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SSPPOORRTT

Schumacher gyõzelemmel erõsíti meg bajnoki címét
Két héttel azután, hogy megszerezte az egyéni világbajnoki címét Japánban, Michael
Schumacher megmutatta, hogy méltó volt világbajnoki címére. Idei kilencedik gyõzelmét
szerezte meg, s mivel a két Ferraris pilóta szép eredményt ért el, megszerezte a Scuderia
Ferrari Marlboro számára idén is a konstruktõri világbajnoki címet McLaren-Mercedes-
szes riválisuk orra elõl. 
DDÁÁVVIIDD::  VVÉÉGGÉÉNN CCSSAATTTTAANNTT AAZZ OOSSTTOORR!!
A Toronto Raptors utolsó elõkészületi meccsére tartogatta legjobb teljesítményét Dávid
Kornél, az NBA elsõ magyar kosárlabdázója. A 206 centis, 29 éves bedobó szerdán este a
Charlotte Coliseumban 25 percnyi játékidõ alatt 16 ponttal, 8 megszerzett lepattanóval és
1 gólpasszal segítette csapatát a Hornets felett aratott 94:88 (14:28, 31:33, 30:17, 19:10)
arányú gyõzelemhez. A Raptors ezzel kiegyenlítette mérlegét, 4 gyõzelemmel és ugyanan-
nyi vereséggel fejezte be a "pre-seasont".
ZZEENNEE

Eminem lemeze egyre nagyobb viharokat kavar
Eminemet a pályatársak után már civilek is támadják. Több amerikai szülõ nyújtott be
keresetet a rapper legújabb lemezének obszcén szövegei miatt. Van, aki gyermekét félti a
dalokból sugárzó agresszivitástól, mások (fõleg a nõk) személyiségi jogaikat érzik sértve
a számokban megfogalmazott nõellenes, a nõk elleni erõszakot jóváhagyó, sõt sugalmazó
nézetek miatt. Errõl tekintve nem is csoda, hogy Eminem és felesége éppen válófélben van-
nak
EEVVEERRLLAASSTT VVIISSSSZZAATTÁÁMMAADD

Az ex House of Pain rapper, Everlast kész elfogadni Eminem kihívását - jelentette be a sztár
szóvivõje. A balhé elindítója Eminem volt, aki új számában (I Remember) mást sem csinál,
mint riválisát szidja. A szidalmak között még a finomabbak közé tartozik, hogy Everlast
feladta a hip-hop alapelveit, hogy új énekstílusa csapnivaló - a többit inkább ne is említ-
sük. Everlast most megígérte, hogy elkészíti a viszontválaszt, szintén egy szám keretében.
PPRRIINNTTEEXXPPOO

Október 17-20 között rendezték meg immár kilencedik
alkalommal a Budapesti Vásárközpontban a hagy-
ományos nyomdaipari szakkiállítást, a Printexpót. A dön-
tõen számítástechnikára épülõ nyomtatott kommunikáció
legnagyobb kelet-európai fórumán az idén 140 kiállító,
köztük 38 új cég - többnyire kisvállalkozás - mutatta be

termékeit, mintegy ötezer négyzetméteren. A törzskiállítók sorában ott volt többek között a
Heidelberg Magyarország, a Henngrafo, a Grafika Rt., a Pénzjegynyomda Rt. A 15 külföldi
kiállító között német, spanyol cégek termékeit láthatták az érdeklõdõk. Képünkön a
világhírû Heidelberg cég gépsora látható.

