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Régi hagyományai vannak városunkban a
népoktatásnak. A múlt század végén több iskola mûködött Orosháza községben és külterületein. A népesség gyarapodásával egyre
több gyermek került iskolába. Az egyházak anyagi okok miatt - nem tudták bõvíteni az
iskolákat, sõt többet meg is szüntettek. Ennek
következtében a község iskoláztatási kötelezettsége lépett elõtérbe.
A képviselõ-testület 1900. november 13-án határozta el, hogy kéri a Vallás- és
Közoktatási Minisztériumtól hat tantermes iskola felállítását, illetve annak
engedélyezését. Az iskola 1902. szeptember 1-jére elkészült. A község építtette és
rendezte be a jelenlegi központi épület helyén. Az intézményhez 9 külterületi iskola is tartozott. 1902-ben 549, 1907-ben már 722 tanuló járt az iskolába. 1907-tõl 12
tanteremmé bõvült az iskola épülete, s a tanteremben “kényelmesen” elfért 80 tanuló. 1909-ben már 3 szólamú énekkara volt az iskolának. Tornaterem 1998-ig nem
épült. 1938-ban 47 cigány tanulónak már külön nevelõ órát tartottak. E hagyomány
ma is folytatódik a “Nemzeti-etnikai” felzárkóztató órákon.
1941-ben megkezdik a tanítást a 7., következõ évben a 8. osztályban is. A
gyerekek a 9. évben ismétlõbe voltak kötelesek járni. 1941-ben indul a szakrendszerû, “tantárgycsoportos” oktatás a 7-8. osztályokban. A központi épületben a
tanítás délelõtt folyt, mert délután a tantermeket a tanonciskola használta. A külterületi iskolában a tanév október 15-tõl április 15-ig tartott, igazodva a mezõgazdasági munkákhoz. Az iskolában folyó szakmai munkát a szakmai felügyelet elismerte, a környék egyik legjobb iskolájaként tartotta számon. Olyan kiváló tanítók
tanítottak itt, akiknek a pedagógiai, irodalmi, zenei, néprajzi írásait országos
lapok is közölték (Balassa János, Kadosa Oszkár, Nagy József, Nagy Gyula, Blahó
József). 1944-ben 36 “tanerõ” tanított.
A II. világháború után több szervezeti változás történt. Leváltak a tanyai iskolák,
helyettük a Vörösmarty utcai épület közelében levõ kisebb tagépületek kerültek
ide, ahol az alsó tagozatosok tanultak. Az 1980-as évek közepéig folyamatosan nõtt
a tanulólétszám, amikor is 31 osztályba 1020 tanuló járt, 15 napközis csoport
mûködött. Az 1954-55. tanév történelmi jelentõségû az iskola életében: ekkor
alakult - az országban másodikként -az ének-zenei tagozat a kiváló zenepedagógusok - Dr. Elek Lászlóné és Juhos Lenke - szervezõmunkájával, Baranyi János akkori igazgató támogatásával. Az eltelt 42 év alatt sok-sok lélekben gazdag, nemes
ízlésû, a kultúra iránt fogékony fiatalt bocsátott és bocsát a felnõtté válás útjára
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a tagozat. A tanulók közül több mint százan tanultak tovább magasabb típusú
zenei intézményben, s váltak a magyar zenei élet ismert mûvészeivé operaénekesként, hangszeres mûvészként, fõiskolai tanárként, vagy lettek óvónõk,
zenepedagógusok. Énekkarunk Európa több országában szerepelt és aratott sikereket, és ma is egyik fontos tényezõje városunk kulturális életének.
1989-ben kezdõdött a német, 1991-ben az angol nyelv oktatása. Jelenleg is
tanítjuk mindkét nyelvet kiscsoportos formában. 1991-ben vettük az elsõ
számítógépet. 1992-ben indult számítástechnika tagozatunk. Számítástechnikát
azonban nemcsak a tagozatos tanulók, hanem minden felsõs diák tanult a technika tantárgy keretében.
1998-ban a fenntartó önkormányzat támogatásával megkezdõdött a központi épület
felújítása, bõvítése, s 1999. szeptember 3-án
ünnepélyes keretek között vehettük birtokunkba
korszerû iskolaépületünket. Megszûnt a 97 évig
tartó, több tagiskolában folyó nevelés-oktatás,
1999. szeptember 1-jétõl egy épületben tanulhat a 8 évfolyam 24 osztálya. Elkészült
a 288 m2-es tornaterem is a sportudvarral. A nevelõtestületünk kiemelten
foglalkozik a tanulók egészséges életmódra nevelésével, a természet védelme és
szeretete képességének elsajátíttatásával. Mindennapi munkánk során arra
törekszünk, hogy átplántáljuk a mai ifjúságba is elõdeink hagyatékát, az emberi
szellemnek azt a hármas tevékenységét, amely nélkül nem ember az ember: az
értelmet, az emberi szépnek a szeretetét és az emberi tisztességet.
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www.harmasoh.sulinet.hu
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FELHÍVÁS

