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A III. Számú Általános iskola 6. b osztályos tanulóiból tíz életrevaló úgy döntött,
hogy bekapcsolódik az „életre való plusz” által hirdetett vetélkedõsorozatba, ame lyet több éve szervez a veresegyházi Pharmavit Rt. Elsõ feladat volt egy riport
készítése városunk egyik híres emberével. Mi Szûcs Ferenccel, iskolánk volt
diákjával és tanárával készítettünk interjút. Elsõ kérdésünk az volt, hogy sportolt
e fiatal korában a tanár úr?
- Természetesen. Annak idején már 4-5 éves korunkban lejártunk az utcára játszani. Akkor még olyan
széles utcák voltak, amelyek kiválóan alkalmasak voltak erre a célra is. Nem csak fociztunk, hanem
váltóversenyeket rendeztünk. Bigéztünk - ezt a bige nevezetû játékot már a mai fiatalok nem ismerik
-, játszottunk sárdobálóst, pukkantóst... A késõbbiek során, ahogy “öregedtünk” természetesen az
akkor legkedveltebb játékot játszottuk, a labdarúgást. Játszottunk utcán, a Szalmapiac téren, a híres
Csorba piacon úgy, hogy sokszor feljött a hold is.
- Versenyszerûen mit sportolt?
- 15 éves koromban igazoltak le elõször az Orosházi Határõr ifi labdarúgócsapatába. A határõrség
csapata ügyes, tehetséges gyermekeket válogatott 12-18 éves gyerekeket, én 15 éves voltam. Ekkor
indult pályafutásom.
1953-54-ben Orosháza város NB-II-es csapatában játszottam, majd 1955-ben megyei elsõosztályban,
felnõtt csapatban. Ekkor volt az, hogy Szegedre akartak igazolni NB-I-es csapatba, én viszont az
itthoni állást választottam, így nem lettem NB-I-es játékos.
- Hallottam arról, hogy a tanár úr egyszer majdnem kijutott az Olimpiára. Ez hogy történt?
- Hát ez már jóval késõbb volt. Az elõzményekhez még annyit, hogy 1959 november 23-án kettõs nyílt
lábtörést szenvedtem az egyik bajnoki meccsen - ez a november számomra egy szerencsétlen hónap,
mert majd 40 évre rá újra novemberben ért a szívinfarktus. Mindkettõt átvészeltem. Visszatérve: a
lábtörésem után - amikor is már Ferencvároshoz volt elõszerzõdésem - már nem vállaltam az aktív
játékot, alacsonyabb osztályban játszottam, edzõsködtem és ennek az edzõsködésnek lett az után az
eredménye, hogy 1968-ban kaptam egy külföldi szerzõdést, Etiópiába, a nemzeti labdarúgó válogatotthoz, szövetségi kapitánynak, és itt válaszolok a kérdésedre. 1968-ban volt Mexikóban az Olimpia,
ahová az Etióp küldöttséggel utazhattam volna, de a politikai események miatt itthonról késõbb
utazhattam el a családommal. Négy nappal lekéstem az indulást Etiópiából Mexikóba, így egy
hónapig csak televízión keresztül nézhettem az olimpiát, és csak várhattam, hogy a csapat visszaérkezzen.
- Mikor került tanár úr a III as iskolába?
- Valamikor az elemi elsõ négy osztályát is itt jártam, ma is él Vári Laci bácsi, aki akkor tanított.
Aztán késõbb a fõiskola elvégzése után elõször Szabolcs megyébe helyeztek, majd Sülysápon tanítottam. Majd éppen a labdarúgással kapcsolatban a vezetõk invitálására hazakerültem, és
Kardoskúton, Pusztaközpontban és Fecskésparton tanítottam négy évet. Ezután 1959-ben, mikor
megnyertük az NB-III-as bajnokságot, behelyeztek Orosházára a József Attila iskolába, majd
Rákóczitelepen töltöttem el négy évet, itt együtt dolgoztam Dancz Gyula volt igazgatómmal. Õ egy
évvel hamarabb került be, majd 1965-tõl én is a III-as iskolában dolgoztam harminc évig.
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- Milyennek látta akkor az iskola sportját, és milyennek látja ma?
- Akkor csak egy testnevelõ tanár - Pötyi néni - volt az iskolában, nem jutott ideje külön felkészítésre.
A gyerekanyag jó volt. Így hamarosan, két-három év után a városban a III. számú iskola sportolói
mindig az elsõ - második helyen végeztek, nagyon sok megyei versenyre jutottak el a harminc év alatt.
Nagyon nehéz lenne felsorolni az eredményeket, hiszen több országos diákolimpiai bajnok került ki
iskolánkból. Meg kell említeni a kiváló tornászokat, a 4x100-as fiúváltót, akik hat éven keresztül
