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1.R Barrichello 2. R Schumacher 3. M
Schumacher 4. J P Montoya5. N Heidfeld 6. K
Raikkonen
A rajtnál csupán a két Schumacher cserélt
helyet. Az érdeklõdés ezek után Rikkonen
füstölgõ McLaren-jére terelõdött (õ késõbb ki
is állt). Nem sokkal késobb Olivier Panis egy
gyönyörû piruettet mutatott be a célegyenes
végén. Ennek a következménye az lett, hogy
a biztonsági autó is a pályán termett. Kiállása
után még egy szusszanásnyi ideje sem volt a soförnek, mivel Nick Heidfeld
és Takuma Sato szolgáltattak balesetet. A második kanyarban a német
kivágódott a pályáról (a kamera lemaradt az esetrõl, így nem tudunk biztosat
állítani az okáról), és telibe találta a "szabályosan közlekedõ" Jordan-est. Ez
percekig sokkban tartotta a közönséget. Heidfeld kiszabadulása után is a
baleset helyszínén maradt, és megvárta amíg társát kivágják (szó szerint)
autójából. Szeren-csére nem volt ok az aggodalomra, mivel Sato csak
agyrázkódást szenvedett, és Heidfeld is megúszta egy enyhe lábsérüléssel.
A folya-matosan történõ kerékcserék a Ferrariknak kedveztek. Õk egyszer,
míg a Williamsszesek kétszer látogatták meg a Boxutcát. Sajnos nem örülhettek még a vörösöknek drukkolók sem: a csapat vezetése (csakúgy, mint
tavaly) megint parancsot adott a veztõ Barrichellonak acélegyenes elõtt a
lassításra és Schumacher elengedésére. Ezt a szurkolók füttykoncerttel
jutalmazták. A kritikusok is élesen bírálták a Ferrari csapat "taktikáját". A
svéd fogadóiroda kifizette mindkét pilótájukra fogadók pénzét, és beszüntette a fogadást a "száguldó cirkuszra". Hab a tortán, hogy az FIA és
Eccleston Úr meghívta a maranelloi csapat vezetését és pilótáit egy kis
beszélgetésre: az elõzéssel nincs is baj, az szabályos. De hogy Barrichello
állt fel a dobogó legfelsõ fokára, az már problem, mivelhogy ez nem egyezik
a hivatalos végeredménnyel. A büntetésrõl nem tudni semmit, de akár ki is
zárhatják a csapatot, mivel rossz fényt vetettek a Forma 1-re.
A nagy botrány után a HIVATALOS végeredmény: 1.M Schumacher, 2.R
Barrichello, 3.J P Montoya, 4.R Schumacher, 5. G Fisichella, 6.D Coulthard.
(folytatás a 7. oldalon)

