
Helyesírási verseny megyei döntıje Szentesen 

Szentes - 20. alkalommal rendezte meg a szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola 
az Implom József Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntıjét. 

A jubileum tiszteletére a szervezık igyekeztek még 
ünnepélyesebbé tenni az eseményt, a vetélkedı 
szünetében, az alkalomhoz illı állófogadás keretében 
emlékeztek az elmúlt két évtizedre.� 
 
Ezúttal is három kategóriában versenyeztek a 
középiskolások, és ismét tollbamondásból valamint 
egy feladatsor kitöltésébıl állt a megmérettetés. A 
verseny színvonalára jellemzı, hogy az élen 
végzettek 90 százalék körüli eredményességgel 
oldották meg a feladatokat.  
 

 
A házigazda intézmény diákjai ismét remekeltek. A szakközépiskolások között a 
gyızelmet Mészáros Petra szerezte meg, mögötte Kádár Stefánia végzett. Mindketten 
a Boros Sámuel Szakközépiskola diákjai, a gyıztes felkészítı tanára: Beszterceiné 
Sarkadi Nagy Zsuzsa, a második helyezetté: Fári Andrea. Ebben a kategóriában 
Gyeviki Hajnal Csillag, a Tömörkény Gimnázium tanulója lett a harmadik.  
 
A gimnáziumi kategóriában elsı lett Sebesi Viktória, a szegedi Radnóti Gimnázium 
diákja, felkészítı tanára: Gortva Tamás. A második az ugyancsak „Radnótis" Szabados 
Ágota, harmadik a szegedi Tömörkény Gimnázium tanulója Kovács Emese lett. (Az 

DELMAGYAR.HU - SZENTESI GYORS

2012.01.23. 11:15

A szentesi gyıztes és felkészítı tanára.

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2260555



utóbbi szentesi illetıségő). 
 
A szakmunkások kategóriáját Rostás László (Hódmezıvásárhely, Corvin Mátyás 
Tagiskola) nyerte meg, felkészítı tanára: Oláh Arnold. 
 
Az elsı helyezettek, valamint a rendezı jogán még Kádár Stefánia képviseli 
megyénket a februárban, Gyulán rendezendı Kárpát-medencei döntın.  
 
Hanganyag 
 
Hallgassák meg az összeállítást, amelyben a zsőri elnöke: Prof. Dr. Nagy János 
egyetemi tanár beszél a feladatokról, Mészáros Petra a gyızelmérıl, Molnárné Tóth 
Györgyi igazgatónı a szervezésrıl. 
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