Ilo
vsz

ky
 Á

rpá
d



55ÉÉÉÉ rrrr dddd eeee kkkk eeee ssss3-a3-a SSÚÚjj       áággÚÚjj       áágg
AA  BBAAKKOONNYY FFÕÕVVÁÁRROOSSÁÁRRÓÓLL

Hogy mi a Bakony fõvárosa? Természetesen Séd folyócska völgyének
peremén épült, öt dombon fekvõ Veszprém, amelynek Bakonyi
Múzeumában ma is láthatók a régi bakonyi betyárélet relikviái
Csakúgy, mint az erdei pásztorok remekmûvû fafaragványai. A
városban mintegy kétszáz mûemléket tartanak nyilván. Kõréják tar-
tozik a láztorony, amelynek erkélyérõl csodálatos kilátás nyílik az
andalítóan bájos, girbegurba kis utcákra. Hasonlóképp a Vetési
oszlopfõ vagy kõ, amely Vetési Albert püspökrõl nyerte nevét. Az
oszlopfõföl nem messze a székesegyház s a püspöki palota, amely
mellett a középkori Gizella-kápolna kora gótikus szépsége
tárulkozik elénk. De akad itt copf stílusú épület is, a híres Pósa-ház.
Amely nála is híresebb, az a veszprémi vár. Sok turista felkeresi a

völgyben lapuló édeskuti romokat is, valamint annak a zárdának a maradványait, amely-
ben egykoron görögkeleti apácák tanították a bizánci fonásra, mesterszövésre õseink ass-
zonyait. A székesegyházat még Szent István építtette román stílusban, majd a török idõk-
ben szinte teljesen elpusztult bazilikát 1723-ban,a barokkjegyében, újjáépítették, de ma
már a század eleji újabb átépítés stílusa érvényesül leginkább, az öregtemplomból sajnos
alig látszik valami. Az itt bemutatott rajz is a század elején készült, és egy veszprémi
városrészletet ábrázol.

MMÓÓZZEESS

Az Ószövetség egyik legérdekesebb alakja, Mózes, a ha-gyomány
szerint a zsidó vallás megalapítója. Egyiptomban született, épp
akkor, amidõn a fáraó elrendelte, hogy minden újszülött zsidó fiút
a Nílusba kell vetni. Anyja eleinte rejtegette gyermekét, de sokáig
nem mert dacolni a nagyúrral, így a fiúcskát egy kosárszerû ládá-
ba tette, és rábízta a folyó sodrára, Éppen az idõ tájt ment fürdeni

a fáraó leánya, s meglátván a kisdedet, megszánta õt és magához vette. A felséges lány
adta neki a Mózes (= vízbõl húzott) nevet a királyi udvarban szépen fel is nevelte.
Legénnyé serdülvén azonban Mózes agyonütött egy zsidót bántalmazó egyiptomi
munkafelügyelõt, ezért menekülnie kellett. A midianiták földjén talált menedéket, ahol egy
égõ csipkebokorban megjelent neki Isten, õt jelölvén ki arra, hogy népét az egyiptomi rab-
ságból kiszabadítsa. Nem könnyen, de sikerült végrehajtania a feladatot. Népével a
pusztában vándorolva ismét találkozott Istennel Ezúttal a Sion hegyen, ahol átvette tõle a
tízparan-csalatot tartalmazó két kõtáblát. Negyven évig tartott a pusztai vándorlás, az
ígéret földjére azonban már nem sikerült Mózesnek népét elvezetnie, mert Nébó hegyén,
amelyen még megadatott néki, hogy lássa Kánaánt, meghalt. Alakja számos drámát,
operát, képzõmûvészeti alkotást ihletett. Õt könyve a tóra, amelynek szövegét perga-
mentekeresen minden zsinagógában õrzik.
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MMIILLYYEENN JJEELLEEKK UUTTAALLNNAAKK AA KKÁÁBBÍÍTTÓÓSSZZEERR

FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSSRRAA??
- túlzott költekezés, kölcsönkérés
- pénz, egyéb értékek eltûnése
- tanulói eredmény hirtelen romlása
- testi higiénés igénytelenség
- illatszerek túlzott használata (elnyomja a
drog szagát)
- zárkózottság
- idegesség, ingerlékenység, szorongás
- oknélküli örömkitörés
- alvászavarok, aluszékonyság vagy álmat-
lanság
- hallucinációk, víziók, elszemélytelenedés
- beesett arc, kimélyültebb szemgödör
- étvágytalanság
- folyamatos szájszárazság
- túlzott érzékenység külsõ
ingerekkel, zaj, fény, fájdalommal

szemben
- szédülés, járásbizonytalanság, noha
nincs alkoholszaga
- szívpanaszok
- tûszúrások

