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A
már-
ciusi ifjak
részlet

Szolgaságunk ide-
jében
Minden ember csak
beszélt,
Mi valánk a legel-
sõk, kik
Tenni mertünk a
honért!

Mi emeltük föl
elõször
a cselekvés zász-
laját,
Mi riasztók föl
zajunkkal
Nagy álmából a

hazát!

A földet, mely
koporsó volt
S benn egy nemzet
a halott,
Megillettük, és
tizennégy
Miljom szív földobo-
gott.

Egy szóvá s egy
érzelemmé
Olvad össze a haza,
Az érzelem
„lelkesülés“,
A szó „szabadság”
vala.

Oh ez ritkaszép
látvány volt,
S majd ha vénül a
világ,
Elmondják az
unokáknak
Ezt a kort a
nagyapák.
(Petõfi Sándor)

150 éve történt
MMáárrcciiuussii  iiffjjaakk

Zene
KKooddáállyy  ZZoollttáánn

Játék

Könyv
KKöönnyyvv  nnõõkknneekk

Sulinet

Gombák

Te is írhatod
RReeggéénnyy

Nyelvi 
verseny
AAnnggooll,,  nnéémmeett

Tartalom 115500  ÉÉVVEE TTÖÖRRTTÉÉNNTT

Szécsi Margit

Március 15
Zsír fogytán, bor
apadtán
tengtek a jobbágyfal-
vak.
Füsttelen tûzhe-
lyeken
fõzték a forradal-
mat.
Nemzetiszín lobogó
röpült a szemek
elõtt,
behasadt fecskefar-
ka
verte a zöld le-
vegõt.

Félelmes tavaszidõ
láttatott seregeket...
Gyönyörû elgondol-
ni
azt, ami nem
lehetett.
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MMáárrcciiuussbbaann  sszzüülleetttteekk  
HEGEDÛS Lajos (1908) tanár, nyelvész, az elsõ hazai fonetikai laboratórium meg-

szervezõje. Csaknem 2000 felvétellel létrehozta a magyar nyelvjárások múzeumát.
RUBINSTEIN Erna (1903) hegedûmûvésznõ, Hubay Jenõ mesteriskolájának tanítványa.
JÁVORKA Sándor (1883) századunk elsõ felének Európa-szerte ismert flórakutatója.
JANKÓ János (1868) etnográfus, a Millenneumi kiállítás néprajzi falujának építõje.
EGRY József (1883) századunk egyik legnagyobb festõje, a balatoni táj megörökítõje.
Rudolf DIESEL (1858) német mérnök, a róla elnevezett motor feltalálója.
TOLNAI Simon (1868) a magyar lap- és könyvkiadás egyik meghatározó egyénisége.
BORSOS László (1903) építész, a pesti Vigadó és budavári házak helyreállítója.
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11..  GGRR..  BBAATTTTHHYYÁÁNNYY  LLAAJJOOSS miniszterelnök
22..  HHGG..  EESSTTEERRHHÁÁZZYY  PPÁÁLL  a közügyek minisztere

33..  MMÉÉSSZZÁÁRROOSS  LLÁÁZZÁÁRR  hadügyminiszter
44..  BBRR..  EEÖÖTTVVÖÖSS  JJÓÓZZSSEEFF  vallás- és közoktatási miniszter

55..  DDEEÁÁKK  FFEERREENNCC    igazságügyminiszter 
66..  GGRR..  SSZZÉÉCCHHEENNYYII  IISSTTVVÁÁNN közlekedésügyi miniszter
77..  KKLLAAUUZZÁÁLL  GGÁÁBBOORR  földmívelés- és ipari miniszter

88..  SSZZEEMMEERREE  BBEERRTTAALLAANN  belügyminiszter
99..  KKOOSSSSUUTTHH  LLAAJJOOSS  pénzügyminiszter
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Pilvax Kávéház

Pákozdi csata

Pesten gr. Batthyány Lajos,Aradon 12 tábornok és
ezredes kivégzése.