mindig ott voltak az országos döntõben. Mondhatom, hogy a megyében az elsõ három iskola közé
kerültünk abban az idõben. A kérdés második felére azért tudok válaszolni, mert a városi diáksportversenyeket én rendezem. Az elmúlt 2-3 évben nem teljesen a megszerzett hírnevéhez méltóan szerepelt, de most ebben az évben a különbözõ versenyeken egyre jobb eredményeket érnek el.
- Van –e kedvenc csapata?
Több kedvenc csapatom van, amelyek ésszel játszanak és váratlan megoldásokat használnak.pl
(Aranycsapat, Real Madrid, Milán, Barcelóna Brazil játékosok)
- Iskolánk focicsapatáról hogyan vélekedik?
A régi eredményektõl messze vannak, nincs annyira jó csapat, de a 3.-4.és az 5. osztályban láttam
ügyes gyermekeket.
- Milyennek látja a mai nemzedék mozgáskultúráját, illetve ezen belül Orosháza sportját?
- Nos, nem szívderítõ, hiszen sok sportegyesület van Orosházán, de jó néhányba nagyon kevesen járnak. Sokan vannak olyanok, akik nem aktívan sportolnak. Néhányan keresnek maguknak olyan
lehetõséget, hogy kimennek úszni, futkározni. Azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évben a sportolás
területén nagyon nagy a visszaesés.
A mai gyerekek nagyon sok elfoglaltság közül választhatnak, és nem a megterheléssel járó edzéseket,
versenyeket választják Itt értem azt, hogy hétvégén csak elmegy kispályázni, a sok edzéssel járó
nagypályás foci helyett, még inkább diszkóba, vagy otthon ül a TV elõtt, vagy számítógépezik. Mások
a viszonyok. Nagyon megszállott emberek azok, akik ma is komolyan gondolkodnak a sportról. Ennek
az a hátránya, hogy a többség elfeledkezik az egészségérõl, s ha ez a tendencia folytatódik, én úgy
látom, hogy több beteg ember lesz, mint egészséges.
- Gyermekei, vagy más családtagjai sportolnak-e?
- A fiam jó sportolónak bizonyult, de a tanulást választotta aktív sportolás helyett. Nevelt fiam az
iskola tornaklubjának legjobb tagja volt. Országos diákolimpián többször is szerepelt. Unokáim
közül van egy búvárúszó, a kislány nagy tornaedzéseket folytat.
- Befolyásolta-e gyermekeinek a sportágválasztást?
- Nem befolyásoltam, saját maguk dönthettek róla.
- Tanár úr nagyon sokat tett a város sportjáért, megkapta az “Orosháza város sportjáért” kitûntetés.
- Igen, ennek nagyon örültem, mert úgy gondolom, hogy ebben benne van az a sok ezer gyerek, akikkel
megszerettettem a sportolást. Azt hiszem, hogy sok sportágba sikerült olyan gyereket küldenem, akik
országos és nemzetközi versenyeken is megállták a helyüket. Mint sportszervezõ, versenyek rendezõjeként is próbáltam, és a jövõben is szeretnék tenni Orosháza sportjáért.
- Ehhez jó egészséget kívánok, köszönöm a beszélgetést.
Orosháza, 1998. november 5. 6.b osztály
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MOPSZ
Kínai eredetû. 1688-ban került Angliába, Orániai Vilmos udvarával. A 18. században státuszszimbólummá vált. Minden hölgynek rendelkeznie kellett
legalább eggyel. Akkortájt valamennyi mopsz barack- vagy
õzszínû volt, hátán olykor fekete “szíjjaltsággal”: Az utóbbi
száz évben a színek skálája a feketével bõvült. Az ideális
súly 8 kg körül mozog, tehát igen szögletes, tömzsi, masszív
kiskutyákról van szó. Nagyon türelmes, jó természetû fajta.
Rövid orrjáratai miatt sok szuszogásra, horkolásra
számíthat a mopsz gazdája.
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LHASA APSO
Tibeti házõrzõ. A városi házak, kolostorok és paloták õrzõje
volt, apró “ugató õrszem”. E kutyáknak gyakran vallási
jelentõséget tulajdonítottak, nagy tisztelettel kezelték
õket. Külsejét tekintve arányos felépítésû, zömök kutya.
Marmagassága 25,4 cm ennél törzse hosszabb. Igen dús
szõrtakaró borítja, egyenes, kemény szálú fedõszõrzete a
padlót söpri, aljszõrzete puha, gyapjas. A farok zászlós, visszahajlik a hátára, végén a szõrzet bojtszerû. Az arany- és a
méz szín a legkedveltebb, de elfogadható minden árnyalat, sõt a
tarka szín is.

