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SZEGVÁR- SZENTES
A pályázat keretében rendeztük meg ebben az évben
akadályversenyünket, melynek témája a sport és a
környezetvédelem
volt.
Bernáth
Ildikó
igazgató
nő
megnyitója után Gergely Ildikó a Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetségének elnökségi tagja köszöntötte a
megjelenteket. A Szövetség partner szervezője a Szentesi
Delfin ESC, amely társrendezője volt az akadályversenynek, s
egyben
biztosította
a
rendezvény
díjazását
is.
Megismerkedhettünk
közelebbről
többek
között
a
kosárlabdával Molnár Lajos edző, az asztalitenisszel Melkuhn
Dezső és Becsák János szenior úszó és asztaliteniszező
segítségével. Megújultak az íjak Pölös Attila és Csák Zoltán
íjászok keze által, s arra vártak a Kastélykertben, hogy
megtanuljuk ennek az ősi fegyvernek a használatát.
Megismerkedhettünk a rendőrautók felszereléseivel, néhány
eszköz használatával, s nem mellesleg a célba lövést is
gyakorolhattuk Kapás Tamás és Halál Tibor felügyelete
mellett. Igazán meggyőző volt a Kyokushin karatésok
bemutatója, melyet Erdei Sándor edző vezényelt, csakúgy,
mint a rendkívül pörgős ügyességi váltóversenyt a
Civilházban. Határ Erika védőnő az Egészségházban várta a
csapatokat, s az egészségvédelem mellett kóstolós, ízlelős
feladatokkal vizsgáztatta a versenyzőket. Vass Tibor tanár úr
igazán érdekes feladatot talált ki. A természetes, vagy
újrafelhasználható anyagokból előre elkészített hajókat a
szembeni oldalra kellett áthúzniuk a csapatoknak, s ehhez
bizony át kellett hajózni a Kurcán. Az angol, zenés
környezetvédelmi feladatokkal is megbirkóztunk Papné

Benkő Mónika néninél.
Az alsósok ezen a napon jókat
játszottak az ajándékba kapott sportszerekkel.
Voltak
osztályok, akik kerékpároztak, voltak, akik gyalogoltak,
ugyanis a Csurgó Cukrászda minden gyereknek 2 gömb
fagylaltot ajándékozott a gyermeknap alkalmából. Ezúton is
köszönjük a gyerekek nevében. A kicsik délelőtt, a nagyok az
eredményhirdetés előtt táncolni tanultak Török László
tánctanártól. A játékba a felnőttek is beszálltak, a csapatokat
az osztályfőnökök és tanárok kísérték, bíztatták a nap
folyamán, s egyben ők is kipróbálták magukat a különböző
sportágakban. A sportágválasztó sportnap koordinálását
Pólyáné Téli Éva végezte, mint helyi szervező. Az eseményt a
Kurca-tv végig nyomon követte.
A nap sikeréért nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak,
összefogott a falu színe-java, köszönjük mindenkinek
áldozatos munkáját, segítségét.

Eredmények
Sportágválasztó akadályverseny:
5-6. osztály
1. „Környezetkedvelő, műrepülő tarka fakopáncsok(5. a)
és a „Sport@ok” (5. b) csapata azonos pontszámmal
2. „Fák”(6. b) csapat
3. „Sügerek” (6. a)csapat
7-8. osztály
1. „Szennyvíztisztítók” ( 8. b)csapat
2. „Környezetvédő, hattyútáncos, csíkoslábú, kockásfülű,
pingvinevő vadlószúnyogok csapata (7. a)
3. „Gerillafészek” (8. a) csapat
4. „Gólyahír (7. b)
Asztalitenisz verseny:
Lányok:
5-6. o.
1. Csapi Emese
2. Kozma Ágnes

7-8.o
1. Joó Vivien
2. Kukovecz Jázmin

3. Dudás Ágnes

3. Horváth Kata

Fiúk:
5-6. o.
1. Juhász Gergő
2. Gémes Gergő
3. Kéri Gábor

7-8. o.
1. Puskás Bence
2. Bihari Attila
3. Piti Gergő
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