Buda ostroma.

FFOORRRRAADDAALLOOMM  ÉÉSS  SSZZAABBAASSÁÁGGHHAARRCC  11884488  --  11884499

„„EEZZRREEDDÉÉVVEESS TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMÜÜNNKK

BBIIZZOONNYYSSÁÁGGUULL SSZZOOLLGGÁÁLL,,

HHOOGGYY NNEEMM VVAAGGYYUUNNKK GGYYEERRMMEEKK NNEEMMZZEETT;;

11884488--II TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMÜÜNNKK

BBIIZZOONNYYSSÁÁGGUULL SSZZOOLLGGÁÁLL,,

HHOOGGYY NNEEMM VVAAGGYYUUNNKK EELLAAGGGGOOTTTT NNEEMMZZEETT......””

((KKOOSSSSUUTTHH))
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ZZZZ EEEE NNNN EEEE

1882. december 16-án Kecskeméten
született. Szülei mûkedvelõ szintén
maguk is muzsikusok voltak. Az éde-
sapa hegedült, az édesanya zongorázott, énekelt.

Ebben a családi környezetben természetes volt, hogy a gyerek
Kodály „elõbb énekelt, mint beszélt, s többet énekelt, mint
beszélt”.

A fiatal Kodály tanulmányai mellett önerõböl tanult zongorázni,
hegedülni, brácsázni, gordonkázni. Játszott a gimnáziumi
zenekarban, és énekelt a templomi kórusban.

18 éves korában Budapestre indult. Pályát választ. Jogásznak
szánják, mondván „abból minden lehet...” Végül mégis a
Tudományegyetem bölcsészkara mellett dönt, de még ugyanabban

az évben beiratkozik a Zeneakadémia zeneszerzés szakára is.

Kodály  már fiatalkorában ráeszmélt, hogy mi magyarok nem ismerjük eléggé nemzeti kultúránkat,
pedig hagyományok nélkül nincs jövõje egyetlen nemzetnek sem.

Ezért elhatározta, hogy összegyûjti a még föllelhetõ magyar népdalokat, népmeséket, népszoká-
sokat. Ehhez a munkához 1906-ban Bartók Béla is társult.

Kodály, ahányszor csak tehette, síkraszállt a szép magyar beszédért, nyelvünk tisztaságáért.

„Ha nyelvünk harangszavát repedtfazékká engedjük zülleni, ne csodálkozzunk, ha senki nem hall-
gat ránk, s elmerülünk a népek tengerében...”— írja Kodály.

Pedagógiai munkáját egészen fiatalon a Zeneakadémián, a zeneszerzés szakon kezdte. Szûkszavú,
szigorú, következetes tanár volt. Sorra írta pedagógiai mûveit, melyekkel az iskolai ének-zene
oktatást segítette.

Kodály — mint zeneszerzõ — elsõ hatalmas sikerét 1923-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésének
50. évfordulójára írt mûvével, a Psalmus Hungaricus-szal (Magyar zsoltár) aratta.

1926-ban a Háry Jánossal újabb világsikert aratott.
Életének 7 évtizedes alkotó munkája, új irányt szabott a magyar kóruskultúra útjának. A közel 50

gyermekkarra írt mûvében 1-1 gyermekjátékot, néphagyományt dolgozott föl. (Katalinka,
Gergelyjárás, Villõ stb.)

Ének- és zenekarra írt alkotásai a magyar zeneirodalom gyöngyszemei (Psalmus Hungaricus,
Budavári Te Deum, Kállai kettõs stb.) 

Kodály Zoltán halálával mind a magyar, mind az egyetemes zenekultúrát pótolhatatlan veszteség
érte. 1967. március 6-án halt meg. Tisztelõk sokasága kísérte utolsó útjára az eu-rópai hírû zenesz-
erzõt, a minden mûvében és tettében lelkes pedagógust, az elkötelezett ma-gyar hazafit.