Ilo

PEKINGI PALOTAKUTYA
A kínai császárok udvarában tenyésztették ki õket, s túlságosan elõkelõnek tartották ahhoz, hogy bárhol másutt
tartsák. Az apróbb kutyák akkorák voltak, hogy
elfértek egy kínai köntös ujjában. Európába az elsõ öt
kiskutyát 1860-ban egy angol büntetõ hadjárat küldte
ajándékba Viktória királynõnek. Méltóságteljes,
független beállítottságú és büszke, sõt gõgös, önbizalma
pedig határtalan. Pajtásaival nagyon gyengéd. Gazdag,
dús szõrzete nap mint nap ápolást igényel. A többi rövid orrú
fajtához hasonlóan szeme és ráncos arcbõre is mindennapos tisztogatásra szorul, a fertõzések elkerülése végett.
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Decemberben egy újabb autós játékot szeretnék bemutatni
nektek. A neve Screamer2. Ez egy kicsit normálisabb, mint az
elõzõ (Carmageddon) volt, ez bizony egy rally program. Ami
igen megtetszett még az elején, hogy több fajta csapat közül
választhatunk:
1. Angels az angyalokról kapta a nevét a csapat.
2. Wasp a gyorsan száguldó méhekrõl szól a csapatnév.
3. Zeus “mint a villám” mint Zeus villámai úgy is szólhatna
ez a mottó mely a harmadik csapat jelszava.
4. Condor a gyorsan száguldó Condorkeselyûkrõl kapta nevét a csapat.
Miután kiválasztottuk számunkra legkedvezõbb csapatnevet, bejön a fõmenü. A fõmenü igen megtetszett nekem, ugyanis nem az az unalmas lépegetünk és választunk szituáció, hanem, mintha egy 3ds játékteremben lennénk a jobbra és a balra gombbal, választhatjuk ki a számunkra megfelelõ pultot. Mint minden autós játékban, ebben is van verseny, versenyidény, amin az összes pályát végig
lehet játszani és az idõméréses futam sem maradhatott le “Time attact” néven. Még van egy
menüpont, amiben elsõsorban hálózaton, néhány esetben interneten lehet játszani. Az utolsó
menüpont az options. Miután kiválasztottuk a számunkra megfelelõ pontot, az esetleges pályák jelennek meg. Az elsõ amikor városban mehetünk (Californiában), a második amikor Egyiptom poros
utcáin, és hosszú sivatagain száguldozhatunk végig. A harmadik, Anglia borús, felhõs égboltja alatt
autózhatunk, gyors verdánkkal. Még sok pálya van, de azokat nem részletezem ezek a kezdõ pályák.
Tehát miután kiválasztottuk kedvenc pályánkat, jönnek az
autók. Minden csapatban 4 autó van. Az erõgépek között nemcsak végsebbeséggben, hanem kerékmeghajtásban,
váltómûben és motorerõsségben is jelentõs különbségek vannak, amiket jól érzékelhetünk a terepen. Még az is egy pozitív
dolog, hogy nem kell hozzá Pentium erõgép, és már vga-ban is
jó eredményeket érhetünk el grafikailag.
Gépigény: 486/66, 8 Mb RAM, (S)VGA, CD

