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A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2014. december  

AJÁNLÓ  
Elindult útjára az iskolaújság, melynek címét 

első számának megjelenésekor még nem 

tudtuk. Ötletbörzét hirdettünk, és szeren-

csére volt miből válogatnunk.  

A beérkezett sok jó ötlet közül Garai-Szabó 

Lia javaslata tetszett a legjobban. Így lett 

az újságunk címe: SSZZEEMMFFÜÜLLEESS!!  Jutalma 

egy nagy tábla csokoládé, amit Karikó-Tóth 

Tibor igazgató úr adott át. (képünkön) 

SZEMFÜLESt Haller Andrea rajzolta meg.  

Mostani számunk az advent jegyében ké-

szült, hiszen még néhány nap és felgyúlnak a karácsony fényei is. Újságunk-

ban mindenki talál ajándékot, a fenyősablon alapján fára akasztható dísz 

készíthető. A  SZEMFÜLES így kíván olvasóinak ÁLDOTT KARÁCSONYT!   

 
 

ADVENT 
 

Már az adventi készülődés hetei-

ben járunk, közeledik a karácsony, a 

keresztények legnagyobb ünnepe.  

Az advent szavunk latin eredetű, je-

lentése az „Úr eljövetele”, vagyis Jézus 

születése. December 24-től négy vasár-

napig számolunk vissza, ekkortól kezdő-

dik a karácsonyi ünnepre való felkészü-

lés. Jelképei között találjuk az adventi 

koszorút és az adventi naptárt. 

A koszorún minden adventi vasárna-

pon meggyújtunk egy új gyertyát, a 4. 

vasárnapon már négy ég. Jelentésük: 

hit, remény, öröm, szeretet. A gyertyák 

színe hagyomány szerint három lila és 

egy rózsaszín.  



Az adventi naptár használata 1900 

körül kezdődött egy német édesanyának 

köszönhetően. Ő készített először  

— türelmetlen kisfia számára — egy 24 

ablakos naptárt, melybe minden napra 

egy-egy apró ajándékot rejtett. Amikor 

a kisfiú felnőtt, üzleti vállalkozásban 

valósította meg anyja ötletét. Olyan 

naptárt szerkesztett, amelyben a hu-

szonnégy ablakocska mögé egy-egy 

darab csokoládé vagy cukorka volt el-

rejtve, s ezek csak a spaletták kinyitá-

sa után váltak láthatóvá.   

Népszokásaink közül talán a legis-

mertebb Luca-napja (december 13.). 

Ezen a napon kezdik kifaragni a Luca-

széket, melyre december 24-én, a kato-

likusok éjféli miséjén ráállva — a ha-

gyomány szerint — láthatóvá válik, ki a 

boszorkány.  

Berezvai Anna

 

NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS! 

A gyerekek legna-

gyobb örömére hoz-

zánk is ellátogatott a 

Mikulás, puttonyában 

sok-sok finomsággal. 

A Krampusz virgá-

csot szeretett volna 

osztogatni, de végül 

mindenki édességet 

kapott. Voltak, akik 

verssel, énekkel vagy 

rajzzal köszöntötték 

a piros ruhás fehér 

szakállút.  

A KARÁCSONY 
 

A karácsony keresztény ünnep, Jézus születésének emléknapja: az öröm és békes-

ség, a család és gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe. Jézus betlehemi szüle-

tésére december 25-én emlékeznek világszerte, habár nem ezt az időpontot tartják a 

valódi születésnapnak. A karácsony jelképe a feldíszített fenyőfa, amit Magyarorszá-

gon csak a XIX. századtól állítanak. Kezdetben édességekkel és gyümölcsökkel díszí-

tették, később kezdett elterjedni az üvegdísz. Az ünnep már 24-én, szenteste elkez-

dődik, amikor a gyerekek izgatottan bontogatják az ajándékokat.  

