


Ebben a tanévben is sikerült 
megrendeznünk az újraélesztéssel 
kapcsolatos bemutató órát az 
iskolánkban. Nagyon fontos, hogy a 
tanulóink rendelkezzenek ebben a 
témában is alapvető ismeretekkel, 
hiszen a hirtelen szívmegállás az 
egyik vezető ok az elhalálozásban 
Magyarországon. A 7. és 8. év-
folyamos tanulók egy elméleti órát 
követően a gyakorlatban is tesztel-
hették az újraélesztéssel kapcsolatos 
tudásukat. 

Minden tanuló ügyesen, érdek-
lődően vett részt ezen a foglal-
kozáson. Célunk az, hogy ezek a 
foglalkozások iskolánkban rend-
szeresek legyenek, ennek érdekében 
elsősegélynyújtó szakkör is műkö-
dik az intézményünkben. Szervező 
és megvalósító tanár Lévai Katalin 
volt.

Nagyné Kiss Éva

Elsősegélynyújtás
 mindenkinek!

Ebben a tanévben lehetőségünk nyílt, 
hogy egy színvonalas, látványos 
bemutató órát nézzünk meg a Dobó 
István Gimnázium szervezésében. A 
7. évfolyam érdeklődő tanulói 
örömmel vettek részt ezen a látvá-
nyos, mégis sok tudást átadó 
programon. Elsősorban középiskolás 
tanulók voltak jelen, mi voltunk az 
egyetlen általános iskolás korosztály. 
(Bár általános iskolásoknak is szólt a 
felhívás.) Ezt az órát a Miskolci 
Egyetem egyik tanára tartotta, aki a 
diákokat bevonta az előadásába. Sok 
olyan kísérletet láthattunk, amelyek 
megvalósítása speciális eszközöket és 
anyagokat igényelnek, ezeket 
általános iskolában, tanórákon nem 
láthatják a gyerekek. A tanulók 
nagyon jól érezték magukat és 
lelkesen igyekeztek részt venni a 
kísérletekben. 

Fizika bemutató óra 
a Dobó Gimnáziumban

                        Írta: Földy Hanna 7.c

A második forduló 4 részből állt! Ezek 
online fordulók voltak. A harmadik 
fordulóba 12 tanuló jutott be, ahol ki 
kellett tölteni egy papíralapú 
feladatsort. Innen egy 7.c osztályos 
tanuló jutott be az országos versenyre. 
Köszönjük felkészítő tanárunknak 
Lévai Katalin tanárnőnek, hogy ezen a 
programsorozaton részt vehettünk!

Az egri Varázstorony által részt 
vehettünk egy fizika versenyen (az 
E s z t e r h á z y  K á r o l y  E g y e t e m  
szervezésében), amelynek 3 fordulója 
volt. Az első forduló egy egri 
kirándulásból állt, ahol egy bemutatót 
tartottak a varázstoronyban, interaktív 
fizika kísérleteket valósítottunk meg, 
előadást néztünk meg a távcsövekkel 
kapcsolatban, majd elmentünk a 
moziba és megnéztünk egy filmet! 

Igazán jó élményekkel teli nap volt!

Fizika verseny a Varázstoronyban

Az első helyszínen egy magán-
gyűjteményt nézhettünk meg, ahol 
rengeteg régi tárgyi emléket láttunk. A 
gyerekek kíváncsiságát sok-sok 
kérdésük igazolta.

Iskolánk alsó tagozatos diákjai közül 
21 fő jutalomkiránduláson vett részt 
2019. május 17-én délután. A parádi 
általános iskola diákjaival közösen 
ismerkedhettünk palóc értékekkel 
Bodonyban. 

A másik helyszín a „Kincses ház” volt. 
Csak ámultunk a sok csoda láttán. 
Régi bútorok, szőttesek, kerámiák, 
festett csempék tárultak a szemünk elé 
főként palóc színekben. A szép idő és a 
jó levegő már csak ráadás volt.
Jól éreztük magunkat, örültünk a 
lehetőségnek.

                          Telekné Balog Magdolna

Jutalomkirándulás

Részt vett a Heves-Nógrád megyei ifi 
egyéni, és csapatbajnokságon/ősztől-
tavaszig tartó időszakában/ ahol 
egyéniben U10-ben I. helyezett lett, 
csapatban III. helyezést értek el.
A Heves-Nógrád megyei felnőtt 
csapatbajnokságon is eredményesen 
szerepelt: 9/5.5 pontot szerzett, a 
felnőtt csapat ebben az idényben 
nagyon jól szerepelt, ezüstérmesek 
lettek!
Dániel értékszámos U12-ben meg-

nyerte a Heves megyei sakk diák-
olimpiai döntőt, ezáltal jogosultságot 
szerzett a Miskolcon megrendezett 
Országos  Sakk  Diákol impia i  
döntőben való részvételre, ahol a 
középmezőnyben végzett.
Sok rapid versenyen vett részt az 
elmúlt egy évben, ezeken a verse-
nyeken többnyire korosztályában 
dobogós helyezéseket ért el. 
A nyáron két nemzetközi érték-
számszerző versenyen is megméretteti 
magát, Pásztón, és Egerben.

