony képviselete; tanácsadás a gyermekeknek és szülőknek egyaránt az iskolai 

és más élethelyzet nehézségeivel, valamint szociális jellegű kérdésekkel kapcsolatban; 

diákok delegálása különböző szolgáltatásokhoz (tanulásfelzárkóztatás, pszichológiai 

tanácsadás, egészségügyi-és szociális intézmények); közösségi programok szervezése. 

Az iskolai szociális munkás, Lázár Mariann személyesen a keddi és szerdai napokon 

található meg az intézményben, telefonos elérhetősége: 06-70/324-67-11.  

 



 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - KAPOSVÁRON 

Idén 46. alkalommal rendezték meg az 

elsősegélynyújtó versenyt, melynek orszá-

gos döntője szeptemberben Kaposváron 

volt. Iskolánk – immár 9.-es – diákjai a helyi 

és a megyei forduló után jutottak a legjob-

bak közé. A kétnapos megmérettetésen 

városszerte különböző helyszíneken és 

helyzetekben kellett bizonyítaniuk, hogy 

baleset esetén is tudják, hogyan kell ellátni 

a sérültet a mentők kiérkezéséig.  

Az általános iskolai kategóriában, a Vöröskereszt Különdíja mellett, a 9. helyet sze-

rezték meg. A csapat tagjai − kiegészülve egy kosztás diákkal, Szabó Lászlóval − Batta 

Orsolya, Mácsai Gergely, Vecseri Martin és Sulyok Máté. Felkészítőik: Barna Péter 

mentős és Négyesi Judit. 

 ISKOLABÁL 

A Kiss Bálint Református Iskoláért Alapítvány november  

18-án szombaton 19 órától tartja XI. Jótékonysági Estjét a Me-

gyeháza nagytermében. Műsorban a 8. osztályosok nyitótánca látha-

tó, majd a Just Showband együttes játszik a bálozók kedvére. A 

rendezvényre a jegyek már kaphatók 5000 forintos áron. Az iskola alapítványát tom-

bolatárgyak felajánlásával, illetve pártolójegyek megvásárlásával is támogathatják. 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

Az őszi szünet október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-

tási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).  

A héttel kezdünk. 

A téli szünet december 21-től 2018. január 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap de-

cember 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).  

Iskolánk tanárai december 13-án, szerdán 16 órától fogadóórát tartanak. 



 

ÉLJEN A GRUND! 

Szeptember 24-én az iskola tanulói, szülői, tanárai, régi tanítványai a Vígszínházba 

utaztak A Pál utcai fiúk előadásra. 
Ahogy mindenkinek a csapatból, nekünk is nagyon tetszett az előadás. A színészek 

játéka nagyon jó volt, szépen énekeltek. Jó volt hallani a már ismert dalokat. Különösen 

az tetszett, amit mi is énekeltünk az Éneklő osztályok versenyén. Ez a Pál utcaiak indu-

lója volt. A csatajelenet nem annyira tetszett nekünk, de érdekes volt és nagyon ritmi-

kus. A díszlet nem volt sok, de nagyon ötletes, ahogy az iskolapadok farakásokká ala-

kulnak, vagy megjelenítik a Füvészkert helyszíneit vagy a pesti utcát. Reméljük, még 

sokan fogják látni ezt az előadást!  

Bartha Levente, Vigh Dorina (6. b)

 

MEGEMLÉKEZÉSEK 

Október 6-A nemzeti gyásznap. Az 

1848-49-es forradalom és szabadság-

harc leverése után Aradon ezen a na-

pon végeztek ki 13 tábornokot. Pesten 

gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 

lett a bécsi bosszú áldozata. A napról 

az 5. osztályosok emlékeztek meg 

rádiós műsorukkal.  

 

 

Október 23-án emlékezünk meg arról 

a forradalomról, amely 1956-ben tört 

ki Budapesten. A pesti egyetemisták 

tüntetést szerveztek az elnyomó szov-

jet diktatúra ellen, majd hamarosan 

eldördültek az első fegyverek is. A 

szabadságharcot november 4-én a 

szovjet tankok verték le. A 8. osztá-

lyosok műsorával emlékeztünk az 

’56-os hősökre a nagytemplomban.