Az orosházi 3. Sz. Általános Iskola 2002 õszén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.
Kérjük városunk és a környezõ települések lakóit, hogy a tulajdonukban lévõ
iskolánkkal kapcsolatos tárgyi és írásos emlékeket, (fénykép, régi bizonyítvány, oklevél,
füzet stb.) szíveskedjenek egy tervezett iskolatörténeti kiállításhoz és évkönyv összeállításához rendelkezésünkre bocsátani.
Az anyagot 2002. március 15-ig várjuk.
Címünk: 5900 Orosháza Vörösmarty u. 4.
Telefon: 06 68 411 049
harmas@oroshaza.hu
Köszönettel: Molnár Magdolna igazgató
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Az 1860-as évek végén egy dögnyúzó (aki elhullott állatokat
semmisít meg vagy hasznosít), név szerint Louis Dobermann, a
thüringiai Apolda városkában új tenyészetet alapozott meg, terrierek, weimari vizslák és pointerek keresztezése lévén. Az
innen kikerült állatokat nevezték el késõbb az õ tiszteletére
„dobermann-pincser”-eknek.
Hogy a felsoroltakon kívül milyen kutyafajták vettek még
részt az utódok létrehozásában, az örök rejtély marad, a tevékeny dögnyúzó ugyanis egyúttal a városi gyepmester (más szóval: sintér) hivatalát is betöltötte. Az utcán összefogdosott
ebek vagy az apoldai kutyavásárban megvásárolt közül választotta ki a legerõsebbeket, az
általa megálmodott típus kitenyésztéséhez. S lám, ebbõl a kétes származékból évtizedek
múltán erõteljes, világszerte nagyra értékelt kutyafajta lett. Napjainkban az egyik
legderekabb, legmegbízhatóbb munkakutya-fajta-ami egyébként az 1921-ben alapított
Pinscher-Schnauzer Klub érdeme is.
Kolarovszki Tímea 7.a