3

S

3-a
Új ág

Á L L AT V I L Á G

rp

ád

KUVASZ
Õsi fajta, ám pontos eredete tisztázatlan. A második világháborúban
csaknem teljesen kiirtották az erõs, bátor kutyákat. Szerencsére sikerült
tiszta formájában megmenteni a fajtát, és azóta hazáján kívül Európa sok
országában, sõt Amerikában is barátokra talált. A többi nagy testû fehér
pásztorkutyától mindenképp megkülönbözteti túlzásoktól és mindenféle durvaságtól mentes, arányos, ék alakú feje, jellegzetes, mandulaformájú, ferde
vágású szeme, valamint kissé durva, hullámos szõre. Rokonaitól eltérõen
szájszéle, szemhéja mindig feszes, stopja nem kifejezett. Színe fehér vagy
elefántcsont színû.
Marmagassága: legfeljebb 75 cm, a súlya 55 kg körül van.
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ÁLLATVÉDELEM
Egyre több állatvédõ szervezet emeli fel hangját a világ talán legismertebb
hosszú távú szánhúzó versenye, az Iditarod ellen. A szervezõk és az
állatvédõk természetesen egészen másképp látják a kutyák helyzetét. Az
egyre hatásosabb kampányok következtében a legnagyobb szponzorok is
elfordultak már a nagy múltú alaszkai versenytõl.
A jeges szél néha olyan erõs, hogy egész szánokat fúj le az útról, a hó
belepi a szinte járatlan ösvényeket, a hõmérséklet gyakran csökken -40 fok
alá, és ilyenkor a kutyák szemhéja sokszor úgy összefagy, hogy nem látják,
merre rohannak. Folyamatosan reszketnek, a lábukat felvérzi a jég. Az
éjszakákat rövid láncokra kötve, fedél nélkül a szabadban töltik.
Minden háromszáz induló kutyából egy meghal, és több száz megsérül a
két héten át tartó, 1700 km-es száguldás során. Minden szán elõtt 10-20
kutya fut egymáshoz és a szánhoz kötve, sokan közülük soha nem érnek el
a célhoz. A vad száguldás közben nincs módjuk jelezni, ha megsérültek, és
nem tudnak megállni, ha nem bírják tovább. Elõfordul, hogy a kötelek közé
kerülve megfulladnak, vagy a vékony jég beszakad alattuk, és vizesen
egyszerûen kihûlnek.
Mégis a versenyt minden évben újra és újra megrendezik. Sokak szerint az
egyetlen ok arra, amiért minden évben kb. 60 hajtó nevez be a versenyre, a
pénzdíj: a gyõztes 51.000 dollárt kap és egy új furgont, a következõ 19
helyezett pedig összesen 374.000 dolláron osztozhat.
A szervezõk szerint az elkényeztetett városi kutyák közül is legalább ennyi
meghal két hét alatt. Belátják, hogy rengeteg a sérülés, de hát, mint mondják, egy maratoni futáson, vagy a Párizs-Dakar rally során is elég sok akad.
Szerintük ezeket a kutyákat arra tenyésztették ki, hogy fussanak. Ha nem
versenyezhetnek, boldogtalanok.
És még valami. Nem egy versenyzõ halt már meg a versenyek során, és
a hajtók között is gyakori a sérülés. Ez a kemény emberek és kemény
ILO.
kutyák sportja, õsi küzdelem a természet erõi ellen.
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HELLÓ!
ÜDVÖZÖL TITEKET JANY, ÁKY ÉS DANNY
Mi fogjuk szerkeszteni a számítógépekkel meg játékokkal foglalkozó
rovatot. Kezdjük mondjuk a hónap játékával:
Medal of Honor Alied Assault-tal, ami "történetesen" egy második
világhábarús fps(lövöldözos) taktikai játék. És nekünk nagyon tetszett meg
másoknak is és ezt bizonyítani is tudjuk: A PC-GURU-ban 96%-ot ért el. A
játékról annyit hogy a menüjét elég könnyû kezelni ami egyépként egy irodát
ábrázol és a berendezési tárgyakat.
A játék menete közben egy vagy több ember és persze egy nagy adag
fegyver kísér minket. Ezen kívül beugorhatunk különbözõ harci jármûvekbe
és irányíthatjuk azokatt és fegyvereiket. Nagyon élethû lett az emberek és a
táj animációja. A játék lényege, hogy drasztikus mértékben csökkentsük a
németek számát. Ami igazán elõny, hogy az AI vagyis
a mesterséges intelligencia nagyon fejlett. Ez abban mutatkozik meg, hogy
az ellenséges katonák nem hagyják magukat csak úgy lelõni, menekülnek
vagy fedezéket keresnek. Továbbá "érzik", ha eltaláljuk õket, például ha
lábon lõjük õket, odakapnak kezükkel. A zenéje meg csak fokozza azt a már
egyébként is fergeteges hangulatát a játéknak.
Most vissza a játékokhoz:
Nem rég jelent meg Harry Potter varázslóvilágának
PC-re írt formája, a HARRY POTTER AND THE
SORCERER'S STONE
Megoszlanak róla a vélemények: egyesek azt
mondják, hogy túl egyszerû, unalmas játékmenete
van. De én(Jany) harmadik végigjátszásra se találtam unalmasnak. A játék során 5 varázslatot (-flippendo, -alahamora, -vingardium leviosa, -insendio, lumos) kell megtanulni és használni, különbözõ
feladatokat kell megoldani. Ez egy tipikus kalandjáték: nagyokat kell ugrani,
táblákat kell megfordítani, harapós növényeket kell elkábítani, tüzesfenekû
csigákat kell lekapcsolni, tûzokádó teknõsöket kell felfordítani. Egyébként a
játékban harmadik szemszögbõl azaz hátulról látjuk Harryt, a varázslatot az
egérrel irányíthatjuk. Sajnos csak megadott helyre lehet varázslatot küldeni,
de ez még a kisebb hibák közé tartozik. A grafika nem a legjobb, de elviselhetõ, viszont a beszélõ emberek mozdulatlan arcai már kevésbé. Az se tetszik, hogy a játékban nem lehet bármikor menteni. És, hogy mondjunk valami jót is: a zene nagyon ott van.
Remekül eltalálták, ez által igazi Roxfortos hangulata van az egésznek.
Na, kedves olvasóink ennyi fért bele e havi cikkünkbe. Viszlát legközelebb!
Addig is számítógépezzetek sokat!
VARGA ÁKOS-HEGEDÛS JÁNOS-ZSILOVÁN DÁNIEL 6.B
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Vízben élek, brekegek, ismertek-e,
gyerekek?
Szúnyoglábon élek, a gólyáktól félek.

rp

Négy lába van, mérgelõdik,
állva is leér a földig,
szuszog, morog, verekszik,
ugyan kire haragszik?