 

A ZENE VILÁGNAPJA 

Október elsején volt a zene világnapja, és az egész iskola készült a megünneplésé-

re. Az idén azonban kettős volt az ünnep: Balázs Árpád szentesi származású zeneszer-

ző 80. születésnapjáról is megemlékeztünk a Kossuth téren. Balázs Árpád neve a Min-

denki című Oscar-díjas filmből is ismerős, hiszen ő komponálta a Bodzavirág című kó-

rusművet. Iskolánk diákjai, kicsik és nagyok egyaránt, 4 dalt énekeltek el a járókelők 

előtt. Jó volt együtt énekelni!                                                           Kovács Balázs (5.b) 

AZ ÚJ ANGOLTANÁR 

Burai Dóra tanárnő idén szeptembertől tanít iskolánkban, a 

felső tagozatban.  

Hét évig Angliában élt, és ez az időszak nagyon meghatározó 

volt az életében és a munkájában egyaránt. Gyerekekkel foglal-

kozott, akik révén betekinthetett az angol anyanyelvi oktatásba 

és megismerhette az angol gyermekirodalom legkedveltebb íróit, műveiket. Óráin sze-

retné a diákoknak átadni azt az érzést és sikerélményt, amit egy idegen nyelv haszná-

lata adhat! Célja az, hogy a gyerekek bátran tudják és alkalmazzák a tanultakat!.  A 

tanórákat ezért igyekszik interaktív játékokkal színesíteni és beszédre alapozni. 

A GIMI VERSENYEIN… 

Az elmúlt hetekben rendezte meg a Horváth Mihály Gimnázium a hagyományos őszi 

tanulmányi versenyeit. Az idén is több száz általános iskolás diák mérte össze tudását 

6.–8. évfolyamig. A versenyek többsége kétfordulós volt, a döntőbe csak a legeredmé-

nyesebbek kerültek. Iskolánk tanulói az idén szép eredményeket hoztak:  

ANGOL NYELV: 7. o: 2. hely: Jáger Dorka Anna (7.b) (fk: Lőrincz Edit); 8.o: 1. Mikó 

Balázs (8.a), 2. Gyarmati Lehel (8.a), 4. Szabó Gergő (8.a) (fk: dr. Bacsa Éva). NÉMET 

NYELV: 7.o: 2. hely: Héja Szabolcs Dániel (7.b). 8.o: 1. hely: Vígh Dorisz (8.a), 2. Rácz 

Huba (8.b), 4. Jancsovics Dóra (8.a), (fk.: Dimákné Sebők Veronika). ANYANYELVI SZÖ-

VEGÉRTÉS: 8.o: 1.hely: Vígh Dorisz (8.a), 2.Tarján Viktória (8.a), 4. Jancsovics Dóra (8.a). 

(fk: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella). MATEMATIKA: 7.o.: 1. hely: Szalaji Gábor (7.b). (fk: 

Labádi Lajosné.) SZERETEK GONDOLKODNI: 7.o.: 4. hely: Kiss Lehel (7.a). (Fk: Labádi La-

josné). 8.o.: 1. hely: Rácz Huba (8.b), 4. Jancsovics Dóra (8.a). (fk: Horvát József). 



 

ÉNEKKAROS EDZŐTÁBOR 

Az első énekkaros edzőtábor szeptember első hétvégéjén zajlott Fábiánsebes-

tyénen az Almáskert-vendégházban. 

Péntek délu-

tán érkeztünk, 

uzsonnával vár-

tak minket. Erre 

szükség is volt, 

hisz a vacsoráig 

még egy órát 

próbáltunk. A 

finom vacsora 

után fáradtan és jókedvűen bújtunk ágyba. Sokan már az esti mese alatt el is aludtak. 

Kipihenve reggeliztünk, kiegészült a kórus további tagokkal. Ebédig megtanultunk még 

néhány dalt, délután pedig gyakoroltuk azokat. Kicsit összerázódtunk, hiszen az idén 

már alsósok is énekelnek velünk. Főleg az októberi kórushangversenyre és már a kará-

csonyra is készültünk.  

Szombat délután ellátogattunk egy játszótérre, a próbák után kézműveskedtünk, este 

pedig szalonnát sütöttünk. A szünetekben legtöbben csocsóztunk, a kicsik billiárdoz-

tak, játszottak. Sokat nevettünk, jó volt a hangulat, de mégis legtöbbet éneke ltünk. 

Vasárnap közösen mentünk istentiszteletre. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük 

Márta néninek a csodálatos szervezést! Hálásak vagyunk Erika néninek a helyért és a 

finom ételekért, az iskola alapítványának a támogatásért. Reméljük, jövőre is lesz. 