A SZÜRKE BÁLNÁK MARATONI ÚSZÁSA MEXIKÓBA
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A Csendes-óceánban élõ szürke bálna minden évben tömegestül teszi meg az oda is és vissza is három hónapig tartó, 20 000 km-es utat nyári táplálékszerzõ helyérõl, az Alaszkát
körülölelõ tengerekbõl, a mexikói Kaliforniai-félszigetig. A február a félsziget meleg vizû
lagúnáiban éri a 35 tonnás és 14 m hosszú bálnákat.
A vándorlást a vemhes nõstények vezették, nyomukban a még éretlen nõstények haladtak,
amelyeket a felnõtt hímek követtek, s a sort végül az éretlen hímek zárták. Az elsõ
nõstények decemberben érkeztek meg Mexikó közelébe. Mivel a nõstény bálna vemhessége
13,5 hónapig tart, az elmúlt év decemberében megtermékenyült, nem sokkal az érkezésük
után ellik meg borjukat a sekélyebb vizû helyeken. Azok a fiatal bálnák, amelyek éppen
most lettek 18 hónaposak és váltak ivaréretté, elsõ alkalommal párzanak.
A születéskor 4,5 m hosszú bálnaborjú eleinte nem tudja koordinálni a légzést és az úszást,
ezért az anyjának kell õt a felszínre taszigálni, hogy “fújni”(lélegezni) tudjon. Februárra
már csaknem teljesen kialakul rajta az a vastag, szigetelõ bálnazsírréteg, amelyre nagy
szüksége lesz majd a jeges északon. Az anyja 7 hónapon át szoptatja, majd augusztusban
a táplálékban gazdag Északi - Jeges - tengerben megtanul alámerülni, hogy a tengerfenéken élõ éti kagylót és más puhatestûeket, férgeket és garnélarákszerû lényeket szippantson fel.
Az elsõ bálnaanyák márciusban hagyják el borjaikkal a Mexikói-öblöt. Szorosan a part
közelében úsznak, hogy a sûrû parti hínárerdõben el tudjanak bújni a portázó gyilkos, a
kardszárnyú delfin csoportjai elõl. Május végén érkeznek meg a Bering- tengerhez.
Évente körülbelül 500 bálna pusztul el vándorlás közben. Ennek gyakran a 40 éves koruk
táján bekövetkezõ végelgyengülés az oka. Az elpusztult állatok teste lemerül a tengerfenékre, ahol táplálékszigetté válik a mélytengeri élõlények számára.
Tóth Máté 5.b
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Józó Muriel 2.b

Schäfer Mónika 2.b

Mátyási Tamás 2.b

Széplaki Dóra 2.b
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Felhívás!