Molnár Dániel Zsolt, a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért ösztöndíjat magáénak 
tudható 4.a osztályos tanulónk sakk 
sportágban nagyon sok versenyen vett 
részt az elmúlt hónapokban, és jó 
eredményekkel büszkélkedhet.

A tanulás mellett napi szinten vesz 
részt sakk edzéseken, nagyon 
szorgalmas, az edzői tehetségesnek 
tartják.
                     Molnárné Vincze Zsuzsanna

Sakkban remekel a Tamási ifjú nebulója

A 2018/19-es tanévben ismételten 
részt vettek az olvasást kedvelő 
tanulók az országos Harry Potter 
versenyen, az első fordulóban a 3. 
kötethez és filmhez tartozó izgalmas 

és bonyolult kérdésekkel kellett 
megbirkóznia a csapatoknak. A 
csapatok 1-1  i l luszt rációt  i s  
készítettek a negyedik kötethez. 285 
csapat vett részt a megmérettetésen.

A csapatok:

4. évfolyam 
Nagy Márton
Nagy Mihály
Szentes Ákos

6. évfolyam
Braun Kíra
Menyhárt Alexandra
Szentes Boglárka

7. évfolyam 
Balázs Enikő
Bán Gerda
Sztolár Jázmin

Pap Andrea

AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNT

 Meghitt megemlékezéssel kezdődött 
Benedek Istvánról, egykori osztály-
főnökükről a peresi diákok 50 éves 
osztálytalálkozója, melynek az Arany 
Kakas Fogadó adott otthont áprils 27-
én. Braun Péter a Tamási Áron 

Á l t a l á n o s  I s k o l a  i g a z g a t ó j a  
köszöntése után, kedélyes beszél-
getésel és pompás vacsorával 
folytatódott az este. Szép emlékek, 
derűs hangulat  jel lemezte az 
osztálytalálkozót.

Peresi diákok 50 éves osztálytalálkozón 
a Tamási Áron Általános Iskolában.



















11. oldal

Ukrán bajnok Euroformat csapatával 
közösen vett részt a pétervásárai 
székhelyű Bodon FC a strand-
labdarúgó Bajnokok ligájában, ahol a 
hetedik helyen végeztek az Európa 
legjobb csapatait felvonultató Euro 
Winners Cupon Nazarében.
A Portugáliában rendezett esemény 
után Felcsútra utazik a csapat a Puskás 

Akadémia edzőközpontjába, ahol 
edzőtáborral készül a magyar 
bajnokságra.
Külön megtiszteltetés, hogy a Bodon 
FC a strandlabdarúgó szakágban 
régiós központtá vált.
Köszönöm a segítséget és a türelmet!

                                            Bodon Péter

Nazaré után Felcsúton a Bodon FC

SPORT

A rivális Eger SRSK csapatát, az 
egymás ellen játszott eredménnyel 
sikerült megelőzniük.

Nehéz feladat várt ránk, hisz a 
Füzesabony csapatával kellett 
játszanunk. Játékosaink a kiváló 
csapatmunkának köszönhetően a 
bajnokságban végig dobogós helyen 
v o l t .  E z e n  e r e d m é n y e k n e k  
köszönhetően 7.5-2.5 arányú vereség 
is elfogadható volt számunkra a 3. 
hely megszerzésének érdekében. 
Csapatunk tagjai: Bohati Tamás, 
Domány Mihály, Botos Krisztián, 

Kladiva István, Szegedi Zoltán, 
Zombori János, Kovács Károly 
Árpád, Tóth János, Ivády Mihály, 
Radics Erik, Molnár Dániel Zsolt, 
Radics Elizabett, Balogh Bence 
Bendegúz.

Rég nem látott izgalmakkal kezdődött 
a Heves megyei felnőtt sakk 
csapatbajnokság utolsó fordulója 
E g e r b e n .  U t ó b b i  é v e k b e n  a  
Füzesabony magabiztosan nyerte a 
bajnokságot, de ebben az évben szinte 
az utolsó percekig kétséges volt a 
bajnoki cím megszerzése. 