DDiinnnnyyééss  IIssttvváánnnnéé

KKOODDÁÁLLYY  ZZOOLLTTÁÁNN  ((11888822--11996677))
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SSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSTTEECCHHNNIIKKAA

LLiittttllee  BBiigg  AAddvveennttuurree  22

Tagadhatatlan, hogy a foly-
tatások korát éljük. Úgy
három évvel ezelõtt megjelent
egy játék ,melynek a neve
Little Big Adventure. A maga
SVGA grafikájával igencsak
kilógott az akkori mezõnybõl.
De most megjelent az utódja,
a második rész, a Little Big

Adventure 2. Mikor elindítjuk a programot, akkor érdemes végignézni az elõzetest, ugyanis
nagyon élethû. Egy barátságos sárkány a viharban megsebesül és lezuhan egy dombra, a
mi fõszereplõnk háza mellé. Úgy hívják, hogy Twinsen. Nem sok olyan embert ismerek, aki
az elsõ pillantásra ne zárta volna egybõl a szívébe ezt az aranyos tojásfejû fiatal sárkányt.
A grafikai megoldásokat ismét csak felsõfokú jelzõk illethetik. Az animációk egyszerûen
gyönyörûek. Több tárgy segíti hõsünket a sárkány gyógyításában, autó, hajó, meg amit
csak el lehet képzelni. Gyakran elkövetik azt a hibát a készítõk, hogy csak két fej látható a
képernyõn, akik egy igen hosszú párbeszédet folytatnak egymással. Fiatal és tapasztalat-
lan olvasók számára egy kicsit közelebbrõl bemutatom az LBA 2 mozgását és harcrendsz-
erét. Érdemes ezzel egy kicsit ismerkedni. Amikor elõször láttam az LBA2-t, kicsit
meglepett az irányítás. Nem rossz, csak elsõre baromi szokatlan. De meg lehet szokni.

Négy alapvetú mozgásfajta van: normál, sportos, agresszív, és lopakodó. Mindegyik
mozgásfajtában máshogy mozog fõhõsünk. Az LBA 2 biztos elõkelõ helyen fog végezni
ebben az évben, a kalandjáték mezõnyben.

Aztán majd megtudjuk, hogy a sárkány, Twinsen,
meggyógyul-e s újra feszáll-e a leve-gõbe.

A Little Big Adventure 2-rõl még csak    annyit
hogy öröm vele játszani, és minden-kinek
figyelmébe ajánlom.

CCsseepprreeggii  FFeerreenncc  55..bb
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SSaabbiinnee  HHooffmmaann::
KKÖÖNNYYVV NNÕÕKKNNEEKK

... és lányoknak. Ebben a hasznos kézikönyvben minden
ismeretet megtalálsz, amire lányként, nõként szükséged van.
Nyíltan és tudományos alapossággal tárgyalja mindazokat a
problémákat, amelyekkel a mindennapi életben, vagy már most
szembesülsz, vagy késõbb, az életed során szembesülni fogsz.
Szexuális élet, betegségek, lelki bajok, fogamzásgátlás, anyaság,
munkahely... ezzel a könyvvel mindenre felkészülhetsz.
EElliizzaabbeetthh  FFeeuueerr::  EELLVVEESSZZEETTTT NNYYÁÁRR

Lydia, és nõvére, Gina életében nehéz
idõszak köszöntött be. Édesapjuk otthagyta a családot, a mama
Olaszországba készül tanulmányútra, így a lányoknak az egész
nyarat táborban kell tölteniük. Lydia a nyár végére megtanulja,
mi az igaz barátság, hogy egy család akkor is család, ha valaki
kiszáll belõle, és ami a legfontosabb: helyet és megnyugvást
talál a maga kis világában.
CCDD--RROOMM
KKLLIIKK &&  PPLLAAYY