Szatmári Regina 2.b

Vígh Antal 2.b

Rácz Tamás 2.b

Szûcs Lilla 2.b

Gréczi Dániel 2.b
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Iskolánk 100. évfordulójával
kapcsolatban várjuk írásaitokat és rajzaitokat.
A beadás sorrendjében megjelenik írásod és rajzod a 3as Újságban és az
Interneten!
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Ezen a remekmûvön 30 szövõnõ nem
kevesebb, mint három évig dolgozott.
A késõbbiek során még két gobelin került
a terem falára. Az egyik Iványi Grünwald
Béla “Szüreti bál”-ja, a másik három
középkori alakot ábrázoló alkotás,
aminek érdekessége, hogy Kozma Lajos
mûve, aki nemcsak maga tervezte, de
maga is szõtte azt. Ez az egyetlen ilyen
alkotása, kuriózumképpen, kedvtelésbõl
készítette. Az alkotó se nem festõ-, se nem
gobelinmûvész!
Amint az épületen kívülrõl is látszik, a kupola a középen foglal helyet, az épület
felezõvonalában áll. Tõle északra és délre, egymás tükörképeként található a
két “ház”; régen az egyiket felsõháznak, a másikat alsóháznak hívták. Az elõbbiben nagyobb nemzetközi találkozókat, kongresszusokat tartanak, az utóbbiban most az Országgyûlés tartja üléseit. Mindkét terem elölt tágas, szép társalgót találunk. A két társalgó, méreteit tekintve, hiszen tükörképe egymásnak,
teljesen azonos, mindkettõt nagyon szép szõnyegek borítják. Egyesek tudni
vélik, hogy ezeknél nagyobb nem található Európában! Az országgyûlési társalgóé piros, a kongresszusi teremé kék színû, s négy oldalukon faltól falig
érnek.
Ha a piros szõnyeges társalgóba lépünk, Vajda Vilmos, a hun-magyar mondavilágot ábrázoló freskóiban gyönyörködhetünk, de érdemes elidõzni azok
elõtt a szobrok elõtt is, amelyek a mûszaki tudományok, a mûvészetek, a
kereskedelem és az ipar
jelképes figurái. Ez a sorozat
folytatódik a kék szõnyeges társalgóban is. E szobrok
érdekessége, hogy a ma is
mûködõ pécsi Zsolnay gyár
század eleji világszabadalmának anyagából készültek.
Az Országgyûlés ülésterme
patkó alakú. Ha a bejárati
ajtónál megállunk, a patkó
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talpánál, az elnöki emelvénytöl 25 és fél méternyire vagyunk. Az elnöki
emelvénynél a legszélesebb a terem: 23 és fél méter. A magassága 17 méter, s
odafent hatalmas hármasablakokon betûzõ nap fénye világítja meg a termet. A
boltíves emeleti karzatok, a tárgyalótermet körülvevõ páholyok, az ülésterem
szabályos rendje tiszteletet teremtõ, bensõséges látvány. Ha az üres teremben
állunk, akkor nem kerülheti el figyelmünket az emelvény és a padsorok anyaga.
Ez is, mint az emelet valamennyi termének falburkolata, az üléstermek
padózatai, a pompás, nagy mûvészi igénnyel faragott falábazatok, faajtók
szlavóniai tölgybõl készültek. Ezt tartják a világon a legjobb fának, mert nem
vetemedik, szálai egyenesen futnak és nem található bennük csomó vagy görcs.
A kongresszusi ülésterembe kék szõnyeges társalgón keresztül juthatunk.
Ennek mennyezetét is gyönyörû képek díszítik. Az egyiken azt látjuk, amikor
“István átveszi a koronát Asztriktól”, a másikon pedig “Nagy Lajos beszélget a
tudósokkal a kassai székesegyház építésérõl”. Ez utóbbin az egyik tudós
alakjában Steindl Imrét láthatjuk.
Megállunk a kongresszusi ülésterem bejáratánál, és ha lehet, még pompásabb
kép tárul elénk, mint az országgyûlési teremben. Szemben velünk, az elnöki
emelvény felett a tudomány, erõ, igazság, kritika, hit, jótékonyság címû allegorikus szobrokban gyönyörködhetünk. Ugyanitt láthatjuk Jantyik Mátyás két
történelmi jelenetet ábrázoló, “Az aranybulla kihirdetése” és az “Életünket és
vérünket” címû festményét.
Az épület déli részén van a köztársasági elnök rezidenciája. Az elnöki dolgozószoba mellett jobbról és balról két, az újsághírekben többször elõforduló, a
Munkácsy- és a Nándorfehérvári-terem van. Ezekben veszi át a köztársasági
elnök a külföldi nagykövetek megbízólevelét. Itt adják át a magas kitüntetéseket, itt folytat tárgyalásokat neves külföldi vendégeivel, adott esetekben
államfõkkel. Itt zajlik le az a tradicionális esemény is minden év elsõ napján,
amikor országaik szerinti alfabetikus sorrendben belépõ, hazánkban akkreditált nagykövetek üdvözlését fogadja az elnök.
A terem a neves festõmûvészrõl kapta nevét, mert falát Honfoglalás címû hatalmas alkotása díszíti. A képnek egyébként érdekes története van. Eredetileg a
mai képviselõház elnöki emelvénye fölé rendelték azzal, hogy azt a jelenetet
ábrázolja, amikor a Kárpát-medencében itt élt népek földjük, füvük, vizük
jelképes átadásával behódolnak a honfoglaló Árpádnak. Ehelyett’ Munkácsy
Ilo.
képe baráti találkozót ábrázolt.
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160 GIGABÁJT MOBILAN
Egyre nagyobb probléma a nagy adatfájlok mozgatása,
hiszen a CD sok esetben nem elég, a DVD-írás pedig túl
drága. A Maxtor bejelentette a 160 gigabájt kapacitású
hordozható merevlemezét, amely saját tápegységrõl kap
áramot, és a nagy sebességû FireWire-portop keresztül
csatlakozik a számítógéphez. A készülék ára 400 dollár lesz.
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A DRAM-CHIPEK FORGALMA CSÖKKENT
HARDVER A Gartner www.gartner.com piackutató intézet elemzése szerint
világméretû és drámai csökkenés következett be az idén a DRAM-ok
(dinamikus közvetlen elérésû memóriachipek) forgalmában.
Tavaly 31,5 milliárd dollár értékben adtak el belõle, az idei értékesítés
legföljebb 10,5 milliárd dollárra tehetõ.
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MEGNYERHETJÜK MÉG A CSATÁT
KUTATÁS
Az IBM kutatói szerint az élõvilág mintájára kellene átformálni a jövõ
számítógépeit és hálózatait. A szakemberek úgy vélik, az egyre komplexebb
rendszerek szükségessé teszik, hogy nagyobb önállóságot kapj annak a
technológiai eszközök.
Az IBM kutatási igazgatója arra figyelmeztet, hogy a hálózatok kicsúszhatnak az emberi irányítás alól. Paul Horn szerint az Autonóm
Számítástechnika Programmal az ember még megnyerheti a csatát az egyre
komplexebb számítógépes rendszerekkel és hálózatokkal szemben.
TEKERÕS TÖLTÕ
A Motorola piacra dobott egy mobiltelefon-töltõt,
amelyet nem a konnektorba kell dugni, hanem
tekerni kell. A töltõ rendkívül jól jön olyan
helyeken, ahol nincs az ember közelében elektromos hálózat. A 65 dolláros berendezés 45 másodpercperc tekeréssel 5 perc beszélgetésre elegendõ
Ilo.
áramot képes termelni.
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Szleng: Fû, gyep, hasis, haska, marihuana, mari,
gyanta.
Használat: Elszívják, eszik, teában isszák.
Hatás: Igen eltérõ a mennyiség és a minõség függvényében. Eufóriától a hallucinációig terjedhet. A
cannabis olaj nagyon drasztikus hatású.
Kivételesen testi vagy lelki függõség is kialakulhat.
Hatásmechanizmusa vitatott.
Tünetek: Tág pupillák, mámor.
Megjelenési forma: Hasonlít a közönséges
dohányra, vagy sötétbarna gyanta. Szaga édes,
émelyítõ.