Bakos Luca

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adventi_napt%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cukorka&action=edit&redlink=1


GONDOLNI MÁSOKRA — ADOMÁNYGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN 

 

Iskolánk az idén is bekapcsolódik a karácsonyi adománygyűjtésbe. Nagypál Ju-

lianna tanárnőt kérdeztük, mi hogyan segíthetünk.   

– Milyen hagyománya van iskolánkban az adományozásnak? 

– Folyamatosan kapcsolódtunk ezekhez a lehetőségekhez. Néhány éve kezdtük a cipős 

dobozokat megtölteni. Utána jött a Kárpát-medencei alap a pénzgyűjtő akciója. A har-

madik gyűjtés az élelmiszerbank szervezésével jött létre. 

– Melyik a legjobb gyűjtésmód? 

– Mind a három fontos és jó helyre kerül az adomány. Az összegyűjtött élelmiszer 

Szentesen marad, a rászoruló családoknak osztják szét. A pénzzel a Kárpátalján élő 

magyarokat támogatjuk. A cipős dobozt pedig mindig oda visszük, ahol a legnagyobb 

szükség van rá. Sok olyan szegény család van, ahol nem biztos, hogy a gyerekeknek 

ajándékot tudnak tenni a karácsonyfa alá.  

– Miért fontos az adománygyűjtés? 

– Egyházi iskola vagyunk, az egyházunk kiemelt feladata a Szeretetszolgálat, aminek 

része az adományozás. Volt olyan időszak is, amikor mi kaptunk adományt. 

– Mi, gyerekek hogyan tudunk bekapcsolódni az adománygyűjtésbe? 

– Hittan órán megnézünk egy kisfilmet, majd megbeszéljük, hogy ki mit tehet, mit 

rakhat a dobozba. A kicsik is szeretik összeszedni, becsomagolni azt, ami otthon már 

nem kell nekik. Ha nem telik meg egy doboz, az sem baj, lehet csak néhány dolgot is 

behozni, majd itt összerakjuk a csomagot.  

– Szívesen adakoznak a gyerekek? 

– Nem lankad a segítőkészség, sőt évről évre nagyobb lelkesedéssel vesznek részt 

benne. Tavaly 150-200 doboz között volt, amit elvittünk, pénzt 40 ezer forint körül 

gyűjtöttünk, élelmiszerből pedig többet, mint az áruházakban szervezett gyűjtések. 

Dudás-Szabó Kata 

SZÉPEN BESZÉLNI — NÉMETÜL 

Szépkiejtési versenyt rendeztek német nyelvből a Klauzál iskolában. A diákoknak 

először egy ismert, majd egy ismeretlen szöveget kellett helyes kiejtéssel hiba nélkül 

felolvasniuk. Eredmények: Tóth Ábel (6.a) 2. hely, Fülöp László (7.b) 2. hely és Czékus 

Petra (8.a) 2. hely. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.  



A FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

MINDENNAPJAI 

 

 Iskolánk első alkalommal rendezte 

meg az esélyegyenlőségi napot.  

A program szervezője Urbancsokné 

Tóth Ildikó volt, aki elmondta, az volt a 

céljuk, hogy a gyerekek megismerjék a 

fogyatékkal élők, tehát a siketek és 

nagyothallók, a vakok és gyengén látók, 

valamint a mozgáskorlátozottak min-

dennapi életét.  

– Eljutott ez a cél a diákokhoz? 

– Igen. Nagyon nyitottan fordultak 

hozzájuk. Érdekes volt azonban, hogy a 

kerekesszéktől többen megrettentek, 

és nem szerették volna kipróbálni vele 

az akadálypályát.  

– Milyen programok voltak? 

–  Négy helyszínen várták a gyerekeket. 

A tornateremben egy akadálypálya volt 

kialakítva, amin kerekesszékkel kellett 

körbemenni.  

A vakok és gyengén látók a Braille-írást 

mutatták meg, illetve olyan játékokat 

hoztak, amiket bekötött szemmel lehet 

játszani. A siketek és nagyothallók a 

jeleléssel, a jelbeszéddel ismertették 

meg a gyerekeket. A díszteremben a 

mozgáskorlátozottak életéről, sportolá-

sukról néztek meg filmeket.  

