
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola hírei

Tanulmányi verseny

A 2010.  május  14-én  Lepsényben  megrendezésre  kerülı  Fekete  István  emlékére  kiírt

versenyen kimagasló eredményt ért el környezetismeret tantárgyból Szentmiklóssy Péter 4.b

osztályos  tanuló,  aki  az  elsı  helyezettnek  járó  díjat  hozta  el./felkészítı  tanár:  Bozzai

Gyuláné/ A szövegértés kategóriában Nagy Dorina 3.b, és Juhász Kitti 3.a osztályos tanulók

képviselték iskolánkat.

A jól id ızített eredmény…

A 2010. június 11-én kezdıdı dél afrikai rendezéső futball világbajnokság évében értek be a

Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  iskola  futball  csapatai  is.  A magyar

gyermeklabdarúgó szövetség által kiírt iskolai labdarúgó program keretein belül, ebben az

évben elıször  két  korosztályunk is országos fesztivál résztvevı. Az 1999/2000  születéső

gyerekekbıl  álló 2. korcsoport és az 1997/1998-as születéső 3. korcsoportos csapat három

fordulón és egy megyei döntın elért eredményével kvalifikálta magát 2010. június 12-13-án,

Budapesten megrendezésre kerülı Országos Fesztiválra, ahová az ország összes megyéjének

legjobb csapati juthattak be. Gratulálunk! Az iskolai részrıl Kapin Zsolt, az egyesülettıl Vass

Ferenc kolléga készítették fel a gyerekeket. Köszönjük a munkájukat!

Megyei Elsısegélynyújtó Verseny Enyingen

Május 6-án Enyingen a Cifrakertben került megrendezésre a Megyei Vöröskereszt Fejér
Megyei  Szervezetének  a  szervezésében  a  Megyei  Elsısegélynyújtó  Verseny  általános  és
középiskolás  kategóriában.  A  verseny  14  forgószínpadszerően  megrendezett  állomáson
zajlott. Öt helyen találkoztak kárhellyel, ahol elsısegélyt kellett nyújtaniuk, a többi állomáson
különbözı játékos feladatokkal találkozhattak a versenyzık pl: két állomáson vöröskeresztes,
valamint elsısegély-nyújtási elméleti ismeretekrıl adhattak számot totó, activity, ügyességi,
mesevetélkedı formájában stb. Az állomásokon a 10-11. osztályos gimnazisták imitálták a
sérülteket  (újraélesztés,  artériás,  vénás  vérzés,  belgyógyászati  rosszullétek  stb.),  valamint
segítséget nyújtottak az egyéb feladatok kivitelezésében. A verseny ideje alatt a kísérıtanárok
Kabókapusztán, a Varga tanyán kapcsolódhattak ki.
A következı eredmények születtek:
Általános iskolai kategóriában:
Táncsics Mihály Általános Iskola – Székesfehérvár

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola – Enying

Nádasdladányi Általános Iskola



Középiskolai kategóriában:
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola – Enying

Táncsics Mihály Középiskola – Mór

Seregélyesi Középiskola

A megyei I. helyezett csapatok mindkét kategóriában 2010. 05. 28-29-30. Zánkán képviselték
megyénket az Országos Elsısegélynyújtó Versenyen.

Köszönjük  a  felkészítı  tanárok,  közremőködık  és  szponzorok  lelkes  és  áldozatos
munkáját: Hanzelikné Sövegjártó Márta szaktanár, Steigervaldné Vékony Tünde szaktanár, az
enyingi-,  székesfehérvári-,  siófoki-és  móri  mentıállomás  dolgozói,  a  M.V.K.F.M.SZ.
vezetısége,  Jakab  István  a  M.V.F.M.SZ.  területi  vezetıje,  Enying  Város  Szolgáltató
Intézménye,  Varga tanya,  Vadex Soponya,  Szabó CBA, Tempo áruház, Wanderer  pékség,
Simon Pékség.