Értékelés

Ilo

Ahhoz képest, hogy 486-on is fut elég jó a grafikája. Nekem az nem tetszett benne, hogy igen nehezen
kezelhetõ például az angliai (és még sok más) pályán nagyon könnyen keresztbe lehet rakni. Persze
ezt is ki lehet küszöbölni, taktikus vezetéssel. Persze lehet, hogy valaki direkt ezért akar ezen a
pályán menni, hiszen akármennyire is nehéz kihívást jelent. Igen jó a zenéje, sõt nem tudod olyan
könnyen megunni, hiszen nagyon nehezen lehetsz elsõ a pályákon. Talán még egy negatívum az
(legalábbis én így vettem észre), hogy nagyon köny-nyen le tudnak hagyni. Persze ezt ki lehet
küszöbölni a tapasztalattal.
Ha esetleg ehhez a játékhoz, vagy valamelyik másikhoz kódot szeretnél, nyugodtan keresd fel a
6.b-ben Szatmári Tamást.
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A bal oldali tablón látható madarak többségének párja ott található a jobb oldali tablón is.
Mindkét tablón azonban két-két olyan madár is szerepel, amelyeknek nincsen párja.
Melyek ezek?

Ugorj, breki!

Ilo

vs

Még mielõtt a hosszú lábú gólya
utolérne, kapd a lábad és ugorj,
Breki-béka, egyenest a tóba! —
Melyik útvonalon jut el oda?

Szállj, pillangó!
Szállna szívesen a kis lepke,
csakhogy nem tudja, merre vezet
az út a szabadba! Mutasd meg
neki, merre repüljön, hogy kikerülhessen az útvesztõbõl!
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Drog: olyan természetes vagy szintetikus úton elõállított
anyag, mely fogyasztás esetén megváltoztatja a fogyasztó
szervezetének mûködését, illetve viselkedését.
Függõség: (dependencia) a kábítószerfogyasztó már nem tud
élni a kábítószer nélkül, a szervezet
“megköveteli” a rendszeres fogyasztást.
Kiszolgáltatottság: a kábítószer rabjává válás, újbóli
fogyasztásra irányuló szükségérzet. Ha a szervezet nem
kapja meg a szükséges anyagot, megjelennek az elvonási
tünetek, melyek szenvedést, kínokat okoznak a fogyasztó-

zk

y

Á

nak.
Túladagolás: olyan mennyiségû kábítószer fogyasztása, melyet a szervezet már nem bír
elviselni és orvosi beavatkozás nélkül a halálhoz vezet.
Tolarencia: az a jelenség, amikor ugyanazon hatás eléréséhez egyre nagyobb vagy erõsebb
hatású “anyagot” kell fogyasztani.
Elvonási tünetek: a függõség kialakulását követõen a drog hiányát kísérõ rosszullétek és
fájdalmak. Megjelenési formái: “kibírhatatlan csontfájás”, hányinger, vérhányás, orr-fül
vérzés, szívritmuszavar, szívelégtelenség és a végsõ eredmény a halál.

