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AA  NNAAGGYY MMEESSEEMMOONNDDÓÓ
A világirodalom nagy meseírója, a mesék költõje, Hans

Christian Andersen. Egy dán csizmadia fia, gyermekkora
sivár, ifjúsága hányatott volt. Csak ezután érte az a
szerencse, hogy pártfogókra talált, akik lehetõvé tették, hogy
tanuljon, utazzon.

Ma már kevesen tudják, milyen sokoldalú mûvész volt: írt
regényeket, verseket, színmûveket, útirajzokat is, de hal-
hatatlanná meséi tették.

Százötvenhat mesét jelentetett meg huszonnégy füzetben.
Nagyon nagy jelentõségûvé az teszi õket, hogy Andersen sza-

kított az irodalmi stílussal, köznyelven írt, az élõbeszédhez
közeledve követte a gyermeki gondolatvilágot.

Alkotásai révén már életében világhírû lett, mûveit nyolcvannál több nyelvre lefordítot-
ták.

MMÉÉZZEESS JJÖÖVVÕÕ
Hiszi, nem hiszi, Ámor minden kará-csonykor

ügyeletet tart. Ott röpköd a terített asztalok
körül. Aki ügyes, az inspekciója alatt ki is fag-
gathatja egyrõl, másról. Hogy mirõl és hogyan,
arra vonatkozóan hadd idézzük a múlt századi
Vasárnapi Újság tanácsait:

"Karácsonyeste a leány kössön hajából egy
szálat annak a székének lábára, amelyiken a
család legidõsebb tagja vacsora közben ülni fog.
Amilyen foglalkozásról az illetõ evés közben
véletlenül beszél, az lesz a leányzó jövendõbeli-
jének a foglalkozása. És kenje be a leány az
ajkát mézzel, úgy vacsorázzon, hogy majdani
ura olyan édesen szeresse õt, amilyen édes a
méz, és mindkettejük jövõje mézédes legyen.

Karácsonykor a leány senki fiának csókot ne adjon, mert a kará-csonyi csók. árt a szép-
ségnek"

De nem mindenütt rejt veszélyt a csók karácsonykor. Angliában például, ha valaki a lám-
pára függesztett fagyöngykoszorú alá áll, annak egyenesen kijár a csók. Arról viszont se
hír, se adat, hogy ez a csók bármely hölgy szépségének ártott volna Albionban.
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SSáánnddoorr  OOttmmáárr
22..aa

Én a Mikulástól
kaptam egy kár-

tyát és
édességeket.
Köszönöm!

KKÜÜLLÖÖNNDDÍÍJJAASS LLEETTTTEEMM
December 7-én délután volt a Megyei

Könyvtárban Békéscsabán az eredményhírdetése
a Meseíró pályázatnak. A másodikosok mezõnye
nagyon erõs volt, mert 100-nál is több mese
érkezett be.

Anyukám választotta ki a 24 mesém közül azt a
hatot, amelyet elküldtünk a pályázatra, s az ered-
ményhírdetésre apukám vitt el.

Már kiosztották az elsõ, második, harmadik,
negyedik helyezetteknek is az ajándékot, s az én
nevemet még mindig nem mondták, amikor végre
szólítottak, s a másodikosok között különdíjas let-
tem. A zsûrinek nagyon tetszettek a meséim.
Jutalmul  Sebõk Zsigmond: Dörmögõ Dömötör
címû könyvét kaptam.

FFeehhéérr  OOllíívviiaa  22..aa

KKeeddvveess
ggyyeerreekkeekk!!

VVáárrjjuukk  rraajjzzaa--
iittookkaatt  ééss  íírráá--

ssaaiittookkaatt!!

CCSSIICCSSIIKKÁÁLLÁÁSS
A csicsikálás az alvás egyik kedveskedõ megfogalmazása. Ezt a kifejezést akkor
használjuk, ha egy kellemes nyugodt alvásra gondolunk. Számomra ez az alvás egy pihe-
puha meleg ágyban szokott történni.
Elalvás elõtt anyukám és apukám jó éjszakát szokott kívánni nekünk. Ezután pedig
kellemesen és nyugodtan telik az éjszaka. ((11999988..1100..0022))
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HHÁÁNNYY SSZZAARRVVAA VVAANN EEGGYY AANNTTIILLOOPPNNAAKK??
Az antilopoknak több mint háromszáz