KOKAIN
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Koksz, kotró, hó, coke, crack, fehér por
Használat: Lenyelik, elszívják, szippantják, fecskendezik.
Azonnali hatások: bevitel után pár perccel jelentkeznek a tünetek, 15-20 perc alatt érik el
a maximumot, majd kb. 1 óra múlva megszûnnek. A pupilla kitágul, felgyorsul a szívverés
és a légzés, fokozott élénkség jelentkezik, megszûnik a fáradtságérzés, csökken az
éhségérzet.
A többi stimulánshoz hasonlóan megnöveli a fogyasztója energiáját és önbizalmát,
ugyanakkor szellemessé és éberré teszi õt. Hamar kialakul a hozzászokás, ami igen erõteljes is lehet és egyre nagyobb adagok fogyasztásához vezet. Ez a tulajdonság a crack-nél
még kifejezettebb. Az eufóriát követõ nyugtalanság és ingerlékenység megrögzött kokainistáknál mély depresszióvá alakul át. A letörtség olyan fokú, mint amilyen a feldobottság
volt és csak újabb adag kokainnal enyhíthetõ.
Veszélyek: Ahogy létezik heroin-AIDS kapcsolat., úgy a injekció is AIDS fertõzéshez vezethet. ha tûket többen használják. Rendszeres kokainszippantóknál az orrnyálkahártya
kifekélyesedik, majd az orrsövény kilyukad, kifejezetté válik a fogyás, a fizikai leromlás,
fenyegetõ tartalmú hallucinációk, üldöztetéses téveszmék, vagy zavartsággal járó
elmekóros tünetek jelentkezhetnek. A szexuális vágyat rendszeres használat csökkenti ill.
megszünteti. Különösen nagy kockázat, hogy a hatásos és a halálos adagmennyiség közel
áll egymáshoz. Túladagoláskor erõs izzadás, szapora szívverés, szabálytalan légzés,
hányinger, hányás, hasi görcsök és láz jelentkeznek, majd epilepsziás görcsök és légzésbénulás miatt beáll a halál.
PROBLÉMÁD

