Régiós írásbeli, szóbeli angol verseny 8. évfolyamos tanulók részére
Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban November 26-án hétfőn Régiós írásbeli, szóbeli angol
verseny 8. évfolyamos tanulók részére. A nagy létszámú mezőnyben Katona Kevin 8.b III.
helyet szerezte meg, Papp Barnabás 8.a az V. helyen végzett.

Hetedhét Népmesemondó verseny
Szintén november 26-án zajlott Kaposváron a Hetedhét Népmesemondó verseny.
Bíró Réka 2. b osztályos tanuló az 1-2. osztályos kategóriában II. helyezést ért el.

Szép kiejtési verseny angol nyelvből
Barcs Szép kiejtési verseny angol nyelvből 6-7. évfolyamból II. helyezést ért el Boda Sára
7.a, V. helyezést ért el Makai Eszter 6. b, német nyelvű szép kiejtési versenyen Fekete Luca 7.
a osztályos tanuló II. helyezést ért el.

„Regösök Húrján" Vers- és Prózamondó Verseny országos gála
December 1-jén a Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében rendezték meg Budapesten
a TEMI Fővárosi Művelődési Házban a „Regösök Húrján" Vers- és Prózamondó Verseny
országos gáláját, mely több regionális verseny együttes záró eseménye, ünnepe.
Itt már nem helyezéseket osztanak, hanem három fokozatba (BRONZ, EZÜST, ARANY)
sorolják az ország minden tájáról idesereglett résztvevőket. A két kategóriában (5-6. és 7-8.
osztályosok) több mint 70 ifjú és nagyon ügyes versmondó mutatkozhatott be a neves
szakemberekből álló zsűri előtt.
A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolából idén ismét két tanulónk is kivívta a jogot a
Gálán való bemutatkozásra! Orsós Noémi a regionális verseny harmadik helyezettjeként két
év után ismét indulhatott a gálán, és most EZÜST minősítést szerzett nagyszerű
versmondásával. (Felkészítője Fülöp Andrea tanárnő)

Beke Marcell a tavalyi évben elért remek teljesítményei után (József Attila szavalóverseny:
megyei 2. hely, „Regösök húrján" Nagyatádi regionális forduló: 1. hely) itt is a lehető
legmagasabb fokozatot: ARANY MINŐSÍTÉST szerzett! (felkészítő tanára: Stamler Edit)
Marci 5. osztályos korától minden évben nagyszerű eredményeket ért el a különböző
versmondó versenyeken. Négyszer is eljutott az országos gálára, ahol egyszer ezüst és
háromszor arany minősítést szerzett. Évekig az Imre Sándor Szeretetszínház tagja volt, ahol
remek előadások szereplője, nem egyszer főszereplője volt. Az utóbbi évektől tudatosan
készült arra, hogy ez irányban folytassa tanulmányait, s a sikeres felvételi vizsga után
szeptembertől a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium színészképző
osztályának tanulója.
Marci ezt írta felvételi portfóliójában:
„Boldog vagyok azokért az apró, de számomra annál nagyobb elismerésekért, amelyeket a
közönség tapssal, elismerő szavakkal jutalmaz.
Jól érzem magamat a bőrömben, amikor a színpadon játszhatok. Nem tudom mi lesz majd
egy, vagy tíz év múlva, de most úgy gondolom, itt a helyem, ez az én utam.”
Büszkék vagyunk Rád, Marci, és szívből kívánjuk, hogy sikerüljön az álmod: a világot jelentő
deszkákra állhass!
KOSÁRPALÁNTA BAJNOKSÁG DNY RÉGIÓ 1. FORDULÓ
Marcali, 2018. december 2. vasárnap
A Kiss László Sportcsarnok adott otthont városunkban a KOSÁRPALÁNTA BAJNOKSÁG
1. fordulójának a Délnyugati csoportban. A régióból 3 korosztályban összesen 9 csapat vett
részt.
A Marcali VSZSE- t az elsősök és másodikasok versenyében a Mikszáth U-i Általános Iskola
emeltszintű testnevelési csoportjainak fiú csapatai képviselték.
Eredmények évfolyamonként:
-

ELSŐ OSZTÁLYOSOK (3 csapat)
1. Marcali VSZSE- Mikszáth
2. Hévíz SK
3. Monok SE Kaposvár

40 pont

28 pont
28 pont

-

MÁSODIK OSZTÁLYOSOK (4 csapat)
1. Marcali VSZSE- Mikszáth

40 pont

2. Tapolcai VSE

28 pont

3. Monok SE Kaposvár

24 pont

4. Héviz SK

21 pont

A győztes marcali csapatok tagjai:
1. osztály; Baranyi Borisz, Csapó Levente, Horváth Zsombor, Kovács Viktor Luigiano,
Papp Hunor, Simon Ákos János, Szabó Zsombor, Szukics Alex, Takács
Szilárd 1.a
2. osztály; Bogdán Ruben Adrián, Guzsvinecz Kornél, Lóth Ádám, Obál Zente,
Sándor Gergő, Szován Filip,Varga Kevin 2., Óvári Soma Márk, Sandrik Péter,
Tüttő Zsombor 3.a