 

 

 
 Erre a rendezvényre Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének néhány 

tagja jött el. Bodnár Zoltán titkárral beszélgettünk a mozgáskorlátozottak életéről.  

– Hogyan tud segíteni egy kutya? 

– A segítő kutyák minden fogyatékkal élő számára megkönnyítik az életet. A vak ember 

teljesen rábízhatja magát a kutyájára, mert elvezeti őt úti céljához, még ismeretlen 

helyen is jól tájékozódik. A siket gazdinak a kutya jelez, ha például, csöngettek az 

ajtón.  

– Vannak fajták, melyek erre megtaníthatók? 

– Gyakorlatilag bármelyik kutya alkalmas lehet rá, de én úgy tudom, a labradorok az 

igazán jók a feladatra. A kutyaképző iskolában keverék kutyákkal is foglalkoznak.  

– Mennyiben más az élete egy mozgássérültnek, mint egy ép embernek? 



– Csak annyiban, hogy másképp szervezik meg a mindennapjaikat. A kerekesszékes 

ember ülve, ezért mindennek olyan magasságban kell lennie, hogy ülve is elérje. Ezért 

is fontos az akadálymentesítés is, hogy mi is be tudjunk menni egy épületbe.  

– Hogyan kell viselkednünk egy fogyatékkal élő emberrel? 

– Ugyanúgy, mint bárki mással. Ne akarjunk erőnek erejével segíteni, mindig kérdezzük 

meg, szeretné-e, ha segítenénk. Ő el fogja mondani azt is, hogyan tegyük.  

– Mit sportolhatnak a mozgáskorlátozottak?  

– Gyakorlatilag mindent. Én még a bungee jumping-ot is kipróbáltam. De lehet vívni, 

úszni, kosarazni, kézilabdázni, röplabdázni vagy akár rögbizni is. Bár itt a labda nem 

olyan tojás alakú, mint a hagyományos. Mivel ezt négy végtagsérült emberek játsszák, 

a könnyebb megfogás miatt kerekebb a labda. Vannak olimpikonjaink is, akiknek az 

olimpia után rendezik meg a paralimpiai játékokat.  

Dudás-Szabó Kata – Berezvai Anna 

HAMUBA SÜLT POGÁCSA 

címmel megrendezett mesemondó 

versenyen Móga Alexandra  (3. a) első 

helyezést ért el.  

 

DEBRECENI VERSENY 
 

Október 22-én 13-an indultunk 

az Országos Református Tanulmányi 

Versenyre, amit Debrecenben ren-

deztek meg.  

Már kora reggel nekivágtunk a rö-

vidnek cseppet sem ígérkező útnak. A 

megérkezést követően egy istentiszte-

leten vettünk részt a Református 

Nagytemplomban, majd átmentünk az 

iskolába, ahol a különböző feladatok 

vártak ránk. Délig dolgozhattunk, s míg 

a tanárok a munkáinkat javították, 

addig mi nagyon finom ebédben része-

sültünk. 

Az eredmények kihirdetése után, 

nagy-nagy örömmel jöttünk haza, hi-

szen megannyi jó helyezést sikerült 

elérnünk:  

Rajz: Őze Virág (3.a) 1. hely, Kovács 

Adrienn (6.a) 3. hely, Bugya Andrea 

(8.a) 2. hely. 

Műveltségi verseny: 6-8. osztály: Tóth 

Ábel (6.a), Berezvai Anna (7.a), Szabó 

Kristóf (8.b) 4. hely.  

Német nyelv: 7-8. o.: Gyarmati Ármin 

(7.a) és Gazsó Rebeka (7.a) 4. hely.  

Anyanyelv: 3-4. osztály: Nyíri Sára 

(3.b), Bartucz László (4.b), Agócs Vince 

(4.a) 8. hely.  

Matematika: Nyíri Boglárka (6.a) 10., 

Majdajk Melinda (7.a) 16. hely.  