VA N É S N E M T U D O D , H O G YA N O L D D M E G ?

ÍR J

N E K Ü N K!
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Várhatóan a 2002. Év is tartogat majd
meglepetéseket és izgalmakat a F1
rajongóknak: sikerül-e a címvédés a
négyszeres világbajnok Michael
Schumachernek, vagy valaki más örül
majd az év végén?
A következõkben a címre éhes pilóták
névsorát közöljük: Keretes írásunk!
Az alábbi futamokon küzdenek meg a
pontokért:
Az
elkövetkezendõ
hónapban
Malaysiában és Brazíliában küzdenek
a pontokért (Aki esetleg még nem
ismerné az F1 rendszerét, annak
elmondom, hogy az elsõ 10 pontot, a
második 6-ot, a harmadik 4.et, a
negyedik 3-at kap és így tovább a
hatodik helyig, aki 1 pontban
részesül).
Ausztrál nagydíj
A kenguruk országában, az idénynyitó
futamot nagy érdeklõdés kíséri,
különösen mert ez az elsõ verseny, és
megmutatkoznak az erõviszonyok.
Egyébként itt érnek be a
legkevesebben (tavaly pl. 8-an értek
be).
Maláj nagydíj
Ebben a távolkeleti országban nem is
olyan rég építettek F1-es versenyzésre
alkalmas pályát. Itt már beindul a
"nagyüzem": a csapatok már megismerték egymást, mostmár igazi
versenyzést láthatunk, kemény
küzdelmet.
Következõ számunkban beszámolunk
a két futam eredményérõl és a sorban
következõ két futamot is bemutatjuk.

I Ferrari
1 Micehael SCUMACHER 2 Rubens BARRICHELLO
II. McLaren Mercedes 3 David COULTHARD
4 Kimi RAIKÖNEN
III. Williams BMW
5 Ralf SCUMACHER 6 Juan-Pablo MONTOYA
IV. Sauber Petronas
7 Nick HEIDFELD 8 Felipe MASSA
V. Jordan Honda
9 Giancarlo FISICHELLA 10 Takuma SATO
VI. BAR Honda
11 Jacques WILLNEUVE 12 Olivier PANIS
VII. Renault
13 Jarno TRULLI 14 Jenson BUTTON
VIII. Arrows-Cosworth
15 Jos Verstappen vagy
Heinz-Harald FRENTZEN
16 Enrique BERNOLDI
IX. Jaguar Racing Team
17 Eddie IRVINE 18 Pedro DE LA ROSA
X. Minardi-Asiatech
19 Alex YOONG 20 Cristijan ALBERS vagy
Mark WEBBER
XI. Toyota
21 Mika SALO 22 Allan McNISH

Á
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ÚJ ÉV, ÚJ SZEZON

2002-es Versenynaptár
1. március 1- 3.
Ausztrália Albert Park
2. március 15-17.
Malaysia
Sepang
3. március 29-31.
Brazília
Interlagos
4. április 12-14.
San Marino Imola