faját ismeri a tudomány, hiszen egyebek
mellett ide tartoznak az állatkertekbõl
is jól ismert csíkos gnúk, a mozgékony
gazellák vagy a hosszú, hegyes
szarvakkal ékes oryx antilopok. A
tulokfélék népes családjába tartoznak,
tehát szegrõl-végrõl rokonaik a mar-
cona kafferbivalyok is.
A legkisebb antilopfaj, amely egyben a

legparányibb kérõdzõ is, a Nyugat-
Afrika erdeiben élõ törpeantilop. Csak valamivel hosszabb fél méternél, marmagassága
mindössze 25 cm, súlya 4 - 5 kg. A bakok szarva nagyon rövidke, 3-4 cm, a nõsténynek
nincs fejdísze. Az antilopfélék legnagyobbika pedig az óriás jávorantilop, ez az Egyenlítõtõl
északra és Nyugat-Afrikában él. A bikák marmagassága majd két méter, súlyuk a tíz
mázsát is elérheti, szarvuk egy méternél is hosszabb.
Afrika füves pusztáinak egyik legjellemzõbb és még ma is nagy csapatokban élõ állata a

gnú. Gyakran társul zebrákhoz, gazellákhoz, vándorlás idején pedig óriási csapatokba
verõdik, amikor nemegyszer 5000-10 000 állat. van együtt. Az évente ismétlõdõ vándorlá-
sok során
akár ezerötszáz kilométernyire is eljuthatnak. Az esõs évszak idején a csordák szét-

szóródva legelnek a sztyeppen, de ha jön a szárazság, a folyók környékére húzódnak. Ha
tehetik, naponta isznak, de ha szükséges, akár öt napig is kibírják víz nélkül.
A vándorantilop Dél Afrika nemzeti állata. Vándorlása idején korábban sok száze-zer vagy

akár milliónyi állat is összeverõdött. Ha a vonuló csorda útjába más állatok kerültek, azok
is kénytelenek voltak csatlakozni hozzájuk, mert a kitörni próbálókat akaratlanul is halál-
ra taposták a vándorantilopok.
A víziantilop nevének megfelelõen a mocsarakban és a folyók közelében él Afrika középsõ

és déli tájain. Ha veszély fenyeget, a vízbe menekül. Kitûnõen úszik, sõt arra is képes, hogy
a víz alá bukjon.
Mocsarakban, papiruszdzsungelekben és elöntött erdõkben él a nagyon szép szitutunga

vagy mocsári antilop is. Szétterpeszthetõ, 10 cm-nél is hosszabb patáival nagyszerûen
alkalmazkodott a süppedõs talajhoz. Ha a vemhes nõstény nem talál alkalmas száraz
szigetet, a nádat és egyéb növényeket letaposva fészket készít a mocsár közepén, és ott elli
meg a borját. A kicsi születése után rövidesen már követi anyját a sekélyebb vízben.
A nagyon mutatós, hátrafelé hajló, hosszú hegyes szarvakkal ékes lóantilop meglehetõsen

agresszív természetû jószág. Nemcsak a hímek harcolnak sokat egymással, hanem még a
ragadozók, köztük az oroszlán ellen is eredményesen védekeznek.
Az ókorban az antilopokat gyakran tartották háziállatként. Ma újrafolynak ezt célzó kísér-

letek, és például a nagy testû jávorantilop háziasítása eredménnyel kecsegtet.
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SSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSTTEECCHHNNIIKKAA
MELYIK A LEGGYORSABB

A világ leggyorsabb szuperszámítógépe címért folyó versengés érdekes fordulatokat vesz
az elmúlt hetekben: az amerikai energiaügyi minisztérium a Silicon Graphics Blue
Mountainját kiáltotta ki a leggyorsabbnak, másodpercenként 1,6 ezermilliárd számítással.
Két héttel korábban a minisztérium szerint másodpercenként 3,9 ezermilliárd számítással
még az IBM Pacific Blue-ja volt a legsebesebb. Mint késöbb kiderült: a Pacific Blue adata a
csúcsteljesítményre vonatkozik, a Blue Mountainé a hosszú távon fenntartható teljesít-
ményre.