Sziklakerten tanyázik,
levegõben vadászik.
Csõre horgas, karma nagy,
magas égbõl le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
Õ a madarak királya.

MARTON BOGÁT 6.A

vs

MIT GONDOLNAK A SPORTOLÓK A
SPORTJUKRÓL?

Ilo

Agresszív kismalac
Az agresszív kismalac megy az
erdõben és meglátja a nyuszikát.
Megfog egy palacsintát és hozzávágja.
A nyuszika megfordul és megszólal:
- Ez szándékos volt?
- Nem, lekváros!
Agresszív kismalac utazik a vonaton.
Jön az ellenõr:
- Jegyeket, bérleteket!
Mire a kismalac:
- Nem kell.
Szépségszalon
Feleség a férjéhez
- Elnézést, drágám a késésért, a
szépségszalonban voltam.
- És, nem kerültél sorra?
Egy liter hús
Nyuszika bemegy a henteshez:
- Kérek egy liter húst!
- Nyuszika, a húst kilóban mérik!
Következõ nap nyuszika újra a henteshez:
- Kérek egy liter húst!
- Nyuszika, mondtam már, hogy a
húst kilóban mérik!
Harmadnap megelégeli a hentes a
dolgot.
- Figyelj Nyuszika megmutatom,
hogyan kell húst kérni. Állj a pult
mögé!
Nyuszika beáll a pult mögé. A hentes:
- Nyuszika kérek egy kiló húst!
- Üveget hoztál?
Rendelõintézet
Elmegy az állatorvos a körzeti
orvoshoz:
Körzeti orvos:
- Mi a panasza?
Mire az állatorvos:
- Ja kérem így könnyû...
Ajánlat
- Dr. Úr, nagyon sárgák a fogaim. Mit
ajánl?
- Barna nyakkendõt.
Állatos rész
Melyik a világ legfeledékenyebb állata?
A mitévõ legyek...
Csemege
Mi a kedvenc csemegéje a kannibál
kisgyereknek?
A térdkalács

ád

ÁLLATOS TALÁLÓS KÉRDÉSEK
Elöl olyan, mint egy alma,
deréktájon hurkaforma,
hátul kolbászformát lenget,
cincogón felé integet.

A piros versenyzõ:
Ez a sport az
életem.
A kék versenyzõ:
Persze, addig, míg
ki nem töröd a
nyakad.
A gyerek: Apa én,
világbajnok leszek.
Az apa: Aha még
úszni se tudsz.
Az anya: Jaj drágám
ne irigykedj, neked
is kell még az
úszógumi.
BARTA TIMI 6.A

2 .A

Tornyi Molnár Alexandra

Nagy Vivienn

Bárány Fanni

Fehér Benjámin
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Nagy Zsuzsanna