BA



ÖVEGES PROGRAM 

 
Folytatódott a csongrádi Batsányi János Gimnázium programsorozata. Ezúttal a 

7.a osztály tett látogatást a laborban, ahol gimnáziumi tanárok irányításával vé-

geztek kémiai és földrajz kísérleteket.  

 A földrajz órán a kőzetlemezek mozgását szemléltettük egy műanyag lap és egy 

kenyércsipsz segítségével, majd saját szeizmográfot készítettünk, amivel meg tudtuk 

mérni a kartondobozok által előidézett mini-földrengés erősségét.  

 Kémia órán jeget olvasztottunk. Írtuk a hőmérsékletét, és megfigyeltük az olvadás 

idejét, attól függően, hogy mennyi a jég mennyisége. Ezek után különböző folyadékokat 

égettünk, és megnéztük, hogy az anyagnak mennyire kormozó a lángja, azaz mennyire 

feketedett be a fölé tartott üveg.  

 Az órák végén kitöltöttünk egy tesztet, ami egyrészt felmérte, mennyit jegyeztünk 

meg az ott szerzett ismeretekből, másrészt ahhoz kapcsolódott, hogyan éreztük ma-

gunkat. A hibátlan tesztkitöltők egy TETUDOD (TErmészetTUDOmányos Diáklabora-

tórium) karkötőt kaptak ajándékba. A programot ebéd zárta.  

A 8.a osztály decemberben biológia és földrajz órán vett részt.  

Berezvai Anna  

HOL VOLT, HOL NEM VOLT… 

 

Novemberben zaj-

lottak az alsó tagoza-

tos mesemondó verseny 

fordulói. Mesemondóink 

lelkesen készültek. A 

városi versenyen az 1-2. 

évfolyamot Nagy Csillag 

Róza, Dávid Róbert (2.a 

felk.: Izbékiné Csige 

Hajnalka)  és Balog Van-

da (2.b, felk.: Almásiné 

Szaszkó Edit)képviselte.  

 

 

 

A 3.-4. osztályosokat Rácz 

Luca Kata (4.a, felk.: Ráczné 

Miskolczi Erzsébet), Márton 

Bella (3.b, felk.: Balogh 

Gáborné) és Melkuhn Máté 

(3.a, felk.: Szöllősi-Lukács 

Adrienn).  

Örömünkre Melkuhn Máté 

(képünkön) a megyei verse-

nyen 5. helyezést ért el. 

Minden versenyzőnek gratu-

lálunk! Köszönjük a szülők 

segítségét!  



MESETALÁLKOZÓ 

 

Novemberben ismét megrendezték 

Tiszakécskén a református meseta-

lálkozót, ahol a diákok mese- és 

versmondás, meseírás valamint 

kézműveskedés terén bizonyíthatták 

tehetségüket.  

Amikor megérkeztünk sok-sok me-

sebeli lény fogadott minket. Tündérek, 

királyok, hercegnők boszorkányok, 

akiknek volt macskájuk is. Még Pumukli 

is jelen volt.  

Mesemondónk, – Rőth Petra – Bol-

dizsár Ildikó a Szomorú boszorkány 

című meséjének egy részletét mondta 

el, és a zsűri a legjobbnak ítélte. Aki 

szeretne jövőre jönni, a Grimm testvé-

rek meséivel készülhet.  

A kézműveskedőknek 3 fős csapa-

tokban kellett borítót tervezni Bö-

szörményi Gyula: Nyúlárnyék, Labdari-

gó és Cérnakolbász című művéhez. Ez a 

történet még csak az interneten jelent 

meg, az itt készült munkákból felhasz-

nálnak majd a könyv borítójához. A 

kisebbeknek a Sünmeséket kellett 

illusztrálniuk. Eljött az író is, aki véle-

ményt mondott a rajzokról.  