GGYYAANNÚÚTT KKEELLTTÕÕ HHAASSZZNNÁÁLLAATTII TTÁÁRRGGYYAAKK

- ezüstpapír darabkák
- színes préselt, láthatóan nem gyári
készítésû tabletták
- üres vagy kitöltött orvosi receptek,
indigópapírok
- lakás valamely helyében szokatlan, é-
melygõ szag rendszeres érzékelése
- fecskendõk
(Folytatjuk)

HHAAZZAAII FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS

A hazai drogfogyasztást rendszeresen és megbízhatóan egészen
az elmúlt egy-két évig nem mérték fel, s a sajtóban, a nyil-
vánosság elõtt 1983-ig egyenesen tabutémának számított. 1981-
ben ugyan hivatalosan 3 ezer drogost tartottak nyilván, más
számítások szerint azonban ugyanezt körülbelül 30 ezerre tet-
ték. 1990-ben az országos drogprogram keretében elvégzett vizs-
gálat 27 ezer rendszeres drogfogyasztót mutatott ki.
Magyarországon a “szegényes drogfogyasztás” a jellemzõ; ennek
leggyakoribb szerei a szerves oldó-szerek, a gyógyszer, alkohol

és az elõbbiek kombinációi. Klasszikus kábítószerek - marihuána, hasis, LSD, heroin -
többnyire városokban szednek. A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek közepén
általánossá vált szervesoldószeres-fogyasztás nagymértékben visszaesett, és szinte telje-
sen megszûnt a szipuzás (ragasztószerek belélegzése) is. Helyüket más drogok - legtöbb-
ször a viszonylag könnyen hozzáférhetõ   gyógysze-rek és a csavarlazító anyagok - vették
át. 
A gyermek- és fiatalkori dohányzás, szeszesital-fogyasztás a drog “elõ-szobái”.
HHVVGG  11999911..0055..2255..  

PPRROOBBLLÉÉMMÁÁDD VVAANN ÉÉSS NNEEMM TTUUDDOODD,,  HHOOGGYYAANN OOLLDDDD MMEEGG??
ÍÍRRJJ NNEEKKÜÜNNKK!!  33--AASS ÚÚJJSSÁÁGG
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Õsi mesterség a kosárfonás. Régi a technikája is. Hisz amióta
az ember rájött, hogy hajlik a nád, hajlítható a vesszõ, azóta
egyfolytában próbál barkácsolni belõle ezt-azt, többnyire sik-
errel.
Persze készül kosár sok minden másból is. A fûzfavesszõ, a
rotangnád, a luc és jegenyefenyõ, a pálmalevél a kosárfonás
legfõbb alapanyagai. A fûzfafélék közül a kecskefûz, a kosár
vagy kötözõfüz, a mandulafûz és a parti fûz vesszõje a legal-
kalmasabb e munkához. Csomókba kötve gúlába rakják, úgy
tárolják. Feldolgozás elõtt aztán egy-egy csomót vízbe áztat-
nak, hogy könnyebb legyen lehajazni, vagyis meghámozni.
Nyitott, rugós karikával és fakéssel történik a hámozás.
Fémkés szóba sem jöhet, mert a gyönge vesszõn sebet ejthet.
A meghámozott vesszõket kiterítve napon szárítják. Maguk a