Mik azok a “drogok”

Ilo

vs

Igen színes a drogok palettája, kisebb részük 1egálisan is hozzáférhetõ, többségük azonban tiltott. A következõkben a legismertebb kábítószertípusokat mutatjuk be, kitérve hatásukra és a fogyasztói szokásokra is.
A drogfogyasztók ritkán használják a különbözõ szerek
tudományos nevét, helyette becenevet, rövidítést,
KÖVETKEZÕ
szlenget mondanak. Ezek a kifejezések igen válSZÁMUNK
tozatosak.
TARTALMÁBÓL
Az árak gyorsan emelkednek, az inflációt követve.
Decemberi ünnepek
Az alkoholt, cigarettát nem vettük be ebbe a tájékoztatókba, holott tágabb értelemben szintén kábítószReceptek
erek. Fogyasztásuk sokszor közvetlenül is elõsegíti a
Ajándékozás
kábítószerezést. (Folytatjuk)
PR O B L É M Á D V A N É S N E M T U D O D, H O G Y A N O L D D M E G?
Í R J N E K Ü N K ! 3 -A S Ú J S Á G
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Bábel tornyáról az Ószövetségben esik szó. A történet szerint
Babilónia lakói elhatározták, hogy égig érõ tornyot építenek,
amirõl az egész Földön híresek lesznek. Istennek nem tetszett a
gõgös terv, így megbüntette kitalálóit. Összezavarta nyelvüket,
hogy a munkát ne tudják befejezni, majd az egymás szavát
immár nem értõ embereket szétkergette a Föld különbözõ
részeibe. Babilónia a valóságban az Eufrátesz és a Tigris folyók
között feküdt, és az i. e. harmadik évezredtõl i. e. 539-ig állt fenn.
A Bibliában Bábelként emlegetett központ-jának neve Babilon volt. A város helyét sokáig
keresték a régészek, míg végül egy 1899-ben megkezdett ásatás sikerrel járt: a
törmelékréteg eltávolítása után célhoz értek, és napfényre kerültek Nabukodonozor király
Babilonjának hatalmas falai.
A kutatók addig dolgoztak, amíg rá nem akadtak arra a téglából készült jókora kockára,
amely egykor minden valószínûség szerint Bábel legendássá vált tornyának alapja volt. Így
az ásatás igazolta a torony létét.
A régészek által készített rekonstrukció is azt feltételezi, hogy Bábel tornya hét,
fokozatosan kisebbedõ részbõl állt, tehát olyan volt, mint egy lépcsõzetes piramis. Az építmény magassága elérhette a kilencven métert, ami a technika akkori fejlettsége mellett
fantasztikus teljesítmény volt. Méltán gyakorolt hát az elképesztõ méretû torony lenyûgözõ
hatást a Babilonba látogató idegenekre, és az sem csoda, hogy a fantáziájukat megragadó
különlegességet az emberi dölyfösség jelképeként emlegették.

MICSODA A HÕCSERÉLÕ

Ilo

vs

A hõcserélõ olyan tartály, amelybe befolyik a hideg víz és kifolyik belõle a meleg, mégpedig
azért, hogy a hõcserélõ gazdája fürdeni tudjon benne. De honnan van ez a meleg víz? Jöhet
például egy gyárból, erõmûbõl, ahol valamilyen berendezést hûtöttek vízzel, és a hûtõvíz
ettõl fölmelegedett, a háztartásban viszont még hasznosítható. De jöhet olyan sötét színû
csõkígyóból is, amely a háztetõn a nap melegét ejti csapdába, és a benne lévõ vizet felforrósítja. Ilyenkor a hideg víz a hõ-cserélõ tartályból a csõkígyóba folyik, ott fölmelegszik,
onnan a tartályba kerül, ahonnan szükség szerint kieresztik és felhasználják. Elsõ esetben
a gyári hulladékhõt, másodikban a nap melegét hasznosítja így a hõcserélõ.