A kézműves csapat, Kovács Adrienn 

(6.a), Magyar Péter (6.b) és Sebestyén 

Szintia (6.b) a 2. helyen végzett. A 

verseny szünetében mindenki kipróbál-

hatta a kézműves szobában, hogy kell 

kis manócskát, csipeszrepülőt, tojás-

tartó kutyát és Márton napi libát ké-

szíteni.  

 

Rőth Petra és Sebestyén Szintia 

SZÉPÍRÓK VERSENYE 

Megtartottuk a IV. Országos szép-

író verseny iskolai fordulóját, korcso-

portonként 3 versenyző vehet részt a 

márciusi megyei fordulón. Ők a követ-

kezők: 1-2.o: 1. Kovács Róbert, 2. 

Ádász Szabolcs. 3-4. o: 1. Nagy Valen-

tin, 2. Szebegyinszki Márton, 3. 

Gránicz László. 5-6. osztály: 1. Bárdi 

Babett, 2. Józsa Dorina, 3. Karai Vik-

tória. 7-8. osztály: 1. Osztreluczki 

Réka, 2. Varga Vivien, 3. Papp Márk.  

ADVENTKÖSZÖNTŐ 

 

Kunhegyesen rendezték meg az Ad-

venti szavaló- és dicséreténeklő ver-
senyt, melyen iskolánk 7 fővel képvi-

seltette magát.  

Verset szavalt Vigh Doris Zorka 

(5.a) és Orbán Réka (7.a). Különdíjban 

részesült Bartucz László (4.b). Tóth 

Ábel (6.a), Czinka Barbara (7.a) és 

Kovács Péter (8.a) énekeltek, Fenyvesi 

Szilveszter (6.b) dicséreténeklésével 

3. helyezést ért el.  



KÖZLEKEDJ OKOSAN! 

 

November 6-án a Koszta József Általános Iskolában voltunk közlekedési ver-

senyen, ahol a 3.-4. osztályosok versenyeztek.  

Nagy izgalommal készültünk, Adrienn nénivel az ügyességi feladatokat, Dani bácsi-

val a teszteket gyakoroltuk. Nagyon szerettünk volna nyerni, mindenki próbálta hibát-

lanul megoldani a feladatokat. Nekem legjobban a forgalmi helyzetek megoldása és a 

teszt kitöltése tetszett. Az ügyességi pálya nehéz volt, de közülünk sokan ügyesen 

vették az akadályokat. Nagyon jó volt hallani, hogy sokan értünk el jó helyezést.  

 

A következő eredmé-

nyekre lehetünk büsz-

kék: Lányok: 2. Őze 

Virág, 3. Bajczár Anasz-

tázia. Fiúk: 1. Tabajdi 

Zétény, 5. Gulyás Kende, 

6. Szebegyinszki Már-

ton. Csapatban: 1. Kiss 

Bálint Református Álta-

lános Iskola, a tagok: 

Rózsa Bettina, Őze 

Virág, Harkai Dávid, 

Tabajdi Zétény. A leg-

szabályosabban közle-

kedő elismerést Busi Barnabás kapta. A legjobb tesztkitöltő: Tabajdi Zétény. A csapa-

tot erősítették még Dajka Dorka, Móga Alexandra, Vincze Dóra, Szín Orsolya Panna és 

Varga Dániel. Reméljük jövőre is hasonló sikereket érünk el! 

Tabajdi Zétény 3.a 

MŰFORDÍTÁS ANGOLBÓL 

A Klauzál Gábor Általános Iskolában rendezték meg a területi angol nyelvi műfordító 

versenyt. A nyolcadik osztályosokat képviselő Veszprémi Zsombor (8.b) és Horváth 
Martin (8.b) elhozták az I. és II. helyet. Felkészítő tanáruk Lőrincz Edit Andrea.  



ELSŐSEGÉLY ELSŐ KÉZBŐL 

 
Négyesi Judit tanárnő fontosnak 

tartja az elsősegélyt, ezért az idén 

is megszervezte az elsősegélynyújtó 

órákat a nyolcadikosoknak. Miért?  