Tervezz és alkoss magadnak eredeti, új
játékokat! Az Europress Hungary CD-
romjának segítségével olyan

számítógépes játékokat tervezhetsz magadnak és barátaidnak,
amilyet csak akarsz! Kiválaszthatod a helyszínt, megválasztha-
tod a szereplõket, megtervezheted az akciókat, és utána nincs
más dolgod, mint játszani! Használata nagyon könnyû, az egér
kattintgatásával szinte percek alatt összedobhatsz bármit.
HHaammvvaazzóósszzeerrddááttóóll  hhúússvvééttiigg TToojjáássffoorrttééllyyookk
- A tojás héját szúrjuk át tojáskiszúróval, mielõtt forrásban levõ vízbe helyezzük, így

nem reped meg.
- Ha a tojást kivesszük a hûtõszekrénybõl, öntsünk rá hideg vizet és forraljuk fel. Ha a

hideg tojást forró vízbe tesszük, azonnal megreped a héja.
- Ha keményre akarjuk fõzni a tojást, elõször tegyük hideg vízbe, forraljuk fel és utána

még két percig fõzzük.
- A keményre fõzött tojást gyakran nehéz úgy megtisztítani, hogy ne tapadjon a héjára

valamennyi a fehérjébõl. Ha egy kanál ecetet teszünk a lobogó vízbe és a tojás mindkét
végét vízbõl kivéve  feltörjük, majd újra belemártjuk a hideg vízbe, segít ezen a prob-
lémán.
- Ha a keményre fõtt tojásokat azonnal hideg vízbe tesszük, amint a tûzhelyrõl levettük,

sárgájuk környéke nem színezõdik el.
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Nagykátáról indult országjáró körútjára a

Sulinet-busz, amely olyan régiókba és

településekre viszi el az internetet, ahol

ehhez nincs megfelelõ hálózat. A tíz erõs

multimédiás számítógéppel, egy szerverrel,

scanner-nyomtató fénymásolóval, digitális

fény-képezõgéppel és pjorektorral fel-szerelt

jármûnek Magyar Bálint kultuszminiszter

adta meg a rajtjelet.

A Sulinet-busz egy átfogó program része,

melyet 1996-ban kez-deményezett a

mûvelõdési tárca azzal a szándékkal, hogy

1998. szeptember 1-jéig valamennyi

középiskola közel félmillió diákja hozzáfér-

jen az internethez. A

hálózatba késõbb csat-

lakozó települések diákjai

átmenetileg az országjáró

buszon találkozhatnak az

internettel. A Sulinetnet-

busz egy helyen négy-öt

napig áll, délelõtt szervezett diákcsoportokat, késõ

délután pedagógusokat fogad, átlag másfélszáz látogatót

naponta. ((NNSSZZ))IIlloo..

SSUULLIINNEETT
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MMii  iiss  aazz  aa  ggoommbbaa?? Tudom, hogy közületek
sokan tudják, hogy is nézhet ki egy gomba.
De tudjátok a fogalmát?

AA  ggoommbbáákk::

a növényvilág színtest nélküli, valódi sejt-
maggal bíró, szövetátalakulást nem mutató,
teleptestû növények.

ÉÉlleettmmóóddjjuukk::  

szaprofiton (korhadékbontó), parazita
(élõsködõ) vagy szimbionta (együttélõ).
Soksejtûek. Az ala-csonyabb fejlettségûek
általában sejtfal nélküliek, a magasabb
fejlettségûek sejtfallal rendelkezõk. 

MMéérreettüükk::  

a mikroszkópikustól a több deciméteresig
terjedhet.

FFeellééppííttééssüükk::

a gombák tenyésztését (vegetatív testét) a
gombafonalakból (hifákból) alakult lazább
vagy tömöttebb fo-nalszövedék (micélium)
alkotja. Ha a hifák hosszanti és
keresztirányban is vastagodnak és köteléket
alkotnak, akkor álszövetrõl (gombaszövet,
plektenchima) beszélünk.