Nemes Mercédesz

Olajos Tamás

A szünetben is
várjuk nyári
élményeiteket
rajban és írásban!
iloarpi@webmail.hu

Rajki Dávid

Tóth Noémi
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RAJZ

Pap István rajzai 1.a

(folytatás a 1. oldalról)
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MONACOI-I NAGYDÍJ
Rajtsorrend:
1 J-P. MONTOYA, 2 D. COULTHARD, 3 M.
SCHUMACHER, 4 R. SCHUMACHER, 5 R.
BARRIChELLO, 6 K. RAIKKONEN
A rajtnál Coulthard elõreugrott az elsõ helyre
Montolya visszaszorult a 2. helyre és így
kialakult a következõ 40-45 körben
végigkövethetõ elsõ három helyezett. Barrichellot 2-en is megelõzték Raikkönen és
Trulli.A 20. körben járunk már amikor még mindíg 22 autó van talpon és
elsõként McNish esik ki a Toyotával a "célegyenes" végén. Szato az alagútban esett ki, Bernoldi és Massa viaskodtak egymással ugyanis a "célegyenes" végén Bernoldi bevágotta Massa elé és Massa ezt nem tolerálta,
tehát letolta a pályáról. Mindezek után még Coulthard is úgy nézett ki, hogy
nemtudja befejezni a versenyt, mivel elkezdett füstölni a McLaren. 5-6 kör
után abbahagyta és Montoya kezdett el lassulni majd kiállni kényszerült.
Barrichellonak elege lett abból, hogy nem tudja megelõzni az elõtte haladókat és nem kímélte õket elõször Raikkonen-t, majd Frentzent kezdte el
szorongatni. M. Schumacher már volt kint a BOX-ban amikor a kb. 50. kör
környékén járunk és Coulhardnak 33 mp-s elõnye van Schumacherrel
szemben, de még nem volt kint a BOX-ban. Tehát kihívják és megkezdõdik
a harc az elsõ helyért. Coulthardnak sikerül újból megcsípni az elsõ helyet.
A végeredmény: 1 Coulthard, 2 M. Schumacher, 3 R. schumache,r 4 Trulli,
5 Fisichella, 6 Frentzen, 7 Barrichello, 8 Heidfeld, 9 Irvine, 10 de la Rosa
SZATMÁRI TAMÁS
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SMS-BEN HÍVJÁK BE A LÓGÓS DIÁKOKAT
(index) Az angol kormány kampánya nyomán a tanárok SMS-ben kérik
tanulmányaik folytatására az iskolát félbehagyott diákokat London
körzetében. Az oktatási tervet alakító Learning & Skills Council mintegy 45
ezer 15-18 éves diák mobil telefonjára küld üzenetet a hagyományos rádiós
és újsághirdetések mellett. A hivatal szerint ehhez a korosztályhoz az SMS
az ideális csatorna, s ezért 20 százalékos visszajelzésre számítanak. Az
üzenetben ingyen CD-t kínálnak azoknak, akik felhívják a hivatalt és feliratkoznak az oktatási programokról információt kérõk listájára. Az így
gyûjtött listából adatbázis készül, amelyet késõbbi kampányok során is felhasználnak majd. A diákok a mostani visszajelzéssel beleegyezésüket adják
az újabb SMS-reklámok fogadására. A kampány technológiáját a mobiltelefonos AirMedia reklámügynökség biztosítja az Ideas Unlimited kreatív ügynökséggel együttmûködve.
A HTML DOKUMENTUMOKRÓL