A 3. helyért szintén nagy küzdelem 
folyt, melyben csapatunk is érintett 
volt.

Szakosztályunk támogatói: Pétervására 
Város Önkormányzata, Panax Szent 
Márton Bt., Pétervására Fejlődéséért 
Közalapítvány, Juhász Attila ev., Arany 
Kakas Fogadó.

Nagyszer� teljesítménnyel 
bronzérmet szerzett 

sakkcsapatunk

Bajnokság Végeredménye:

Tóth János
szakosztályvezető

Szerencsénk volt a sorsolásnál, 
Szerencs csapatával kerültünk össze 
és rögtön velük kezdtünk. Az első 
játszmát átaludtuk, a másodikban már 
fej-fej mellett, de azt is elvesztettük. A 
harmadikban végre megtört a jég és 
remekeltek hetedikeseink az ellenfél 
nyolcadikosai ellen. Következett a 
negyedik játszma, mely óriási 
küzdelmet hozott. Mindenképpen 
egyenlíteni szerettünk volna, hogy az 
ötödik szettben megnyerjük a 
mérkőzést. Miért ne, hiszen ez tavaly 
is sikerült Debrecen ellen. Aztán a 
végjátékban mégis szerencsésebb volt 
az ellenfél és 25:23 -ra (!) nyert. 
Végeredmény: 3-1. Aztán a másik 
vesztessel mérkőztünk a harmadik 
helyért, de az előbbi vereség lelkileg 
is sokat kivett a lányokból és ezt a 

meccset 3:0 -ra elbuktuk.(13, 15, 17) 
Viszont jövőre nálunk mindenki 
marad, a többiektől kimaradnak a 
nyolcadikosok! 

Addig még rengeteget kell dolgoz-
nunk! 

1. Nyíregyháza 

2. Szerencs

4. Pétervására, Tamási Áron Általános 
Iskola

Ezzel csapatunk az országos táblán a 
22-28. helyen zárta ezt a tanévet, 
Nyíregyháza az országos döntőbe 
(legjobb nyolc közé) jutott. SZÉP 
VOLT LÁNYOK!

3. Debrecen

MÉG SOSEM VOLTUNK ILYEN KÖZEL AZ EZÜSTHÖZ 
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐN!

Diákolimpia, IV.korcsoportos leány röplabda, 
Nyíregyháza (keresztjáték, 3 nyert játszmáig)

Szabó József

2019. június 2-án a Túraszakosztály 
gyalogostúrát szervezett a Pétervására 
30 programsorozat keretén belül. A 
túra útvonala Pétervására – Dudar-
hegy – Erdőkövesdi-tó – Lyukas-kő – 
Fehér-szék – Ivád – Pétervására volt. 
Az időjárás és a terepviszonyok is 
kedvezőek voltak a túra teljesítéséhez. 
Pétervásáráról indulva és megküzdve 
a szintkülönbséggel érintettük a 
Dudar-hegyet, majd az Erdőkövesdi-
tóhoz érve hosszabb pihenőt  
tartottunk, illetve a tó közelében lévő 
forrás vize adott felfrissülést. Az úti 

célunk ezután Lyukas-kő irányába 
vezettet, majd Fehér-székre, ahol 
lehetőség volt megcsodálni az 
egyedülálló természeti képződményt, 
és remek fényképeket készíteni. 
Fehér-szék után Ivád felé vettük az 
irányt, majd Ivádon áthaladva 
visszaérkeztünk Pétervására főterére. 
Lelkes túracsapatunk 24 km-t 
te l jes í te t t .  A táv  te l jes í tésé t  
emléklappal és kitűzővel jutalmaztuk.

Pap Andrea-Braun József

Túra Pétervására körül



SPORT

Hátsó sor (balról-jobbra): Eged István elnök, Tóth Zsolt szakosztály vezető, Puporka Dániel, Nagy Martin, Nyerges Krisztián, Kerényi Gábor, Budveszel 
Benjámin Áhim, Tóth Barnabás, Szilágyi Ádám, Szőlősi Tamás, Csatlós Tamás edző, Tóth Ádám főrendező, Kosik Roland gyúró

Első sor (balról-jobbra): Ökrös Balázs, Sulcz Márió, Horváth Károly, Szabó Zsombor, Czigler Benett, Sándor Attila, Oláh Ferenc, Nagy Ádám csapatkapitány
A képről hiányzik: Jakab Máté

A képen látható csapat:

Távozók: Balázs Lajos, Darmos 
Márton, Hegedűs Richárd, Tóth 
Kristóf, Váradi Márk.
Érkezők: Alapi Gábor, Budveszel 
Benjámin, Czigler Benett, Kerényi 
Gábor, Sulcz Márió, Szilágyi Ádám, 
Tóth Barnabás, Mészáros László, 
Pusztai Gergely.