Szatmári Tamás és Szõke Máté 6.b

S

11

SPORT

3-a
Új ág
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SAKK
Diákolimpia Városi-körzeti döntõn III. - IV. kcs. fiú csapata III. helyezés
Résztvevõk: Roszkos Attila, Csányi Gábor, Kari Szabolcs, Vági Zoltán, Faragó Csaba
III.-IV. kcs. leány csapat II. helyezés
Szabolcsi Petra, Hupka Renáta, Koncsek Noémi
III. - IV. kcs. fiú csapat I. helyezés
Zatykó Csaba, Torda András, Debreceni Gábor, Kovács Gábor
I - II. kcs. fiú I. helyezés
I. - II. kcs. leány I. helyezés
I. - II. kcs. leány III. helyezés
I. - II. kcs. fiú IV. helyezés
SPORTVETÉLKEDÕ
Körzeti játékos sportvetélkedõ III. helyezés.
Résztvevõk: Dancsó Dalma, Széplaki Dóra, György Kata, Mogyorósdi Kitti, Rácz Tamás,
Volencsik Anna, Nagy Tímea, Jova Levente, Csöntör Csaba, Mazán Norbert, G.Kiss
Tamás, Bán Erika, Turuczkai Barbara, Varsandán Áron, Pataki Bence, Hutkai Norbert,
Nagy István, György Anna, Paulik Mihály, Farmosi Dóra.
ATLÉTIKA
IV. korcsoportos Megyei fedettpályás atlétikai verseny Békéscsaba
Szabó Szilvia
30 m, 60 m, és távolugrásban I. helyezett.
TORNA
Városi - körzeti verseny
I - II. kcs. leány csapat I. helyezés
Tóth Erika, Kiss Renáta, Kiss Ágota, Greksza Petra, Kecskeméti Júlia, Németh Klára
III. - IV. kcs. fiú csapat II. helyezés
Balázs Norbert, Rózsa László, Kolarovszki Csaba, Varga Áron, Lázár János, Kari
Szabolcs, Héjjas Dávid
III.- IV. kcs. leány csapat I. helyezés
Károlyi Csilla, Tódor Lejla, Szabolcsi Petra, Kolarovszki Tímea, Csmela Márta, Pribela
Lilla
I - II. kcs. leány
I. Tóth Erika
II. Kiss Ágota
III. Greksza Petra
III. - IV. kcs. leány
I. Károlyi Csilla
II. Tódor Lejla
III. Kolarovszki Tímea

Roszkos Gergõ 5.b
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SPORTTÖRTÉNET I.
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Az orosházi 3. Sz. Általános Iskola 2002 õszén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.
Az évfordulóra készülve a 3-as Újság sorozatot indít, iskolánk sporttörténetét feldolgozva.
Az újságban megjelenõ anyag teljes terjedelmében az iloarpi.theater.hu internetes címen
keresztül is elérhetõ.

Atlétika

Szokodi Ágnes
1979. Szombathely Országos
Úttörõ Olimpia 9. hely.

Á

Páli Mariann
Zalaegerszeg 1975. I. 9. hely.
Jászberény 1976. I. 7. hely.
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Plenter László
Orosháza, 1973. I. 2-5.
Csapattag V. hely.
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Asztalitenisz

Ács György
Budapest, 1968.
VI. 23 - VII. 3.
Síkfutás: 100 m. IV. hely.
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Egervári Márta
II. kcs.1976. I.
Jászberény 7. hely

Burghardt Miklós
Debrecen 1972. VII.
Magasugrás 165 cm
IV. hely.

AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

Forrás: Szûcs Ferenc testnevelõ

www.theater.hu

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY

Q1- ES
GYORSSZERVÍZ
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Orovecz Gyöngyi
100 méter; 4. hely 12,7"
1975. VI. Szombathely

KOSZORÚS OSZKÁR
könyvesboltja
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

SZERKESZTETTE:
CSIKI GERGELY, CSEH ROLAND, DOBOS ORSOLYA, GYÕRI LÁSZLÓ, ROSZKOS GERGÕ, MOLNÁR LAJOS,
TÓTH MÁTÉ, ZSIKÓ PÉTER, SZATMÁRI TAMÁS, SZÕKE MÁTÉ, ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD
2002. FEBRUÁR 28.

Ság