kosárfonók általában egy kerek asztal körül ülve dolgoznak. Az asztal közepén vízzel teli
edény, mivel a munka bizonyos fázisainál újra vízbe kell a vesszõket mártani. A tál mellett
fapálcák, ezekbõl készülnek a kosár vázának bordái. Ha nem vesszõ, hanem rotangnád az
alapanyag, azt faszénparázs vagy szeszláng fölött kell hajlítani.
Egykoron a francia és a német kosárfonók voltak a leghíresebbek. A magyar kosáripar csak
e század elején lett exportképes. Ma viszont határozottan divat nálunk a kosár. Még hangu-
latlámpák és csillárok is készülnek belõle, s roppantul illenek a modern lakásokba.
Kosár egyébként igen sokféle van. Akad, amit karon hordanak, akad, amit háton, olyan is,
amit fejen. Sok menyecske a tojásokkal teli kosarat is a fején viszi a vásárba. A hollandi-
ai virágárus asszonyok viszont karkosarakban viszik piacra tulipánjaikat. Piroska mesé-
je sem képzelhetõ el kosár nélkül. Az õ kosara lett a mintája a gyerekek számára készülõ
kis játékkosaraknak és uzsonnakosaraknak.
AABBLLAAKKKKOOSSÁÁRR:: Vasból készült, kifelé öblösödõ ablakrács. Vaskosárnak is nevezik.
ÁÁRRBBOOCCKKOOSSÁÁRR (más néven tereb): Az árboctörzs ormán vízszintesen nyugvó állvány. Fából
és vasból készítik. Alakja vagy erkélyhez, vagy elöl kikerekített négyszöghöz hasonlít. Célja
támaszpontul szolgálni az árbocszáraknak, és azokat a törzzsel szorosabban összekötni.
Az építményen lévõ keskeny nyílásnak, az úgynevezett katonarésnek hála azonban a kosár
átjáróul és pihenõhelyül is szolgált a szédítõ magasságban nehéz feladatokat vállaló
matrózoknak, egyben afféle kilátó volt. Aki ebben õrségben állva kémlelte a tengert, min-
denkinél elõbb észlelte, ha föld tûnt föl a láthatáron. Így Amerika szárazföldjét is
Kolumbusznál korábban pillantotta meg egy Rodrigo nevû matróz, aki épp az árbockosár-
ban teljesített szolgálatot.
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AA  BBEEVVEETTÉÉSS SSZZAABBÁÁLLYYAAII