KKIITTÜÜNNTTEETTTT VVÍÍRRUUSSKKEERREESSÕÕ
Harmadik alkalommal kapta meg a Virus

Bulletin 100%-os hatékonyságú vírusirtásért járó
díját a Norton AntiVirus; ezúttal a Windows NT
alá kifejlesztett változatért. A Virus Bulletin sza-
kemberei NT alapú 19 vírusirtó terméket tesztel-
tek, köztük természetesen a tekintélyes Network
Associates NetShield NT és a Dr. Solomon’s AVTK
szoftvereit is. A Virus Bulletin - amelynek vizs-
gálati kritériumait a vírusirtóiparban a legszig-

orúbbnak tartják - a “VB 100%” díjat csak olyan terméknek ítéli oda, amely a “vad”, vagyis
a legveszélyesebb vírusok mindegyikét megtalálja.

A mostani “VB 100%”-díj azt jelenti, hogy a Norton AntiVirus az idén már harmadszor
felelt meg ezeknek a szigorú követelményeknek. Májusban a Norton AntiVirus for Windows
95, júliusban pedig a Norton AntiVirus for NetWare nyerte el a Virus Bulletin 100%-díjat.
Nem véletlen tehát, hogy az amerikai Védelmi Információs Rendszerek Hivatala (Defense
Information Systems Agency, DISA) a teljes Pentagonra (védelmi minisztériumra)
vonatkozóan kötött örökös felhasználói licencszerzõdést a Symantec Norton AntiVirus ter-
mékcsaládra. Tavaly október óta a Norton AntiVirus gondoskodik a minisztérium minden
alkalmazottjának és telep-helyének komputereinek vírusvédelmérõl. A Norton AntiVirusba
épített Trójai Faló (Trojan Horse) vírusérzékelõ védelmet nyújt a háttérben futó olyan pro-
gramok esetében, amelyek jelszó lopására vagy adatok rombolására is alkalmasak lehet-
nek. Megvizsgálja, és szükség esetén letiltja az Active X és Java programokat, mielõtt azok
elindulnának a felhasználó számítógépén. Segítségével a gyanús fájlok karanténba
zárhatók, ekként megakadályozható a fertõzések terjedése. A veszélyesnek tartott fájlok
interneten továbbíthatók elemzésre a SARC-ba, a Symantec AntiVirus kutatóközpontjá-
ba.A Norton AntiVirus ingyenesen használható változata: hhttttpp::////wwwwww..ssyymmaanntteecc..ccoomm//nnaavv//
iinnddeexx__ddoowwnnllooaaddss..hhttmmll címrõl tölthetõ le.

VVíírruussVVíírruuss
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MMaaddáárrsseerreegglleett
A baloldalt és a jobboldalt látható seregletet

nagyjából ugyanazok a madarak alkotják, de mind a két oldalon található két-két olyan
szárnyas, amelyik a másik oldalon nem jelent meg. Melyek a távolmaradók?

KKiiccssiikknneekk

TTáárrssaassjjááttéékk
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KKIISSSSZZÓÓTTÁÁRR

MMiiéérrtt  „„aannyyaaggoozznnaakk””  aa  ffiiaattaallookk??
KKaallaannddvváággyy:: az emberi természet sajátja a kalandvágy - ez

ellen nem használ a kényszer, a fenyegetés - kivédési
lehetõség, ha a gyermek tudja mi az a kábító-szer és milyen
problémákat okozhat.

MMeenneekküüllééss  aa  pprroobblléémmáákk  eellõõll:: a családi élet problémái, isko-
lai kudarcok, egy elszenvedett (nemi) erõszak, vagy egyéb
súlyosabb probléma elõidézheti a drogfogyasztást. A túlzott
családi szigor, rend éppúgy lehet fullasztó a gyermeknek,
mind a rend hiánya.

MMaaggáánnyyoossssáágg,,  öönnbbiizzaalloomm  hhiiáánnyyaa:: nem tud beilleszkedni az
iskolai, munkahelyi környezetbe, nem talál barátokat.

Néhány sikertelen próbálkozás - társaság keresése - elbizonytalaníthatja és az „anyagot”
választja megoldásnak. A szülõknek és osztálytársaknak még nagyobb figyelmet kell fordí-
tani a gyerekre, osztálytársra.
HHaalllluucciiggéénneekk::  LLSSDD,,  ttrriipp,,  lleeccssóó,,  ttrriinnyyóó,,  aacciidd,,  ssaavv,,  bbééllyyeegg,,  vvaarráázzssggoommbbaa,,  kkaakk--
ttuusszz,,  PPCCPP

Testi hatások: szapora szívverés, emelkedett testhõmérséklet, vérnyomás és vércukor.
Izzadás, ugyanakkor szájszárazság, szédülés, hányinger, hányás. A beszéd ritmusa
megváltozik: elkent, nehezen érthetõ, a pupillák tágak. nagyobb adag után a szívmûködés
lelassul, majd izombénulás, görcsök és eszméletlenség lép föl.