Ilo

vs

zk

y

A HTML formátumú dokumentumok megtekintése egy ún. "World Wide Web
böngészôprogrammal" lehetséges. Hogy miért?
A HTML dokumentum-formátumot tekinthetjük az ún. hyper-text egyik megvalósítási formájának is.
A HTML dokumentum egy olyan szövegfájl, amely a szövegen kívül tartalmaz
ún. "HTML-tag"-eket - formázóutasításokat -, valamint megjelenítendô objektumokra történô hivatkozásokat is. Ezek a HTML formázóutasítások (más szóval:
parancsok, elemek) befolyásolják a dokumentum megjelenítését, kapcsolatait.
Ezeket az utasításokat a böngészôprogram értelmezi és végrehajtja. Ezen okból
a formázóutasítás mindig megelôzi azt a részét a dokumentumnak, amelyre
vonatkozik.
A dokumentumkészítéshez használható HTML utasítások köre állandóan bôvül,
a nyelv fejlôdik. A szabványosítás csak lassan követi a fejlôdést. Ezért nem minden böngészôprogram tudja a HTML tasítások mindegyikét értelmezni. Egy
böngészô, ha számára értelmetlen utasítással találkozik, akkor kihagyja, így nem
okoznak problémát az újabb keletû - még szabványosítatlan - utasítások a régebbi kiadású WWW-böngészôknek sem.
Sajnos a fentiek miatt ugyanazt a dokumentumot két különbözô program nem
biztos, hogy azonos formában fogja megjeleníteni.
Más oka is van ennek. A WWW-n kalandozónál kicsi a valószínûsége annak,
hogy rendelkezésére áll ugyanaz a betûtípus, mint a WWW-oldalt fejlesztônek.
Vagy képek esetén semmi garancia nincs arra, hogy minden böngészôprogram
ugyanazon felbontásban és színszámmal tudja megjeleníteni a képet. És így
tovább ...
A HTML-ben mégis az a nagyszerû, hogy nagymértékben megközelíti a platformfüggetlenséget. Egy HTML dokumentum - ha nem is azonos módon - minILO.
denki számára megtekinthetô.
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Közép-Amerika legnagyobb mérges kígyója, a szurukuku trópusi
õserdõben vagy olyan hegyvidéken él, ahol az éves csapadék mennyiség
minimum kettõ-négy méter. A csörgõkígyók családjába tartozó állatot durva,
dudorszerû pikkelyekkel borított teste miatt ananászkígyónak is nevezik. A
mintegy két és fél-három méteres, három-öt kilogrammos hüllõ rejtõzködõ
életmódot folytat, ezért a nap jelentõs részét a talajon. az aljnövényzet
között tölti. Kedveli ugyan a nedves-meleg éghajlatot. de a közvetlen napsugár elõl visszahúzódik a dzsungel mélyére. A legtöbb mérges kígyóhoz
hasonlóan takarékosan bánik a mérgével. csak végszükség esetén veti be.
Eddig huszonöt olyan esetrõl tudnak. amikor embert harapott meg ebbõl õt
végzõdött halállal. A szurukuku kizárólag ölési szándékkal harap, a betolakodók elûzésére más módszert választ: kemény. üreges végû farkával a
földre csap, és ez a kopogás ugyanúgy elriasztja a hívatlan látogatót, mint
a többi csörgõkígyó csörgése.
Mindig éjszaka indul vadászni. Elsõsorban kisemlõsöket. madarakat és
hüllõket fogyaszt. A földhöz lapulva várja, hogy leendõ zsákmánya megjelenjen. Különleges érzékszerve, a gödörszerv segítségével megérzi más
állatok testmelegét.
Mielõtt lecsap, testének elsõ részét S-alakúvá formálja. Ezután hosszú,
üreges méregfogát az áldozatba mélyeszti, és nagy adag mérget fecskendez a testébe. A méreg nagyon gyorsan hat, és súlyos belsõ vérzést
okoz. A szurukuku - különleges állkapcsának
köszönhetõen - óriásira tudja kinyitni a száját,
ezért képes lenyelni a nagyobb zsákmányállatokat is. Sajátos izomzatának segítségével a
lenyelt áldozatot szép lassan csúsztatja teste
belsejébe. Ott a rendkívül erõs, savas
gyomornedvtõl azonnal megkezdõdik a
táplálék lebontása. A megemésztetlen csontokat, szõrzetet és egyéb állati maradványokat
idõvel kiöklendezi.
A szaporodási idõ kezdetekor - általában
tavasszal - a szurukuku párt keres magának. A magányosan élõ kígyó szagról ismeri fel ellenkezõ nemû társait. Az egymásra találás után a hím közelít
a nõstényhez, és a fejével megérinti annak állát. Ha a “hölgy” kígyó elfogadja az udvarlást, a két hüllõ - bonyolult nászszertartás végén össze-
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fonódva egyesül.
A nõstény lapos mélyedésbe rakja le körülbelül tíz, nagy méretû, fehér
tojását. Nedves földdel betakargatja azokat, hogy az utódok számára biztosítsa a megfelelõ hõmérsékletet. A legtöbb kígyóval ellentétben a szurukuku õrzi a tojásait. Testével körülfonja a fészket, és hetvenöt nyolcvan
napig, az utódok kikeléséig nem mozdul. A kiskígyó a felsõ állcsontjában
található, úgynevezett tojásfog segítségével töri fel a héjat. (Ez a fog nem
sokkal a születés után kihullik.) Az újszülött viszonylag fejletten jön a világra,
és röviddel a kikelése után már képes ellátni magát. Ivaréretté azonban
csak kétéves korára válik.
A szurukukut nem láthatjuk állatkertben, mert fogságban inkább éhen hal,
mint hogy elfogadja a felkínált táplálékot.
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Messze van, mint Makó Jeruzsálemtõl - szól a
közmondás. A Szeged melletti kisváros azonban
nem csak errõl, sõt, nem is csak vöröshagymájáról
ismert. A mintegy huszonhétezer lakosú település
számos híres szülöttel dicsekedhet. Makói származású például Pulitzer József, aki Amerikában
volt újságíró, lapkiadó, majd megalapította a róla
elnevezett irodalmi díjat. Ugyancsak itt látta meg a
napvilágot Torma Imre festõmûvész és Galamb
József, a Ford autógyár tervezõje. A város sok szép
látnivalót is kínál a látogatóknak. Az egyik legjellegzetesebb mûemléki
épületegyüttes a Kálvin téri református ótemplom és az egykori református
nagyiskola.
Mexikóvárosi Chapultepec Parkban áll a Nemzeti Antropológiai Múzeum.
A látogatókban az az áldozati kõ hagyja a legmélyebb nyomot, amelyen
több ezer embert áldoztak fel a régmúltban az azték papok. Nem minden
kiállított tárgyhoz fûzõdik ilyen
szomorú történet: a leghíresebb, a
Naptár - más néven Napkõ -, az azték
kultúra jelképe. A belevésett, tisztán
kivehetõ rajzolatok a hónapokat, a
napokat és az égtájakat jelképezik. A
múzeumban több istenszobor is található, közülük az egyik legismertebb
Keccalkoatlt ábrázolja.
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BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ VERSENY EREDMÉNYEINK 2002.
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Verseny Eredmény Tanuló Tanár, ill. felkészítõ
Orosháza városi-körzeti biológia verseny:
7. oszt.
1. hely Hegedûs Anna 7. a Horváth Antal
3. hely Bagi Ágnes 7. c Horváth Antal
4, hely Bakos Krisztina 7. c Horváth Antal
8. oszt.
4. hely Héjjas Barbara 8. a Horváth Antal
5. hely Balázs Boglárka 8. a Horváth Antal
5. hely Abonyi Zoltán 8. b Horváth Antal
Környezetismereti városi körzeti vetélkedõ
2. hely 5: 6. évfolyam csapata Horváth Antal
(Tóth Katalin 5.a, Molnár Lajos 5.b, Tóth Diána 5.c, Marton Bogát 6.a, Csécsei
Ádám 6.c, Máté Szabolcs 6.c)
Kaán Károly megyei környezetismereti verseny 2. hely Tóth Diána 5.c
Ökrös Ferencné Továbbjutott az országos döntõbe!
Országos döntõn az elméleti versenyen 12., a gyakorlati versenyen 15.
helyezést ért el.
Herman Ottó megyei biológia verseny
3. hely Héjjas Barbara 8.a Horváth Antal
Mikes Kelemen körzeti biológia verseny, Battonya
3. hely Héjjas Barbara 8.a, Horváth Antal
Orosháza városi-körzefi Földrajz verseny:
7. oszt.
3. hely Szabolcsi Petra 7. b Ilovszky Árpád
4. hely Koncsek Noémi 7. b Ilovszky Árpád
8. oszt.
4. hely Tóth István 8. B Ökrös Ferencné
5. hely Bartók László 8.b Ökrös Ferencné
6. hely Perei Nikolett 8.a Ilovszky Árpád

