
EGYÜTT EGYMÁSÉRT 

Az idei tanévben októbertől kezdődtek a kézilabda diákolimpia mérkőzései fiúknak, lányoknak 

egyaránt. IV. korcsoportba neveztük mindkét csapatot. 

A lányok a Botev és a herendi iskolával mérkőztek meg két-két alkalommal a tanév során. A meccsek 

tanulságait összegezve kijelenthető hogy az első félidőig partiba tudtunk lenni, fizikálisan és fejben is. 

A második játékrészben a fáradtság már pontatlanságokat, koncentrációhiányt mutatott, s ezek a 

hibák, a könnyen kapott gólok befolyásolták a mérkőzések végeredményét. 

A tavaszi fordulóban már igyekeztek a lányok a hibákból tanulni, melynek meg is lett az eredménye, a 

Herend ellen győztesként zártuk a diákolimpia idei sorozatát. A gólarányok és az egymás ellen 

játszott mérkőzések eredményeként a lányok a III. helyen végeztek. Minden dicséret megilleti őket a 

szorgalmukért, a lelkesedésükért, küzdeni tudásukért. 

A csapat tagjai: Angyal Vivien, Kertay Panna, Kripli Nikolett, Patkó Boglárka, Zabó Zsófia a 6.oszt.-ból, 

Cseh Regina, Csőgör Boglárka, Kovács Anita, Kovács Ildikó, Linczmajer Enikő, Varga Dominika a 

7.oszt.-ból, Eigner Beatrix a 8. oszt.-ból.  

A fiúk csoportjában több csapat nevezett, mint: Dózsa-, Botev-, Báthory-, Deák iskola. Mint köztudott 

ezekbe az iskolákba járnak nagyobb számban a különböző kézilabda sulik versenyzői (bár nálunk is 

van már 5 tanuló, aki a heti több alkalmas edzéseken és a rendszeres hétvégi bajnokságokban vesz 

részt). A fiúk eredményességét befolyásolta az a sérüléshullám, ami az egész tanév során végigkísérte 

a csapatot, a mezőnyjátékos, ill. kapus poszton.  

Fiaink derekasan állták a sarat 1-2, vagy akár 3 évvel idősebbekkel szemben, de a fizikai főlény a 

végén megmutatkozott az eredményben. Nagyon „rövid” volt a cserepadunk, a fáradt 

kezdőjátékosokat nem volt mód cserélni, pihentetni. Azok a tanulók, akik végig csinálták végig 

játszották a diákolimpiai mérkőzéseket minden elismerést megérdemelnek, hiszen igyekeztek 

minden tőlük telhetőt megtenni a csapat és az iskola sikerének érdekében. Külön dicséret illeti a 

három lányt (Kovács Anita, Kovács Ildikó, Cseh Regina) akik két mérkőzésen is kisegítették játékukkal 

a fiúkat.  

A IV. helyen végzett fiú csapat tagjai: Baumgartner Benjamin, Németh Ákos, Szoboszlai Dániel a 6. 

osztályból Dávid Krisztofer, Hegyi Barnabás, Kishalmi István, Papp István, Szoboszlai Soma, Vida Péter 

a 7. osztályból, Hajgató József a 8. osztályból. 

Jövőre is szeretném, ha mindkét csapatot tudnánk nevezni bízva a gyerekek lelkesedésében, 

kitartásában, egymásért való küzdésében s végre a korcsoportjukban is a megfelelő évjáratban 

versenyezhetnek. 

Mindenképpen külön említést érdemelnek azok a gyerekek, akik az év folyamán atlétika versenyeken 

képviselték az iskolát. Az őszi Köztársaság Kupán, valamint a tavaszi diákolimpiai csapat és egyéni 

versenyeken nagyon szép eredmények születtek. Méltán lehetünk büszkék tanulóinkra, és az általuk 

elért sikerekre. 

Együtt egymásért! Hajrá Petőfi! 