Tartós hatások: tolerancia gyorsan kialakul. Egyre nagyobb adagok kellenek a hatás
eléréséhez. Rendszeres használat esetén a
figyelem és az emlékezés romlik, az elvont gon-
dolkodási folyamatok megnehezülnek.

Egyetlen alkalommal történõ LSD-használat
is tartós személyiség-szétesést, elmebetegséget
okozhat. Elõfordulhat az ún. “bevillanás”
(flash-back), amikor napokkal, esetleg hetekkel
a szerhasználat után, drog bevétele nélkül,
hirtelen jelentkeznek a hallucinációs tünetek.
(Folytatjuk) IIlloo..

PPRROOBBLLÉÉMMÁÁDD VVAANN ÉÉSS NNEEMM TTUUDDOODD,,  HHOOGGYYAANN OOLLDDDD MMEEGG??
ÍÍRRJJ NNEEKKÜÜNNKK!!  33--AASS ÚÚJJSSÁÁGG
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11.. Minden étkezéskor fogyassz legalább 2 darab zöldséget vagy gyümölcsöt. Telít és
kalóriaszegény.
22.. Reggelizz! (késõbb nem leszel farkaséhes)
33.. Egyél valamit négyóránként, hogy ne éhezz ki teljesen (narancs, perec, alma stb.)
44..Étkezz rendszeres idõközönként!
55.. Vigyázz a mennyiséggel (a kalóriaszegény kaja is hizlal, ha sokat eszel belõle)
66.. Oszd fel az ételeket a következõk szerint: 3/4 rész zöldség, gyümölcs, 1/4 rész sovány
hús, tejtermék.
77.. Nassolj néha! Egy kis szelet csoki naponta nem a világ vége.
88.. Igyál egy pohár vizet óránként! Elveszi az éhségérzetet.
99.. Egyél lassan, és rágj meg minden falatot!
1100.. Csökkentsd a napi adagot csak 100 kalóriával. Egy hónapban egy kilót veszt-hetsz
vele.
1111.. Vásárolj félkész termékeket, kevésbé leszel lusta elkészíteni a salátát.
1122.. Vigyázz a zsírral telített ételekkel. Inkább fõtt krumpli, mint sült, inkább barna
kenyér, mint lángos.
1133.. Hagyj fel a csipegetéssel és a kóstolgatással.
1144.. Ne igyál alkoholt.
1155.. Minden étkezés után moss fogat.
1166.. Egyél babot (például babsalátát... telít!)
1177.. Cukor helyett vaníliát vagy fahéjat használj ízesítésre.
1188.. Mindennap próbálj ki valami újat, nincs rosszabb az unalmas diétánál.
1199.. Legyél Spice Girl! A chili, az erõspaprika és a curry nem hagyja, hogy telekajáld
magad.
2200.. Étteremben ki ne nyisd az étlapot. Kérdezd meg a pincért, milyen salátát ajánl.

2200  TTIIPPPP AA TTAARRTTÓÓSS FFOOGGYYÁÁSSHHOOZZ

HHAA IIDDEEGGEESS VVAAGGYY!!
Kivárni és teázni

Lágy zene és egy pohár gõzölgõ narancsvirágtea mellett hamar megnyugszik a lelked, és
feloldódik a benned lévõ feszültség. Új erõre vágysz? Fõzz teát rozma-ringból és borsmen-
tából! A komlóból és ribizlibõl készített tea is elûzi a rossz gondolatokat, a zöld tea pedig
erõsít, és emelett fogyaszt is.
Tökéletes ellazulás

Ha rossz a kedved, vagy ha lehangolt a téli idõ. Feküdj hanyatt, tedd a fejed alá a kezedet,
és koncentrálj tested minden porcikájára. Tipp: ha a rosszkedvedet mondjuk hasfájás okoz-
za, akkor húzd fel a térdedet, majd lazán fordítsd el jobbra és balra. Ez lazítja a has és a
medence izmait.
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VV II CC CC EE SS

JJOOGGII EESSEETT

- Milyen költséget fizet a
vendéglõs, ha romlott
malacpörköltet ad a vendégnek?
- Pörköltséget.