– A gyakorlati haszna a mindennapi 

életben nagyon fontos, egyrészt a 

háztartási baleseteknél, tudunk segí-

teni másokon, ha bajba kerülnek. Más-

részt az ismereteket sokan tudják 

hasznosítani a jogosítvány megszerzé-

séhez.  

– Mik a legfontosabbak, amiket fel-

tétlenül tudnunk kell? 

– Az a fontosabb, hogy megtanuljuk az  

 

életveszélyes helyzetek elhárítását, 

hogy a bajbajutott ne kerüljön még 

súlyosabb állapotba. Ilyen a vérzéscsil-

lapítás, a sebellátás, a törés és az 

újraélesztés. Ugyancsak fontos isme-

ret, hogy az eszméletvesztésnél ho-

gyan kell stabil oldalfekvő helyzetbe 

tenni a beteget.  

– Hogyan készülnek fel az elsőse-

gélynyújtó versenyre? 

– A felkészülést már most elkezdtük. 

A tavaszi versenyen két csapattal 

indulunk. Hetente egy alkalommal van 

felkészítő szakkör, ahol elméleti és 

gyakorlati feladatokat kapnak a diákok. 

Egyelőre még nem tanulunk csapatmun-

kát, most mindenki egyénileg gyakorol. 

Garai-Szabó Lia 

Az elsősegély órákat Barna Péter mentőápoló tartotta, aki bemutatta a leg-

fontosabb tudnivalókat. Megkérdeztük, hogyan lett mentős? 

- Egy kis kerülővel. A gödöllői egyetem agármérnök szakára jártam, de ez nagyon ide-

gen volt tőlem. Első év után otthagytam az egyetemet, és akkor kerültem a mentősök-

höz. Apukám, aki a példaképem, szintén mentőtiszt volt. Megtetszett maga a munka.  

- Mit gondol az elsősegély tanításáról? Szeret tanítani? 

- Szeretek, főleg, ha fogékony a közönség. Ebbe az iskolába mindig szeretek jönni. Az 

elsősegély a szívügyem. Fontos, hogy mindenki alapszinten képes legyen segíteni. Senki 

nem vár világmegváltó dolgokat, de egy embertársunkon segíteni nagyon fontos dolog. 

A legrosszabb a tehetetlenség, ha valaki tudás hiányában nem tud segíteni. 

- Mi mondjunk, ha mentőt kell hívni? 

- Bárhonnan telefonálunk, a 104-es hívószám a legközelebbi megyeszékhelyen csörög. 

El kell mondanunk, hogy pontosan hol, és pontosan mi történt. Megkérdezik hány sérült 

van, milyen sérüléssel, s szükség van-e műszaki mentésre. A hívás végén a telefonszá-

munkat mindenképp meg kell mondani, hogy vissza tudjanak hívni, ha valamilyen félre-

értés adódik, például nem találják a helyszínt.   

Dudás-Szabó Kata



KÉSZÍTS AJÁNDÉKOT!  

Rajzold át a fenyősablont egy mintás 

kartonra! Vágd ki, a szaggatott vonal 

mentén hajts be, majd ragaszd össze a 

csíkos vonalakkal jelölt részeket! (ki-

véve a középső négyzet). Vágd ki a 

csúcsoknál a lyukakat, ebbe fűzd a 

szalagot! Szép ajándék karácsonyra.  
 

 

 

 



MIKULÁSKUPA  

Második alkalommal rendezték 

meg a felsős fiúk teremfoci bajnok-

ságát. Izgalmas mérkőzéseknek lehet-

tünk szemtanúi, minden gyerek sport-

szerű játékáról tett tanúbizonyságot. 

A csapatok oklevelet és egy kis gyü-

mölcsöt kaptak az izzasztó játék vé-

gén. Eredmények: 5.-6. osztály: 1. 6/B 

FC, 2. Nyüzi Müzik (5.b), 3. Favorit 

(5.a), 4. Foci királyai (6.a). 7.-8. osz-

tály: Belőwe (7.a), 2. Láma Kecskék 

(7.b), 3. Brasília (8.a), Szerelemhajó 

(8.b). A vándorkupákat a 6/B FC és a 

Belőwe őrizheti egy éven át. A mérkő-

zéseket szakképzett bíró vezette, a 

csapatokat Lőrincz Edit Andrea és 

Dósai-Molnár Szilvia készítette fel.