Az amerikai tengerészgyalogság ezredese, Childers (Samuel L. Jackson) és alakulata egy
rutinfeladatnak számító elhárítás során váratlan helyzetben találja magát.Az Egyesült
Államok Jemeni Nagykövetsége védelmére kirendelt alakulat orvlövészekkel és tüntetõk
hadával találja magát szemben. Mielõtt Childers egyik katonatársa megmentésére siet,
megparancsolja katonáinak, hogy ha szükséges, nyissanak tüzet a tömegre, noha felhívták
a figyelmét a tömegben tartózkodó gyerekekre és nõkre. Úgy tûnik, a küldetést teljesítet-
ték,minden rendben van, ám Washingtonban az összes újság címlapon hozza a
"vérengzést", az USA kellemetlen helyzetbe kerül. Az egyetlen kiutat a diplomáciai krízis
elkerülésére abban látják, ha a felelõsséget Childersre hárítják. Védelmét egy régi barát
(Tommy Lee Jones) vállalja.
GGLLAADDIIÁÁTTOORR (amerikai történelmi kaland)
Rejtély, hogyan lett a három filmmel ezelõttig még jelentéktelen Russell Crowe-ból 15 mil-
lió dolláros szupersztár és az édes Meg Ryan kedvese is egyben. A Gladiátorban muszklis
Russell, egy becsületességéért meghurcolt katonát alakít. Ridley Scott szandálos eposza a
bebörtönzött római hadvezér igazságért vívott véres küzdelmérõl szól, nagyszabású csata-
jelenetekkel és látványos díszletekkel. Szuper!
MMIISSSSIIOONN IIMMPPOOSSSSIIBBLLEE 22..  (amerikai akció)
A sziklát mászó, nagyon bátor titkos ügynököt újabb rázós feladattal bízzák meg. Egy
ellopott és halálos járvánnyal fenyegetõ vírust kell visszaszereznie a zsaroló terroristák-
tól. Mivel a kémiskolákban nyilván külön tantárgyat képeznek a jamesbondi-technikák, így
aztán hõsünk tudja, eredményt leggyorsabban egy csalfa asz-szony bevetésével érhet el.
Látványosabb lett, mint az elsõ, ám szellemtelenebb. A MI2 alkotói létrehoztak valami
egyedülállót. Egy kémfilmet rejtélyek és fordulatok nélkül. Ilyen eddig még, tényleg nem
volt.
GGAALLAAXXYY QQUUEESSTT --  GGAALLAAKKTTIITTKKOOSS KKÜÜLLDDEETTÉÉSS (sci-fi - vígjáték)
A bukott sorozatszínészek országjáró körúton próbálják szinten tartani megtépázott
méltóságukat, kevés sikerrel. A színész, ha nem játszik, olyan, mint a szél mikor nem fúj:
azaz nincs. Ám hamarosan alkalmas feladatot találnak nekik a bolygónkra érkezo ide-
genek: egy galaktikus küldetést, melynek célja a világ megmentése. A meglehetõsen cinikus
film ugyan szeretettel figurázza ki az ütõdött sci-fi sorozatokat, de az elkötelezett
rajongókat bizonyára halálra sérti.
FFAANNTTÁÁZZIIAA 22000000
Szándékunkban áll, hogy minden évben elkészítsük a Fantázia új változatát. Ez nem egy
koncert, nem kabaré vagy revü, inkább olyasfajta keverék, amelyben megtalálható a komé-
dia, a mese, a balett, a színmû: színek hangok és drámai feszültség elegye. Így nyilatkozott
Walt Disney 1941-ben, mikor szárnyára bocsátotta egyik legmerészebb és legkifejezõbb
alkotását a Fantáziát. Hét rendezõ és a Chicagói Szimfonikusok segédletével kilenc évi
elõkészítés után Disney álma újra látható a vásznon.
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A hírek szerint az Amiga hat év után visszahozza a feledés-
bõl nagysikerû számítógépét. 
Az AmigaOne nevû géppel elsõsorban az asztali
számítógépek és munkaállomások piacát célozzák meg, de a
távolabbi jövõben szinte az egész piacot (a palmtopoktól
"felfele") le akarják fedni termékeikkel. 
Az AmigaOne lelke az Amiga Digital Environment (DE)
operációs rendszer, a jövõben ez, és módosított változatai fog-
nak futni minden, a cég által fejlesztett eszközön. 
Az AmigaOne specifikációjának kidolgozása 3 hónappal

ezelõtt fejezõdött be, és a "zico" nevet kapta, és a következõket rögzítették benne: 
- 1 AmigaDE kompatibilis processzor (PowerPC, x86, Arm, SH4, MIPS)
- 64MB, vagy több memória
- következõ generációs Matrox grafikus kártya
- Creative EMU10K1-alapú hangkártya
- 10 GB, vagy nagyobb merevlemez
- CD/DVD drive
- USB 1.0 csatlakozó
- Firewire csatlakozó
- 10/100 Mbps Ethernet - 56k modem - PCI slot-ok (6)
Természetesen a gyártást nem maga az Amiga cég, hanem partnerei végzik majd, ame-
lyekkel jelenleg is folynak a tárgyalások. 
Az egyik ilyen partner az angol Eyetech cég, amelynek neve az amigás körökben talán nem
teljesen ismeretlen. Õk többek között olyan új, upgrade megoldásokat is kínálnak a jelen-
legi Amiga tulajoknak, amellyel a régi alkalmazások is tovább használhatók, persze a tel-
jesítmény jelentõsen meghaladja majd az "õsgépét". 
Az EyeTech AmigaOne PPC 1200 termék, a cég Predator nevû technológiáját ötvözi a zico
specifikáció követelményeivel. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amellyel egy PowerPC
AmigaONe bír, de emuláció révén képes együttmûködni egy hagyományos Amiga A1200-
assal is. 
Az AmigaOne PPC 4000 hasonló jellegû az 1200-ashoz, ám úgy tervezték, hogy az Amiga
A4000-essel tudjon együttmûködni. 
Ez a két termék egy-egy bõvítésként lesz megvásárolható a torony házas Amiga 1200 illetve
4000-es számítógépekhez. Ezek az upgrade-ek egy AGP, és 6 PCI slot-ot, illetve egy
PowerPC G3/G4 processzoraljzatot tartalmaznak, maximum 512MB SDRAM pakolható
beléjük, és bebootolhatunk alóla az új Amiga DE, illetve a régi Amiga Workbench alá. 
Ezen rendszerek várhatóan a jövõ év elején kerülhetnek piacra, de a tesztváltozatok már
idén decemberben hozzáférhetõk lesznek a fejlesztõk számára. 