88GGGG oooo mmmm bbbb aaaa3-a3-a SSÚÚjj       áággÚÚjj       áágg

Gombafogyasztás szabályai
- Csak olyan gombát együnk, amit gom-
baszakértõ megvizsgált!
- Frissen szedett gombából készült ételt aznap fogyasszuk el!
- Ha a gombamérgezés tünetei jelentkeznek, haladéktalanul forduljunk
orvoshoz! CCsseepprreeggii  FFeerreenncc  55..bb

GGOOMMBBÁÁKKRRÓÓLL  ÁÁLLTTAALLÁÁBBAANN

EErrddeeii  ccssiippeerrkkee

MMÉÉRRGGEEZZÕÕ

NNEEMM  MMÉÉRRGGEEZZÕÕ

LLééggyyööllõõ  ggaallóóccaaIlo
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VVÁÁRRJJUUKK VVIICCCCEEIITTEEKKEETT!!

Két barát beszélget :
- Hogy vagy öregem ?
- Köszönöm, megvagyok. És
te ?
- Én még nem vagyok meg,
de már köröznek.

A feleség megkérdezi a fér-
jétõl a börtönben :
- Megtaláltad a reszelõt,
amit a süteményedbe sütöt-
tem ?
- Igen. Holnap mûtenek.

Egy nõi felhívja a tûzoltósá-
got :
- Le tudnák szedni a macská-
mat a fa tetejérõl ? 
Ja , és a férjemet is ?

A férj így szól a feleséghez :
- Ezt az ingemet legényko-
romban még be tudtam gom-

bolni.
- Annyira meghíztál ? -
kérdezi a feleség.
- Nem. De akkor még voltak
rajta gombok.
A fiú a lányhoz :
- Gondolod, hogy van annál
szebb szó, hogy szeretlek
téged ?
- Persze. Feleségül vesz-lek.

Egy kisbabával a karján
várja egy asszony a férjét a
börtön bejárata elõtt. Mikor
a férfi kilép így szól az ass-

zonyhoz:
- Ez a te gyereked ?
- Igen. De ha rendesen
viselkedtél volna, éppúgy a
tiéd is lehetne.

Menzán :
- Mi az itt nem mosogat-
nak ?
- Tévedsz, ez a leves.
Két ember beszélget :
- Szomszéd úr, mi volt az
a botrány tegnap

maguknál ?
- Az egész egy levél miatt
volt.

- Elfelejtette feladni ?
- Nem. Megsemmisíteni.

EENNSSZZ--SSZZEERRVVEEZZEETTEEKK
Az ábrában kilenc ENSZ-

szervezet nevének rövidítése
látható.

Melyek ezek a szerve-
zetek?

II.

I.

BBûûvvööss  nnééggyyzzeett

A vízszintes és függõleges sorok-
ba ugyanaz kerül.
1. Házhely. 2. Férfinév. 3. Az ere-
deti útirányt elhagyja. 4. Valaki,
valami elé. 5. Kör alakú.
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AA  MMaarryy  CCeelleessttee

A Mary Celeste-t 1861-ben Új-Skóiában építették, mint teherszállító hajót. Amikor vízre boc-
sátották, az Amazon nevet kapta. Elsõ kapitánya néhány nappal a hajó be-jegyzése után
meghalt, a hajó pedig elsõ útján, 1862-ben, egy ütközés miatt megsérült. Mialatt javították,
kigyulladt. 1863-ban elõször szelte át az Atlanti-óceánt, és a La Manche-csatornán ütközött egy
másik hajóval. 1867-ben a kanadai partok közelében, Cape Breaton szigeténél zátonyra futott.
Eladták és nevét “Mary Celest”-re változtatták. 1872. nov. 5-én útnak indult New York-ból az
olaszországi Genovába. 12 ember tartózkodott a hajón. Briggs, a kapitánya tapasztalt volt és
igen vallásos. Egy hónappal késõbb pillantotta meg a hajót, a “Dei Gratia” (kapitánya
Moorhouse) amelyik éppen félúton volt az Azori-szigetek és a Portugál partvidék között. A “Dei
Gratia” kapitánya, aki Briggs barátja volt, arra lett figyelmes, hogy a hajó furcsán ringatózik.
Amikor a “Mary Celeste” nem reagált a hívójelre, elhatározta, hogy nyomozásba kezd.