KÜRTKERÜLŐ BAJNOKSÁG  

 Reggel van, az idő még hűvös, és még az eső nyomai is látszódnak az aszfalton, de 

már mindannyian itt vagyunk a helyszínen. A tiszakürti duatlon versenyen.  

 A megmérettetést egyszer már elhalasztották a rossz idő miatt, de most minden 

készen áll a sikeres szerepléshez! Átvesszük a rajtszámokat, ellenőrizzük a bicikliket, 

és bemelegítünk. Közben felmérjük a terepet. Izgulunk is, kik lesznek a vetélytársak, 

vajon hanyadikok leszünk, de lehet, hogy még magunk sem tudjuk miért. Aztán kiderül, 

nem ok nélkül izgulunk. A verseny elsőnek könnyűnek tűnik, azonban teljesíteni annál 

nehezebb.  

 Futással kezdünk, majd bringára pat-

tanva kerülünk egyet a városban és környé-

kén, majd a futó táv második része követ-

kezik. A futást nehezíti egy kis sár is, és a 

fáradságot is egyre jobban érezzük. De 

kitartóan rójuk a köröket, nem adhatjuk 

fel! Iskolánk csapata szépen helyt is állt, 

hiszen nemcsak teljesítettük a távot, ha-

nem kiváló helyezést is elértünk.  

Eredményeink: II. korcsoport: Varga Dori-

na 2. hely. III. kcs.: Pásztor Milán 2., Ko-

vács Dávid 3. hely. IV. kcs.: Dudás-Szabó Kata 2. hely. V. kcs.: László Attila 3. hely. Az 

edzőnk és tanár nénink, Dósai-Molnár Szilvia korcsoportjában első lett.      

Dudás-Szabó Kata (8.b) 



SZELLEMESEN EGÉSZSÉGESEN 

Ismét egészségnapra várták a diákokat december 3-án.  
Több helyszínen sokféle 

feladatot oldottak meg 

délelőtt a felsős, délután az 

alsós osztályok. Volt plakát-

tervezés és versírás, 

activity játék, ételpiramis-

kirakó, egészséges interak-

tív játék, a Nyugalom szige-

tén relaxálás, a tornate-

remben szelektív dobás, 

lépésszámlálás és sok-sok 

ügyességi játék. A program 

zárásaként mindenki megnézhette azokat a kisfilmeket, amelyeket előzetesen készí-

tettek el az osztályok. 

     

REFORMÁCIÓS FUTÁS 
 

A reformáció napja október 31-e, 

ehhez kapcsolódóan rendeztük meg a 

futóversenyt. 1517-ben ezen a napon 

tűzte ki Luther Márton a 95 pontból 

álló javaslatát az egyház megreformá-

lására wittenbergi vártemplom kapujá-

ra. Az évszámra emlékezve 1517 mé-

tert kell lefutni a gyerekeknek. Nem 

csak szentesi, hanem szegvári és mind-

szenti versenyzők is érkeztek hozzánk.  

Az egyéni eredmények mellett az isko-

lák eredményeit is számolták. A kupát 

az az iskola kapta, akinek a diákjai a 

legjobban teljesítettek. Az összetett 

csapatversenyében iskolánk a 2. lett. 

2003-as lányok és 2003-as fiúk: 2. 

hely. 2002-es lányok: 2. hely; 2001-es 

lányok: 3. hely, fiúk 2. hely. 2000-es 

lányok: 1.; fiúk: 2. hely. Egyéni eredmé-

nyek: Bárdi Babett 3.; Györgyi Attila 

2.; Fehér Balázs 3.; Dudás-Szabó Kata 

2.; Lantos Csilla 3.  

 
Támogatónk: 
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