HORVÁTH ANTAL

10 ÉVES A WORD
WORD’ 2002
Országos számítástechnika
verseny Gyula
Álló sor balról jobbra (Orosz László
tanár, Gulyás Éva 7.b, Tompa Lajos
tanár, Bányai József 8.b, Tóth Máté
5.b, ifj. Orosz László 4.b, Náfrádi Máté
3.b, Szõke Máté 6.b, Elek Roland 6.b.
FOTÓ: SZÕKE TIBOR
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S P O R T T Ö R T É N E T I V.

1976-77. Terem Béke Kupa Fiú csapat 4. hely
Simon T.-Zipperer V.-Juhász I.-Szucs Ferenc-Tóth Z.-Jámborcsik L.Csizmadia Z.-Kiss J.-Gyori J.-Füredi J.-zucs R.
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1976-77. Terem Béke Kupa Fiú csapat I. hely
Szabó I.-Ács K.-Szucs F.-Szokolai J.- Majoros J.-Szekeres I.Bagaméri A.-Túri I.-Kontra T

Terem Béke Kupa 1977-78 Kézilabda
Zsedényi P.-Horváth Z.-Hamusz Z.-Balogh J.-Mészáros T.-Varga K.Hegedus-Dobos Gy.-Baló L.-Széplaki I.-Bacsur P.-Végh- Kránitz
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Terem Béke Kupa 1977-78 Kézilabda
Jova A.-Dancsó A.-Dobróczki P.-Fodor István tanár-Herczeg I.-Jankó
Zs.-Nagy G.-Tar L.-Farkas B.- Udvardi Z.-Földesi I.-Madarász

Terem Béke Kupa 1977-78 Kézilabda Czékmán-Horváth L.-PintérHorváth S.-Szabó D.-Petrusz- Mikó-Balogh-Tar-Manczur-Kunos
Z.-Demeter
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Terem Béke Kupa 1977-78 Kézilabda Szabó Z.-Farkas-SzilágyiBogdán-Sisák-Gyömrei-Fürr-Csobolyó-Tóth T.
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