A “Mary Celeste” teljesen kihalt volt. A rakománya sértetlen volt. A hajó valószínûleg átélt
egy vihart, mert az iránytû üvege törött volt. A raktérben 1 méter magasan állt a víz, de ez nem
volt veszélyes. 6 hónapra elegendõ élelem és víz volt. Csak a navigációs mûszerek és a hajó
papírjai hiányoztak. A hajónaplóban a legutolsó bejegyzés 11 nappal korábban  történt, a hajó
1000 km-rel nyugatabbra hajózott egyenes vonalban.  A hajó orrán két mély bevágás volt a
vízvonal közelében, a korláton egy mély fejsze-csapás nyomai látszódtak. A fedélzeten és a
kapitány fegyverén ugyanazok a vér-nyomok voltak. A Mary Celeste végül Portugáliában kötött
ki.

Hosszú nyomozás kezdõdött, de hogy mi történt a hajón, máig is rejtély fedi. Moorhouse
kapitány és  a legénysége megkapta azt az összeget, ami a hajó megmentéséért járt. Sok mag-
yarázat született, de egyik sem bizonyított. ((FFoollyyttaatthhaattoodd......))

RRÉÉSSZZLLEETTFFIIZZEETTÉÉSS  

Az elõzõ számban megjelent INTELLIGENCIA VIZSGÁLAT folytatása:
HELYES VÁLASZOK 11.. 9 22. 1 33. Nem, mert akkor õ már halott. 44. Nem. 55. Ady az ötszázason
van. 66. A gyufát. 77. Mikulás. 88. Egy, a többi csak számjegy.  99. 12, 1100. Egyforma távolságra
vannak. 1111. 1 óra. 1122. Noé volt a bárkával. 1133. Annyi idõs, mint aki a válaszokat adja (vagyis
Te!).  1144. 10 és 50 1155. Nem. 1166. Marx írta.  1177. 12-12, 1188. 8
ÉRTÉKELÉS 0 - 2 pontig: Önálló életre nem alkalmas ! 3 - 4 pontig: Gyógypedagógiai eset ! 5 -
8 pontig: Teljesen hibbant ! 9 - 11 pontig: Nem beszámítható ! 12 - 14 pontig: Normális ! 15 -
17 pontig: Intelligens !!!!! 18 pont: Zseni !!!!!!!!!!!!!!!!
Ezzel vége az intelligencia tesztnek. De van helyette más!
PPáállyyáázzaatt::  1. Ha akartok írni a rovatba, akkor itt az alkalom! De egy részben írjátok,
elválasztva a részleteket! A (szerintem) legjobb munkát közzé tesszük! Ne feledjétek: vicces,
elválasztott legyen! 
2. Szerintem mindenki tud egy-két hosszú szót. De ki tudja a leghosszabbat? Ez fog kiderülni,
hogyha beadtok néhány hosszú szót.
A pályázatokat Haraszti Róbert 5.b. osztályos tanulónál adhatjátok le az 5.b. osztályban.
Üdvözlettel: HHaarraasszzttii  RRóóbbeerrtt  55..bb
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NNéémmeett  vveerrsseennyy
CCssaappaatt  55..  éévvffoollyyaamm: 1. 5.b: Ambrus László, Tompa Máté