(folytatás a 10. oldalon)
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Még idén karácsony elõtt megjelenik az régi AmigaOS 3.9-es változata, ami az Eyetech
ígérete szerint számos újdonságot fog tartalmazni, és mûködõképes lesz az összes Eyetech
AmigaOne PPC terméken. 
A teljesen egyedülálló, önállóan piacra kerülõ AmigaOne a jövõ év harmadik negyedévében
jelenik meg a tervek szerint, számos új alkalmazással, fejlesztõi környezettel és játékokkal
körítve. 
A Playstation2 november 24-én biztosan debütál Európában 
Megtudhattuk, hogy Európa hozzá fog jutni az erre a piacra szánt 500 ezer darabhoz a meg-

jelenés napjáig. Az év végéig további egymillió darab
legyártását és kiszállítását tervezik a kontinensen. 
Öröm az ürümben, hogy a késõi megjelenés révén az
európai vásárlók már a megjelenés napján 33 féle
játékot vásárolhatnak meg, amelyet jövõ év március
végéig további 30 új cím megjelenése követ. Az elsõ
szállítmányokhoz azok jutnak majd hozzá, akik
elõzetesen megrendelték a terméket. 
A megjelenés a következõképpen fog lezajlani az
Amerikán kívüli területeken: 
November 24: Ausztria, Belgium, Dánia, Olaszország,
Finnország, Franciaország, Németország,

Görögország, Írország, Hollandia, Luxemburg, Norvégia, Portugália, Spa-nyolország,
Svédország, Svájc, Anglia 
November 30: Ausztrália, Új-Zéland
Még karácsony elõtt: Ciprus, Csehország, Izland, Izrael, Málta, Lengyelország, Szaúd-
Arábia, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emirátusok 
Rossz hír nekünk, magyaroknak, hogy hazánk nem szerepel a hivatalos listában. Ez remél-
hetõleg nem azt jelenti, hogy itthon csak jövõre jelenik meg a PS2
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OOKKTTÓÓBBEERR 3311..  --  NNOOVVEEMMBBEERR 44..::
ÚÚjjrraa  CCoommppffaaiirr
13. alkalommal nyitotta meg kapuit a Compfair 2000 Nemzetközi Információtechnikai
Szakkiállítás és Szakvásár a Budapesti Vásárközpontban. Az október 31 és november 4
között megrendezendõ seregszemlén, 4000 négyzetméteren mintegy 130 cég mutatkozott
be. A szokásokhoz híven az idei Compfair-hez is számos kísérõ rendezvény csatlakozott:
hálózati biztonságtechnikai konferencia; Microsoft Office verseny; Média-infokommuniká-
ciós technológia 2000 Nemzetközi CATV- és satellite szakkiállítás és konferencia.
A kiállítás minden nap reggel 10-tõ1 18 óráig volt látogatható, a szakmai napokon -
október 31-én és november 2-án - azonban szervezett diákcsoportokat nem fogadott a ren-
dezvény. IIlloo..
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FFUUTTÓÓNNAAPP