Szeretnénk köszönetet mondani Eged 
István Polgármester Úrnak a Péter-
vására Sportegyesület Elnökének, 
hogy a csapat mögé állt és mindenben 
támogatja.

A Pétervására SE a következő sze-
zontól újra önállóan fogja végezni a 
település és környékének labdarúgást 
szerető fiataljainak képzését Csatlós 
Tamás szakmai koordinációjával, 
Boros Csaba és Málik György közre-
működésével.

Felnőtt csapatunk a megye elitjébe 
történő visszavezetése is a meg-
fogalmazott célok között szerepelt. 
Játékoskeretünk jelentős mértékben 
átalakult, a távozók mellett kilenc új 
játékos érkezett és a nyári felkészülést 
már ezzel a megújult kerettel kezdte 
meg csapatunk.

Helyi utánpótlásból csatlakozott a 

felnőttekhez: Ökrös Balázs és Szabó 
Zsombor. 

Érkezett: Nyeges Krisztián és Oláh 
Ferenc.

Mivel a tavasz és a nyár során a 
játékoskeret nagyobb része kicseré-
lődött, idő kellet az egységes, egymás-
ban bízó csapat és annak játékának 
kialakításához, amit az edző szemé-
lyében bekövetkezett változás is 
nehezített. Ebből következően felemás 
őszt produkált csapatunk, melyben 
voltak szép és küzdelmes győzelmek, 
meglepő és érthetetlen vereségek. Az 
utolsó mérkőzésekre már összeállt a 
csapat, a bajnokság őszi szakaszát az 
ötödik helyen fejeztük be.

Köszönjük támogatóinknak: Péter-
vására Város Önkormányzatának, az 
Axis Bentonit Kft.-nek, a PEVIK Kft.-
nek, a GLOBÁL Műszaki Áruháznak, 
a Bodon FC-nek.

A bajnokság a záró fordulóig kiélezett 
volt, az utolsó mérkőzésen hazai 
közönség biztatásától támogatva 
csapatunk megszerezte a bronzérmet a 
bajnok Hatvan és Lőrinci csapata 
mögött.

A szakmai munkát a csapattal Ózsvári 
András kezdte el, amit a szezon közben 
Jakab Máté folytatott egy rövid ideig, 
tőle pedig Csatlós Tamás vette át az 
irányítást. 

A Pétervására SE felnőtt csapata a 
kitűzött célját elérve dobogós helyen 
végzett a Heves Megyei Felnőtt I. 
osztályú bajnokság 2018/19-es 
szezonjában, ezzel bizonyítva vissza-
térését a megyei foci elitjébe.
Erre alapozva a jövőben még maga-
sabb célokért küzd az egyesület 
Csatlós Tamás szakmai irányításával.

Köszönetünket szeretnénk még 
kifejezni minden segítőnknek, aktivis-
tánknak, szurkolóinknak és minden-
kinek, aki valamilyen formában 
támogatta csapatunkat.

Januárban a játékoskeret újabb 
átalakuláson ment keresztül, távozott: 
Mészáros László, Pusztai Gergely, 
Török Csobán, Utasi Bence.

A tavaszi fordulóban a Pétervására SE 
felnőtt csapata a Megye I. osztály 
egyik legjobb teljesítményét produkál-
ta: 15 mérkőzésből 11 győzelem, 2 
döntetlen, 2 vereség 35 rúgott és 
mindössze 10 kapott gól. A csapat 
domináns, gólra törő szép játéka 
elnyerte a szurkolók tetszését is, egyre 
többen látogatták mérkőzéseinket még 
idegenben is.

HAJRÁ PÉTERKE!

A Pétervására Sportegyesület elnöke 
Végh István tavaly nyáron nyugdíjba 
vonult, ezért társadalmi feladatként 
ellátott sportelnöki pozíciójából is 
kérte felmentését. Az elnökválasztó 
taggyűlés Eged Istvánt, városunk 
polgármesterét kérte fel az elnöki 
feladatok ellátására, melyet ő örömmel 
elvállalt. Irányításával folytatódott a 
helyi labdarúgás szakmai és tárgyi 
feltételeinek fejlesztése, javítása.

A kiválóan sikerült téli felkészülés 
után a csapat bizakodva várta a tavaszt, 
jó játékosok, kiváló csapategység, 

motivált a szakmai stáb, minden 
feltétel adott volt.

Futballcsapatunk újra a dobogósok között

Tóth Zsolt
szakosztályvezető