2. 5.a: Vidákovics Katalin, Prohászka Judina, Mátrai Gabriella
3. 5.b: Kovács Zoltán, Szatmári Tamás

5.b: Fodor Nikolett, Horváth Renáta, Horváth Sarolta
66..  éévvffoollyyaamm: 1. 6.b: Molnár Imre, Németh László, Tompa Csaba
2. 6.b: Albel Klára., Juhász Anita, Plesovszki Krisztián
3. 6.a: Farkas Tímea, Pribela Gyöngyi, Zsura Gabriella
77..  éévvffoollyyaamm: 1. 7.a: Hajdú László, Lajkó László, Páhi András
2. 7.a: Barta Erika, Tóth Bernadett, Vörös Mariann
3. 7.a: Kovács Orsolya, Szegi Katalin, Tóth Viktória
88..  éévvffoollyyaamm: 1. 8.a: Dominkó Ágnes, Bozsár Stefánia, Bittay Kálmán
2. 8.b: Korim Olga, Simai Márton, Szölõsi Dániel 
3. 8.b: Pastyán Balázs, Szömörei Éva, Vlasics Gerda

EEggyyéénnii  55..  éévvffoollyyaamm  hheellyyeess  mmeeggffeejjttõõii: Tódor Krisztina 5.a, Vidákovics Katalin 5.a, Szabó
Éva 5.a, Horváth Sarolta 5.b
66..  éévvffoollyyaamm  lleeggjjoobbbb  rreejjttvvéénnyyffeejjttõõii: 1.Páhi Zoltán 6.a, 2.Hegyi Antal 6.b, 3. Prohászka
Barbara 6.a
77..  éévvffoollyyaamm  hheellyyeess  mmeeggffeejjttõõii: Vörös Mariann 7.a, Hutai Anikó 7.b, Páhi András 7.a, Tóth
Bernadett 7.a, Hajdú László 7.a
88..  éévvffoollyyaamm  lleeggjjoobbbb  mmeeggffeejjttõõii: 1. Bozsár Stefánia 8.a, 2. Kovács Zsanett 8.b, 3. Szömörei
Éva 8.b

AAnnggooll  ccssaappaattvveerrsseennyy  44..--66..  oosszzttáállyy
44..  éévvffoollyyaamm:1. 4.b osztály: Abonyi Zoltán, Bartók László, Bárány János 22p.

2. 4.a osztály: Jellinek Henriett, Papp Valentina, Papp Sándor 19p.
3. 4.a osztály: Szabó Addrien, Nagy Emese, Ökrös Tamás 16p.
4. 4.a osztály: Berta Zsóka, Raffai Kata, Ruszana Todorova 14p.

55..  éévvffoollyyaamm: 1. 5.b osztály: Molnár Gábor, Csepregi Dániel, Süle Tamás 30p.
2. 5.b osztály: Haraszti Róbert, Hollósi Zoltán, Asztalos István 29p.
3. 5.b-5.a vegyes csapata: Csepregi Ferenc, Urszuly Péter, Rácz Péter 25p.
4. 5.c osztály: Égetõ Gábor, Bohus Noémi, Varga Dóra 24p.

55..--66..hheellyy  hhoollttvveerrsseennyy
5.a: Fehér Orsolya, Fodor Judit, Hornok Erika 21p.
5.a-5.b vegyes csapata: Kurunczi Mónika, Szél Adrienn, Rucz Anikó 21p.

66..  éévvffoollyyaamm 1. 6.b csapat: Maginyecz Tamás, Mrena János 25p.
2. 6.a csapat: Bicsánszky Panna, Joó Gabriella, Czakó Zsanett 23p.
3. 6.b csapat: Ollé Judit, Forrai Pálma, Varga Diána 20p.
4. 6.b csapat: Bartók Tünde, Faragó Gabriella 17p.
5. 6.c csapat: Fanaczán István, Szabó Attila, Tompa Krisztián 15p.