11..  kkoorrccssooppoorrtt  FFiiúú::11..hh. 3.Sz.”AA” (Jova L., Mazán N., Kocsomba Cs., Balló B.)
(9 csapatból) 33..  hh. 3. Sz. „BB” (Kovács I., Bagi A.,Vidákovics M., Csányi R.)
LLeeáánnyy : 33..hh 3. Sz. „AA” (Mogyorósi K., Nagy T., Valencsik A., Bánfi V.)
(8 csapat) 55..hh. 3. Sz. „BB” (Szabó M, Horváth R.,Szatmári Cs., Molnár M.)
22..kkoorrccssooppoorrtt  FFiiúú::  44..hh. 3.Sz. „AA” (Betkó T., Polónyi Cs., Varga Á., Kovács G.)
(9 csapatból) 66..hh. 3.Sz. „BB” (Varsandán Á., Szemenyei A., Nagy Zs., Gera D.)
LLeeáánnyy::  55..hh.. 3.Sz. „BB” (Horváth A., Hollósi H., Nagy M., Nagy M., Bán E.)
(8 csapat) 77..hh. 3.Sz. „BB” (Tóth K., Kiss Á., Turuczkai B., Tátrai K.)
33..kkoorrccssooppoorrtt FFiiúú: 22..hh. 3 Sz. „AA” ( Varsandán M., Csík Sz., Kádár T., Erdei I.)
(11 csapatból) 99..hh. 3. Sz. „BB” (Csernus D., Héjjas D., Szilágyi Cs., Bucskó T.)
LLeeáánnyy : 11..hh. 3.Sz. „AA” (Zámbó I., Nagy A., Szabó Sz., Szél F.)
(10 csapat) 55..hh. 3.Sz. „BB” ( Kácsolyi Cs., Pribela L., Gyõrfi E., Kiss Zs.)
44..kkoorrccssooppoorrtt  FFiiúú:: 22..hh. 3.Sz. „AA” ( Bárány J., Ambrus L., Balla N., Csepregi F.)
(9 csapatból) 99..hh. 3.Sz. „BB” (Börcsök L., Domján R., Csepregi N., Csepregi D.)
LLeeáánnyy: 44..hh 3.Sz „AA” (Fodor J., Marton L., Szabó É., Ruszana T.)
((99  ccssaappaatt))  88..hh 3.Sz. „BB” ( Orovecz P., Jellinek H., Lévai A., Szilágyi I.)

NNAAPP  VVáállttóó  ((1166  ffõõss  ccssaappaattookk  11--88..oo..))
ÖÖsssszzeetteetttt  eerreeddmméénnyy  ––  ffiiúú  ééss  lláánnyy  „„AA””  ééss  „„BB””  ccssaappaattookk  eeggyyüütttt  ::  22..  HHEELLYYEEZZÉÉSS
ÕÕsszzii  mmeezzeeii  ffuuttóóvveerrsseennyy  éérrmmeess  hheellyyeezzeettttjjeeii
11..  kkoorrccssooppoorrtt  11.. helyezett: FFiiúú  11.csapat
Csányi Attila 1993. születésûek között
Jova Levente 1992.
Jova Levente korcsoport 1. helyezettje
22.. helyezett: LLeeáánnyy  11..  ccssaappaatt
33.. helyezett: FFiiúú  55..  ccssaappaatt
22..  korcsoport 22. helyezett: Horváth Alexandra 1991. születésûek között
33.. korcsoport 11. helyezett: LLeeáánnyy  11.. Csapat ( Károlyi Cs., Zámbó I., Szabó Sz., Kiss Zs.)
Kiss Zsanett 1988. születésûek között
Kiss Zsanett korcsoport 1. hely.
2. helyezett: Károlyi Csilla 1989. szül. között
Szél Friderika 1988.szül. között
Szél Friderika korcsoport 2. hely
Varsandán Milán 1989. szül. között
33..  helyezett: Csernus Dávid 198. szül. között
44.. korcsoport 11.helyezett : Szél Adrienn 1986. szül. között
Szél Adrienn a korcsoport 1. helyezettje

GRATULÁLUNK AZ EGYÉNI VERSENYZÕKNEK ÉS A CSAPATOK TAGJAINAK IS!!!
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MMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓMMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓ

GGÉÉPPMMÛÛHHEELLYYGGÉÉPPMMÛÛHHEELLYY

QQ11--QQ11-- EESSEESS

GGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZGGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZ
KKOOSSZZOORRÚÚSS OOSSZZKKÁÁRR

KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTJJAA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

