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Szeged - A Tisza-parti város egyetemének természettudományos versenyén első helyezést ért el a Tóth Árpád Gimnázium csapata.

A debreceni Tóth Árpád Gimnázium együttese 45 csapat között bizonyult a legjobbnak a biológia, kémia, �zika tárgyú valamint Szent-Györgyi Albert és a legutóbbi öt év Nobel-díjasainak
életművét feldolgozó feladatokból álló versenyben. A diákolimpikonokat is maga mögé utasító társulat végig vezetve, nagy fölénnyel nyerte a versenyt és az ezzel járó külföldi tanulmányutat.

A nyertes TÁG-gárda tagjai: Kósa Eszter, Lovas Miklós és Szathmári Benedek, a csapatot vezető tanár Gőz József.

A nyolc éve indult versenyen a Tóth Árpád Gimnázium minden évben indított csapatot. Országosan a legeredményesebb iskolaként ötször léphettek a dobogóra, és a 2012-es első győzelem után
ismét elhódították a fődíjat is.

Címkék: Tóth Árpád Gimnázium (http://www.dehir.hu/tag/toth-arpad-gimnazium/), diákvetélkedő (http://www.dehir.hu/tag/diakvetelkedo/), Természettudomány (http://www.dehir.hu/tag/termeszettudomany/)

Hozzászólás írásához jelentkezzen be!

Fotó: SZTEinfo/Bobkó Anna

Tetszik 1 Megosztás

HOZZÁSZÓLÁSOK (0)

(https://itunes.apple.com/nz/app/m%C3%A9diacentrum-

debrecen/id1286612593?mt=8&ign-mpt=uo%3D2)

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=hu.innovair.dehir)

Robbanás történt egy német bányában, többen a föld alatt rekedtek (http://www.dehir.hu/vilag/robbanas-tortent-egy-nemet-banyaban-tobben-a-fold-alatt-rekedtek/2019/11/08/)

Új mester- és egy alapszakot is indít 2020 februárjától a Debreceni Egyetem (http://www.dehir.hu/debrecen/uj-mester-es-egy-alapszakot-is-indit-2020-februarjatol-a-debreceni-egyetem/2019/11/08/)

Tömeges lakcímbejelentés miatt ismételik meg a választást Várföldén (http://www.dehir.hu/belfold/tomeges-lakcimbejelentes-miatt-ismetelik-meg-a-valasztast-varfolden/2019/11/08/)

A hétvégi forduló után is megtartanák vezető pozíciójukat a DEAC kézisei (http://www.dehir.hu/sport/a-hetvegi-fordulo-utan-is-megtartanak-vezeto-poziciojukat-a-deac-kezisei/2019/11/08/)

TÖLTSE LE A MÉDIACENTRUM DEBRECEN MOBILALKALMAZÁSÁT!
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