 Nagy Kincső Anna, Nagy Csillag Róza és Nagy Bátor András 

PÁLYÁZATI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG (1. FORDULÓ)  

Október 13-án rendezte meg a Családsegítő Központ a 7-8. osztályos fiúk labdarú-

gó bajnokságát. Az első forduló Fábiánsebestyénen volt füves pályán, gyönyörű napsü-

téses időben. Fábiánnal és Nagymágoccsal játszottunk egy mérkőzést. EREDMÉNYEK: 

Kiss Bálint-Nagymágocs: 4:1; Kiss Bálint-Fábiánsebestyén: 3:2. Még két forduló lesz, 

és a három forduló eredménye adja majd a helyezések végső sorrendjét. Ezt a fordu-

lót most mi, Kiss Bálintosok nyertük!  



 

BRONZÉRMES TÁVOLUGRÓ 

A tavalyi tanév június 15-én véget ért, viszont két diákra 

még várt egy megmérettetés. Kozák Léna (8.b) és Bakai 

Petra (7.a) tovább jutott az országos atlétika diákolimpiára, 

melyet június 23-án rendeztek meg Debrecenben. A lányok 

nagyon jól szerepeltek a sporteseményen. Léna 60 m-es 

síkfutásban a 10. helyen végzett, Petra távolugrásban a 

bronzérmet hozta el a népes mezőnyből. 

BARÁTFÜLE A KEMENCE KLUBBAN 

Nagy izgalommal vártuk az október 10-én megkezdődő Kemence klubot. A csa-

patunk 15 főből áll, és ebből 7 fiú! Sokat nevettünk, kacagtunk, vidámság töltötte 

be a konyhát.  

Mielőtt hozzáfogtunk 

sütögetni, megtanultuk, 

hogyan kell tésztát da-

gasztani, valamint azt is, 

hogyan kell elkészíteni a 

barátfülét.  

Bizony várt ránk egy 

kihívás is! Sajnos, a sü-

tőben a sütemény szét-

nyílt és kifolyt a lekvár. 

Na, de nem a kinézete teszi a sütit sütivé, hanem az íze! Igazán finom volt! Amikor 

pedig a finomság kihűlt, igazságosan szétosztottuk, mindenkinek jutott belőle tíz da-

rab. Már nagyon várjuk a következő alkalmat, amikor együtt lehetünk, és a sütés-főzés 

világába kerülünk!                                                                                 Péter Vivien (5.a) 
 

BARÁTFÜLE: 1 kg lisztet tálba szitálunk, beletesszük a felfuttatott élesztőt, (5 dkg 

élesztő, 3 evőkanál cukor és 1 dl langyos víz), hozzáadunk 20 dkg margarint, 2 egész 

tojást, 1 sütőport, 1 mokkáskanál sót és 2 kis dobozos tejfölt. Közepes keménységű 

tésztát gyúrunk. Ha megkelt, vékonyra kinyújtjuk, felkockázzuk, mindegyik kocka kö-

zepére egy kiskanálnyi szilvalekvárt teszünk. A két egymással szemközti sarkát össze-

csípjük. 160 fokra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük 20-25 perc alatt.  



 

21. SZENTES-CSONGRÁD G-ÁT FUTÁS 
A Mobilitási hét keretei közt szeptember 16-án, szombaton zajlott a már hagyománnyá 

vált g-Át futás. Idén Szentesről Csongrádra futottunk nagyon szép időben.  

Tanulóink közül 24-en teljesítették a rövidebb, 7 km-es távot, egy tanuló a hosz-

szabb, 14 km-es távot. Iskolánk dolgozói közül Saci néni a 7 km-es, Szilvi néni és Már-

ta néni a hosszabb 14 km-es távot vállalta be. Mindenki sikeresen célba ért, és nagyon 

szép eredményeket értünk el. Eddigi legszínvonalasabb rendezvénye volt ez a g-Át 

futásnak. Minden befutó érmet és egy kis hátizsákot kapott. 

EREDMÉNYEK: 7 km: Őze Csanád (4.a) abszolút 2., korcsoport 1.; Komár Csaba Martin 

(7.b) abszolút 3., korcsoport 1.; Őze Virág (6.a) abszolút 1., korcsoport 1.; Szabó 

Denisz (5.b) korcsoport 2.; Jancsovics Dóra (8.a) korcsoport 1.; Podmaniczki Panna 

(7.b) korcsoport 3.; Szűcs Sarolta korcsoport 3. 14 km: Pásztor Milán (8.a) korcsoport 

1.; Dósai-Molnár Szilvia abszolút 1., korcsoport 1. helyezés. 

 

Elnyertük a legaktívabb csapatnak járó kupát is! 

 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 510 példányban 
 

 