AAZZ ÚÚJJSSÁÁGG TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII

HHOORRVVÁÁTTHH  AAUUTTÓÓTTEECCHHNNIIKKAA
AAUUTTÓÓAALLKKAATTRRÉÉSSZZ  --  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS

GGoommbbkkööttõõ  ZZoollttáánn
TAKARMÁNY ÉS GABONAKERESKEDÕ

®

SZERKESZTETTE: ASZTALOS ISTV`N, BACSA ATTILA,

S LE TA M ` S, SZATM`RI TAM`S, URSZULY P TER,

KEREKES G`BOR S ILOVSZKY ` R P ` D  

2000. OKT BER 31.

ÕÕSSZZII  KKÖÖRRZZEETTII  TTÖÖBBBBPPRRÓÓBBAA  AATTLLÉÉTTIIKKAAII  BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  
EERREEDDMMÉÉNNYYEEII

11..kkoorrccssooppoorrtt Csapatverseny: FFiiúú  11.. 3.Sz.”AA” (Jova L, Mazán N, Kocsomba Cs., Kovács I.)
33.. 3.Sz.”BB”(Balló B.,Bagi A.,Vidákovics M.,Csányi A.) LLeeáánnyy::  22. 3 .Sz. ”AA”(Bánfi V.,Nagy
T.,Volencsik A.,Mogyorósi K.)
44  .3. Sz. „BB” (Szatmári Cs,Molnár M., szilágyi E.)
EEggyyéénnii  öösssszzeetteetttt  vveerrsseennyy: 22. Jova Levente
FFiiúú::  33.. Balló Balázs
LLeeáánnyy::  33. Mogyorósi Kitti
22..kkoorrccssooppoorrtt Csapatverseny: 33.. 3. Sz „AA”(Kovács G.,,Varga Á.,,Hutkai N.,Benkõ T.) FFiiúú::  66..
3.Sz.”BB” (Polónyi Cs.,Nagy Zs.,Pulik M.,Varsandán Á.) LLeeáánnyy: 3. Sz. „AA” (Bán E., Hollósi
H., Horváth A., Kátai  E.)
66.. 3. Sz „BB” (Tóth K., Nagy M., Fehér O., Turczkai B)
EEggyyéénnii  öösssszzeetteetttt  vveerrsseennyy::  33..  KKoovvááccss  GGáábboorr  33..SSzz..  „„AA””
33..kkoorrccssooppoorrtt Csapatverseny: 22. 3. Sz „AA” (Kádár T., Csík Sz., Varsandán M., Erdei I.) FFiiúú::
44.. 3. Sz. „BB” (Héjjas D., Bucskó T., Szilágyi Cs., Csernus D.) LLeeáánnyy::  22.. 3. Sz. „AA” (Zámbó
I., Szél F., Kiss Zs., Károlyi Cs.) 44..  33.. Sz. „BB” (Szabó Sz., Pribela L., Gajdán O., Domokos
K.)
EEggyyéénnii  öösssszzeetteetttt  vveerrsseennyy::  33..KKááddáárr  TTaammááss  33..  SSzz..””AA””  11. Szabó Szilvia 3. Sz. ”BB”
33.. Szél Friderika 3. Sz. ”AA”
44..  kkoorrccssooppoorrtt Csapatverseny: FFiiúú: 3. Sz.”AA” (Balla N., Csepregi F., Albert D., Ambrus K.)
88.. 3. Sz ”BB”
LLeeáánnyy::  11. 3. Sz ”AA”(Szél A., Szabó É., Fodor J., Marton L.)
88.. 3. Sz „BB” (Lévai A., Szilágyi I., Jellinek H., Orovecz P.)
EEggyyéénnii  öösssszzeetteetttt  vveerrsseennyy::  11..SSzzééll  AAddrriieennnn  33..  SSzz  ””AA””
22.. Marton Lilla 3.Sz. ”BB”

A szerkesztısØg c me:
V r smarty u. 4.

Interneten is k ldhetsz levelet:
iloarpi@webmail.hu
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