CCsseepprreeggii  FFeerreenncc  55..bb
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3-AS ÚJSÁG
SSZZEERRKKEESSZZTTEETTTTEE::  DINNYÉS ISTVÁNNÉ, RUCZ ANIKÓ, CSEPREGI FERENC, 

ASZTALOS ISTVÁN, HARASZTI RÓBERT, SZATMÁRI TAMÁS ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD  
1998. MÁRCIUS 31.

SS

MMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓMMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓ

GGÉÉPPMMÛÛHHEELLYYGGÉÉPPMMÛÛHHEELLYY

QQ11--QQ11-- EESSEESS

GGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZGGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZ
KKOOSSZZOORRÚÚSS OOSSZZKKÁÁRR

KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTJJAA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

AAZZ ÚÚJJSSÁÁGG TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII

HHOORRVVÁÁTTHH  AAUUTTÓÓTTEECCHHNNIIKKAA
AAUUTTÓÓAALLKKAATTRRÉÉSSZZ  --  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS

1122SSSS pppp oooo rrrr tttt

3-a3-a
ÚÚ jj       áá ggÚÚ jj       áá gg

3-a3-a SSÚÚjj       áággÚÚjj       áágg
EERREEDDMMÉÉNNYYEEIINNKK

ÚÚsszzóóvveerrsseennyy  IIIIII..  1188--aa  BBéékkééssccssaabbaa
Iskolánk 4x50 m-es gyorsváltó lány csapata IV. helyezést ért el. A csapat tagjai: Czakó

Zsanett, Forrai Pálma, Szél Adrienn, Mórocz Ildikó. Egyéni számban Szél Friderika II.
helyezett lett.

A csapat tagjai voltak még:Fehér Orsolya, Marton Lilla, Marton Bogát és Sándor Tamás.
Eredményükhöz gratulálunk. IIlloo..

BBéékkééss  mmeeggyyeeii  zzeenneeiisskkoollaaii  hheeggeeddûûvveerrsseennyy
III. korcsoportban I. helyezett Kurunczi Mónika 5.a, II. helyezett Hornok Erika 5.a.
V. korcsoportban II. helyezett Tóth Árpád 7.a, dicséretben részesült Ke-szera Ágnes 7.a. I.

helyet nem osztottak.
A VI. korcsoportban Justyák Anikó 8.a osztályos tanuló II. helyezést ért el. I. helyezést nem

osztottak.

55..oosszzttáállyy  eeggyyéénnii::  1. helyezett: Haraszti Róbert 5.b, 2. helyezett: Csepregi Dániel 5.b
3. helyezett: Fehér Orsolya 5.a, 4. Csepregi Ferenc 5.b, 5. Rovó István 5.a, 6. Bohus Noémi
5.c, 7. Nagy Bettina 5.c, 8. Csík Mária 5.c, 9. Szilágyi János 5.c
66..éévvffoollyyaamm  eeggyyéénnii::  1.Joó Gabriella 6.a, 2.Bicsánszky Panna 6.a, 3.-4.holtverseny: Czakó
Zsanett 6.a, Fodor Zoltán 6.b, 5.Soós Tamás 6.b, 6.-7. Ollé Judit 6.b, Kohut Petra 6.a,
8.Mazula Anita 6.c

AAnnggooll  nnyyeellvv

GGoommbbffooccii  bbaajjnnookkssáágg
A közelmúltban hagyományteremtõ Gobfoci bajnokságot rendeztünk a Szabadság téri

iskolában. Az alsó tagozatos gyerekek közül 24 tanuló mérte össze tudását. A kieséses
rendszerben zajló összecsapások döntõjében Csécsei Pál (4.c) 1:0 arányban gyõzõtt Ökrös
Tamás (4.b) ellen. A sikeres rendezvényt a 4H Klub támogatta.

CCssééccsseeii  ÁÁddáámm  22..cc
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