A JÉGKORSZAK NOÉ BÁRKÁI

Bár a jégkorszak óta 18 ezer év telt el, egyes fajok ma is megtalálóhatók az akkor létezõk
közül. Nemrég tizenöt, fajokban gazdag élõhelyet tártak fel, melyek klímája a jégkorszakban földrajzi elzártságuk miatt enyhébb volt, ezért ezek az úgy-nevezett "forró pontok" sok
fajnak jelentettek menedékhelyet.
A következõ számban folytatjuk!
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VICCES
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POSTAHAIÓK ÉS ÓCEÁNJÁRÓK
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A XIX. század középsõ évtizedeiben a hajóipart radikális módon megváltoztató számos
újítást hajtottak végre a hajóépítésben és -tervezésben. A tengerjáró vitorlások közel 400
évig változatlan formájúak voltak, de a XIX.
század végére ezek a hajók lényegében teljesen
elavultak. Ennek a technikai forradalomnak az
alapja a szél erejének felváltása a sokkal megbízhatóbb gõzerõvel. Az elsõ óceánjáró gõzhajók fából készült, lapátkerekes gõzösök
voltak, amelyeket elsõsorban az aranyláz idõszakának aranyszállító hajóival kapcsolhatunk össze. Mivel nehéz volt velük dokkba állni, és magas hullámokban labilisak voltak,
ezért az évek múlásával felváltották õket a sokkal hatékonyabb, vasból készült
csavargõzösök, amelyeknél a propellerek a hajó végén kaptak helyet. Lényeges volt a fáról
a vasra való áttérés is. A vas jobban ellenállt a motorok keltette erõs rezgéseknek, és
sokkal nagyobb hajókat lehetett építeni ebbõl az anyagból, mint fából. A megosztott
expanziójú gõzgép kifejlesztése az 1850-es években rendkívül fontos volt a gõzenergia
térnyerése szempontjából, mert a berendezés kétszer annyi energiát szolgáltatott
ugyanakkora mennyiségû szénbõl, mint elõdei.
AZ ÓCEÁNJÁRÓ TÁRSASÁGOK MEGJELENÉSE
A vasból készült csavargõzösök megjelenése az 1830-as években egybeesett az Európa és
a gyarmatok közötti utazás iránti érdeklõdés ugrásszerû növekedésével, s egy megbízhatóbb kommunikációs rendszer iránti igénnyel. Ebben az idõben a brit kormány rendkívül jövedelmezõ postaszerzõdéseket kínált az olyan újonnan alakuló vállalatoknak, mint
a Cunard, a Royal Mail, valamint a Peninsular and Orient. Az európai kontinens országai
is kifejlesztették a saját személyszállító hajóflottáikat, de a XIX. században NagyBritannia maradt az elsõ számú tengeri hatalom. 1914-ben a bejegyzett gõzhajó-ûrtartalom
közel 50%-a brit volt.
A XIX. század során a nagy tengerhajózási vállalatok messzi földekre szállítottak utasokat - Ausztráliába, Kanadába, az Egyesült Államokba és Dél-Afrikába. Ugyanakkor
hatalmas mennyiségû pénzforgalmat is lebonyolítottak a kormányok és a központi bankok
között, s így létfontosságú kereskedelmi funkciót is elláttak.
A XX. század elejére a gigantikus méretû személyszállító hajók a magabiztos és jómódú
társadalom kifejezõivé is váltak. Ezeket a hajókat a luxusutazásokkal azonosították, s
gyakran csak “úszó palotáknak” becézték õket. Kérdés azonban, hogy a tengerészek
körülményei általában javultak-e annak ellenére, hogy az élelmiszer- és vízellátás megbízhatóbbá vált.
Bacsa Attila 6.b
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I. korcsoport
lányok
60 m
2. Szabó Szilvia

400 m

1. Szél Friderika
4. Szabó Szilvia

kislabda
távolugrás

7. Smela Márta
1. Szél Friderika
4. Szabó Szilvia

fiúk
1. Birkás Norbert
4. Szûcs Roland
6. Erdei István
8. Bus Tamás
1. Erdei István
2. Szûcs Roland
3. Kárai Balázs
5. Bus Tamás
5. Szûcs Roland
6. Kárai Balázs