SSZZÓÓBBUUJJÓÓCCSSKKAA

- Melyik ékkõ nevében bújik meg
malac?
- A malachit nevében.

PPÁÁRRBBEESSZZÉÉDD

- Hé, koma! Ott szalad
egy idegen malac.
- Mi közöm hozzá?
- De hiszen a te ólad felé
szalad.
- Mi közöd hozzá?
AABBSSZZOOLLÚÚTT VVIICCCC

- Mikor van abszolút
hideg?
- Amikor a malac
libabõrös lesz.
MMEEGGBBOOTTRRÁÁNNKKOOZZÁÁSS

- A szilveszterre szánt
malacunk férjhez ment a
vaddisznó fiához.
-Ez aztán az igazi disz-
nóság! Ilyen fiatal, és
máris vadházasságban
él.
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A különféle médiák hónapok óta tudósítanak
áz ózonlyukról és az üvegházhatásról. Nézzük
meg, közelebbrõl, mik is ezek. Földünket 20-30
km magasságban egy ózonréteg, az ún.
ózónoszféra veszi körül, amely ózóntartalma
következtében kiszûri a napsugárzás ibolyán-
túli összetevõit és ezzel a földi életet a sug-
árzás csíraölõ hatásától rnégvédi.

Az élet számos térületén felhasznált fre-
ongázból a napsugarak klórt válásztanak le Ez a klór egy idõ után elveszíti a korábban
lekötött oxigénatomot, majd a következõ ózonmolekulával miden kezdõdik elõlrõl. Sajnos
az. ibolyántúli sugárzás megfigyeléseinél nern rendelkezünk elég hosszú mérési sorozattal,
de egyes feltétélezések szerint az ózonréteg regenerálásához - amennyiben nem juttatunk
több pusztító szennyezõdést az atmoszférába – 20-30 év szükséges.

Az ózonlyuktól itt Európában egyelõre még nem kell tartanunk A különféle légköri
mérések azonban azt mutatják, hogy az ózonlyuk kialakulásának elõfeltételei már bizonyos
mértékben adottak. Ha a légkör szennyezése ugyanilyen. mértékben tovább folytatódik,
akkor erõs ózonleépüléssel kell szárnolnunk.

Sokan nem tudták, de a trópusokon, az egyénlítõ felett állandóan jelen van egy ter-
mészetes ózonlyuk. Léteznek olyan légáramlátok, amelyek a trópusi sztratoszférából a
sarkok, felé szállítják az ózont. Ezért az Egyenlítõ felett az ember beavatkozása nélkül is
kevés az ózon. Itt igen erõs az ibolyántúli sugárzás, de az itt é1õ benszülöttek bõre
valószínûleg jobban hozzáidomult ehhez a megnövekedett sugárzáshoz. A mûködõ
vulkánok is fontos szerepet játszanak az ózonlyuk kialakulásában: A vulkánkitörések
kövétkeztében klóratomok és szilátrd részecskék kerülnek a sztratoszférába; amelyek
jelentõs mértékbén elõsegítik az ózon leépülését.

Az ózonlyukkal kapcsolatos hírekrõl rendszeresen tájékoztat a havonta megjelenõ
Harrnadik SZEM címû magazin.

Az ózonlyuk okozta sugárzás ellen nagyrészben védekezhetünk napszemüveggel, vagy
napvédõkrémekkel, az üvégházhatás okozta klímaváltozás ellen azonban nem tudunk
védekezni. A hõmérséklet magasabb lesz, a csapadék eloszlása megváltozik, a tengerek víz-
szintje emelkedik. Valószínüleg megnövekszik a sok kárt okozó trópúsi víharok száma.

Beszélhetünk természetes és mesterségés, ember által okozott üvegházhátásról. A, ter-
mészetes üvegházhatás nélkül 33 Celsiussal hidegebb lenne a Földön, nem tudnánk létezni.
A mesterséges üvegházhátásért pedig mindenekelõtt az ember és az általá kibocsátott
széndioxid (C02) a felelõs. Az átrnoszférába kerülõ széndioxidot a növények és az óceánok
nem tudják teljes mértékben lekötni, a fennmaradó rész mint egy búrát képez a Föld körül,
így hozva létre a félmelegedést. A széndioxid mellett más, kismennyiségû  “üveg-gázok” is
jelen vannak (pl. metán, dinitrogéndioxid, freon) azonban ezek hatása sokkal effektívebb a
széndioxdnál.             IIlloo..
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CCOOOOKK HHAARRMMAADDIIKK ÚÚTTJJAA