II. korcsoport
lányok
távolugrás 7. Gyõrfi Emese
60 m

Á

fiúk
1. Csepregi Norbert
1. Csepregi Norbert
4. Kádár Tamás
7. Kasza Gábor
8. Szilágyi János
9. Balla Norbert
1. Szilágyi János
5. Kádár Tamás
9. Bárány János

15. Fehér Olívia
18. Tóth katalin
19. nagy Mónika
30. Szabó Flóra
34. Zvolenszki Szandra
36. Szente Alexandra
45. Hangya Zsanett
57. Gyevi N. Timea
62. Tóth Erika
Csapat
2.
III. o. lányok
16. Máté Emese
18. Debreczeni Hajnalka
21. Hollósi Hajnalka
26. Kátai Erika
41. Kovács Nóra
44. Domokos Kinga
45. Nagy Anita
51. Kocsis Timea
54. Libor Beáta
59. Tóth Georgina

fiúk
9. Páhi András

2. Szemenyei Zoltán

zk

III. korcsoport
lányok
3. Bicsánszky Panna
100 m
400 m
6. Berecz Anita
800 m
6. Nagy Ildikó
8. Pribela Gyöngyi
9. Sajtos Renáta
1500 m
4. Varga Krisztina
Távolugrás 2. Daróczi Irén
4. Nemes Krisztina
9.Kulcsár Nikoletta
súlylökés
2. Daróczi Irén
9. Szegi katalin
Kislabda
3. Sutyinszki Piroska
6. Ükös Nikoletta
3 x 600 m
3.
4 x 100 m
4.

Ilo
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7. Páhi András

3 x 1000 m
4 x 100 m

3.
3.

ÕSZI VÁROSI KÖRZETI MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI

lányok
8. Szabó Nikolett
28. Tátrai Kitti
35. Komjáti Lilla
38. Bozó Mónika
39. Majzinger Lilla
41. Hartmann Mimóza
43. Kocsis Hajnalka
48. Dombovári Ketrin
52. Bogdán Petra

Csapat
6.
II.o lányok
10. Zsilák Anett

Csapat
4.
IV. o. lányok
10. Gajdán Orsolya
13. Pribela Éva
17. Karasz Anabella
20. Tóth Barbara
33. Antali Szandra
50. Süle Kata
64. Csumela Márta
67. Szabolcsi Petra
75. Lázár Kitti

y

400 m
kislabda

fiúk
1. Varsandán Áron
2. Betkó Tamás
9. Oravecz Tamás
17. Mrena Ádám
25. Koós Bence
26. Hutkai Norbert
27. Nagy István
42. Tátrai Viktor
51. Szemenyei Attila
54. Dimák Balázs
1.
fiúk
13. Csiki Gergely

18. Roszkos Gergõ
33. Sipos Erik
35. Rostás Dániel
40. Szokolai Péter
43. Kovács Gábor
44. Varga Áron
55. Sándor Ottmár
60. Gera Dávid

ád

EREDMÉNYEI

7.
fiúk
1. Varsandán Milán
13. Király Norbert
16. Csernus Dávid
17. Csík Szilárd
18. Vági Zoltán
19. Kárai Dávid
28. Csara Ferenc
33. Fuccili Dávid
37. Csicsei Ádám
38. Verasztó Ervin
40. Marton Bogát
52. Héjja Dávid
55. Urszuly Gergõ
1.
fiúk
3. Kárai Balázs
12. Szûcs Roland
18. Németh Szabolcs
20. Bucskó Tamás
25. Gajdán Tamás
39. Tóth János
43. balogh Máté
44. Pál Tamás
61. Bus Tamás
63. Lénárt László
2.
fiúk
1. Erdei István
11. Szilágyi Csaba
17. Konkoly Norbert
28. Bárány János
38. Börcsök László
40. Kádár Tamás
46. Sárközi Tamás
52. Kolárovszki Csaba
62. Abonyi Zoltán
76. Kulcsár Krisztián
3.
fiúk
3. Szilágyi János
15. Balla Norbert
22. Kovács Zoltán
30. Csepregi Norbert
32. Hollósi Zoltán
37. Domján Róbert
57. Csepregi Dániel
58. Szatmári Tamás

rp

ÕSZI VÁROSI KÖRZETI EGYÉNI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁG
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Csapat
2.
V. o. lányok
2. Szabó Adrienn
6. Benkõ Krisztina
15. Orovecz petra
16. Szabó Szilvia
21. Kiss Zsanett
24. Jellinek Henrietta
26. Hajdú Ildikó
55. Pipis Enikõ
64. Szilágyi Magdolna
68. Zsilován Beáta
Csapat
2.
VI. o. lányok
7. Sajtos Renáta
14. Bohus Noémi
19. Szabó Éva
28. Fodor Judit
30. Halustyik Katalin
37. Tóth Tímea
38. Szilágyi Ildikó
42. Horváth Renáta
48. Kiss Renáta

S

5.

VÁROSI -KÖRZETI FUTÓ CSB EREDMÉNYEI

7. Varga Krisztina
4 x 100 m 3. „A” csapat
7. „B” cspat
III. kcs. leány csapat
4. „A” cspat
7. „B” csapat

fiúk
2. Kádár Tamás
6. Börcsök László
1. Csepregi Norbert
3. bagi Zoltán
2. Balla Norbert
5. Hollósi Zoltán
2. Szilágyi János
7. Kovács Balázs
5. Bárány János
7. Domján Norbert
2. „A” csapat
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II. kcs. lányok
60m 3. Szabó Éva
7. Szél Friderika
100 m 5. Benkõ Krisztina
7. Ruszána Todorova
200 m 3. Gyõrfi Emese
5. Jellinek Henrietta
300 m 1. Szél Adrienn
7. Bohus Noémi
800 m 1. Szabó Adrienn
8. Halustyik katalin
4 x 100 m 3. „A” csapat

KOSZORÚS OSZKÁR
KÖNYVESBOLTJA

Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

3-a
Új

Ság

5. „B” csapat
fiú csapat
2. „A” csapat
5. „B” csapat
fiúk
7. Rozsnyai Tibor
8. Sütõ Gábor
3. Hajdú László
5. Béres Tibor
2. Páhi András
4. Németh László
5. Hegyi Antal
6. Molnár Imre

ád

6.
fiúk
49. Tompa Krisztián
50. Sütõ Gábor
53. Szilágyi Dániel
60. Hajdú László
70. Kótai Gábor
71. Béres Tibor
72. Lajkó László
73. Ács Norbert
74. Majzinger Zsolt

7. „B” csapat
II. kcs. leány csapat
2. „A” csapat
8. „B” csapat
III. kcs. lányok
60 m 6. Kulcsár Nikoletta
8. Zsura Gabriella
100 m 4. Bicsánszky Panna
6. Tóth Viktória
200 m 1. Berecz Anita
3. Nemes Krisztina
300 m 4. Sajtos Renáta
5. Sutyinszki Piroska
1000 m
6. Csányi Krisztina

5.
SzemenyeiZoltán
8. Lajkó László
4. „A” csapat
5. „B” csapat
fiú csapat
5. „A” csapat
6. „B” csapat

rp

4.
fiúk
4. Hegyi Antal
33. Szentiványi Csaba
39. Soós Tamás
51. Szemenyei Zoltán
58. Fodor Zoltán
67. Molnár Imre
73. Demján János

Á

Csapat
2.
VII. o. lányok
6. Nagy Ildikó
13. Berecz Anita
17. Csányi krisztina
25. Bicsánszky Panna
30. Pribela Gyöngyi
39. Hutkai Brigitta
40. Juhász Anita
41. Ilyés Ildikó
52. Bartók Tünde
63. Albel Klára
64. Gáspár Anikó
Csapat
2.
VIII. o. lányok
22. Tóth Viktória
23. Vörös Mariann
27. Nemes Krisztina
28. Varga Krisztina
44. Daróczi Irén
46. Mazán Judit
52. Kalmár Lilla
56. Kovács Orsolya
Csapat
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AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY
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1998. NOVEMBER 30.