Cook harmadik útja (1776-80)
azt a másik megoldatlan prob-
lémát akarta megfejteni,
létezik-e Észak-Amerika körül,
avagy azon keresztül egy észa-
knyugati átjáró. Az átjárót
sokan az Atlanti-óceánról
próbálták megtalálni, Cook
azonban a Csendes-óceán felõl

kereste. Tahitirõl, kedvenc bázisáról többé-kevésbé észak felé tartott, s 1778
januárjában megtette utolsó nagy felfedezését – megtalálta Hawaiit, amit
elevezett Sandwich-szigeteknek. Barátságos kapcsolatokat teremtett, s Cook
immár nem elõször azon töprenget, vajon hogyan tudott egy ilyen egyszerû népfaj
ennyire szétszóródni a Csendes-óceánon.

Az utasításoknak megfelelõen Cook a 40o északi szélesség körül keletre fordult,
s érintette Észak-Amerika partját. A mai Oregont megpillantva észak felé indult, s
megkezdte a feltételezett átjáró kutatását. Bering utazása ellenére Kanada és
Alaszka partjai teljesen ismeretlenek voltak; ennélfogva Cook a sarki régió
kivételével nekilátott a kontinentális partvonal feltérképezésének.

Az Aleut-szigetek vonalát követte, majd az északi Bering-szoroshoz ment, rövi-
den kikötött Ázsia partján, majd folytatta munkáját, míg az északi szélesség
70o44’-nél a jég meg nem állította. Egy kicsit itt is keresgélte az átjárót, ám a nyár
elmúlt, fa és víz meg kevés volt, ezért abba kellett hagynia. Ázsia partjáról átvá-
gott az Aleut-szigetekre, ahol az orosz kereskedõktõl sok hasznos információt
szerzett.

A telet Hawaiin szándékozott tölteni, és a Kealakekua-öbölben alkalmas kikötõt
talált. Cookot isteni státussal ruházták fel, és igen jó kapcsolatban állt a hawai-
iakkal, ám azok hamarosan arról kezdtek érdeklõdni, mikor távoznak el vendégeik,
mivel amúgy is kevés élelmük volt. Cook emiatt másik kikötõt keresett, de hajója
viharba került, a Resolution elõárboca lesodródott, így visszafordult.

Cseppet sem örvendtek neki, s egy ellopott csónak körüli civakodásban, amelyért
Cook is felelõs volt, leütötték és megölték. BBaaccssaa  AAttttiillaa  66..bb
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KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTJJAA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.
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KKIILLEENNCCVVEENNFFOOKKOOSS  FFOORRDDUU--
LLAATT

Feladványunk követelménye mind-
két állásba: szabadmatt 2 lépésben.
A két feladvány közti különbség, a
kilencven fokos fordulat azonban

odavezet, hogy mindig csak az egyik
fél sáncolhat hosszúra.

SSZZEERRKKEESSZZTTEETTTTEE::  
RUCZ ANIKÓ, BACSA ATTILA, CSEPREGI FERENC, CSEPREGIDÁNIEL

ASZTALOS ISTVÁN, SZATMÁRI TAMÁS, KOVÁCS ZOLTÁN ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD 
1999. JANUÁR 31.

DDIIÁÁKKOOLLIIMMPPIIAA ÚÚSSZZÓÓ VVEERRSSEENNYY MMEEGGYYEEII DDÖÖNNTTÕÕJJÉÉNNEEKK EERREEDDMMÉÉNNYYEEII 11999999..  JJAANNUUÁÁRR 1133..
Békéscsaba

I korcsoport (leány)
Szél Friderika II..  hheellyyeezzeetttt

II. korcsoport
4x50 m-es gyorsváltó II..  hheellyyeezzeetttt

A váltó tagjai:Marton Lilla, Kiss Zsanett, Mórocz Ildikó, Szél Adrienn
Egyéb eredmények:
II. korcsoport

Szél Adrienn 50 m mell V. helyezett
Fehér Orsolya
Marton Lilla 50 m gyors IV.
Mórocz Ildikó VI.

III. korcsoport
Czakó Zsanett 100 m hát V.

I. korcsoport (fiú)
Marton Bogát 50 m gyors

Az országos döntõ január 30-án kerül megrendezésre Székesfehérváron.
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