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Röpis hírek
Tisztelt Érdeklõdõ Olvasó! csodánkat, amikor 0:2-rõl 3:2-re diadalmaskodtunk. Ezt a 

Nagy örömünkre az elmúlt 12 év hagyományait folytatva az mérkõzést 3:1-re elbuktuk és így csak a 4. helynek örülhettünk. 
idén is sikerült legalább egy korosztállyal kijutnunk az országos Nem voltunk csalódottak, jól játszottunk, fegyelmezettek 
diákolimpiára. Ebben a tanévben III. korcsoportos röpiseink voltak a gyerekek, és nagyon fiatalok. A 2001-es korosztályban 
voltak az ügyesebbek. Ennek a korosztálynak Pécs rendezte az a 10 játékosból csak HÁRMAN voltak 2001-es születésûek, a 
országos döntõjét mind a 4 labdajátékban (kosárlabda, kézi- többiek még két-három év múlva is ebben a korosztályban 
labda, futball, röplabda). Közel 1000 gyerek részvételével zaj- versenyezhetnek. Láthatták, hogy komoly munkával milyen 
lott a nyitóünnepség Pécs fõterén, a Széchenyi téren. Felemelõ szintre kell fejlõdni, hogy hagyományainkat folytathassuk. 
volt az olimpiai láng megnyújtása és a közösen elmondott Meg is fogadták a kicsik, hogy minden edzésen ott lesznek, 
olimpiai eskü. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tábla mögött csakhogy országos döntõn lehessünk akkor is, amikor már õk 
rajtunk kívül még egy csapat sorakozott, a tiszaföldvári lesznek a kulcsjátékosok. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak 
kézilabdás fiúk. Tehát megyénkbõl összesen csak 2 csapat jutott és az edzõ kollégák is elismeréssel szóltak FÖLDES DÁNIEL, 
ki. Büszkék vagyunk rá hogy ebbõl az egyik a kunhegyesi röpis NAGY TAMÁS és DOMA DÁVID játékáról.
fiúk voltak. Az ünnepélyes nyitó után a Decathlon Sport Az országos döntõ végeredménye:
támogatásával akadálypályává vált a fõtér. A vállalkozó kedvû 1. Székesfehérvár 
gyerekek próbálkozhattak a különbözõ állomásokon, a 2. Dabronc
fáradtabbak a hûvösbõl szemlélõdtek. Este 7-kor kezdõdött a 3. Kaposvár
technikai értekezlet. A sorsoláson két kecskeméti és egy 4. Kunhegyes
kaposvári iskolával kerültünk egy csoportba. A szállásunk, az 5. Kecskemét Vásárhelyi
ellátás, a mérkõzések helyszíne, a szervezés szuper volt. Nem 6. Debrecen
hiába rendez már Pécs harmadjára országos diákolimpiai döntõt 7. Kecskemét Arany
(2010, 2012). Az elõzõ években mindig sikerült egy bronz 8. Pécs
érmet elcsípnünk. Most is bizakodtunk. Különösen a A csapat tagjai: Nagy Tamás, Földes Dániel, Lukács Máté, 
csoportmérkõzések után, hiszen 100%-os teljesítménnyel Doma Dávid, Gönczi Bertold, Juhász Gergõ, Tar Kristóf, Soós 
csoport elsõk lettünk. A másik csoportban azonban nem a Attila, Szelekovszky István, Szabó Patrik.
papírforma szerint alakult a sorrend, így történhetett, hogy a Szeptembertõl szeretettel várunk minden érdeklõdõ fiút 
legerõsebb csapat, a Székesfehérvár második helyezett, ezért a edzéseinkre, aki szeretné kipróbálni ezt a nem könnyû, de 
keresztjátékot velük játszottuk. Nagyon jó, izgalmas játékkal gyönyörû kulturált sportágat. HAJRÁ KUNHEGYES!!!
alul maradtunk. Újra összekerültünk a Kaposvárral a bronz 
meccsen, sajnos nem tudtuk megismételni a csoportmeccses Tamasiné Ács Judit

Dózsás hírek
Dózsások kirándulása Sarudra

Az idei osztálykirándulás rendhagyó volt a dózsás 
nyolcadikosoknak: kerékpárral keltünk útra, hogy eltöltsünk 
két felejthetetlen napot Sarudon. Együtt. Utoljára…

Kora tavasszal merült fel a kérdés egy osztályfõnöki órán, 
hogy hová-merre menjünk idén. Most olyan szempontokat 
vettünk figyelembe, hogy a sok kiadás mellett ne terheljük 
szüleinket drága kirándulással, ugyanakkor tartalmas legyen, és 
ami a fõ, még egyszer utoljára eltöltsünk együtt két napot. 
Osztályfõnökünk, Detti néni „felmérte” az igényeket, ami 
alapján kiválasztotta nekünk Sarudon az Eurocampig-et. Oda 
kerékpárral is elmehetünk, a szállás ára pedig sok 
programelemet tartalmaz. 

Június 6-án kora reggel 5.45-kor indultunk el. Két szülõ – 
Szabóné Szamák Erzsébet és Fábián Lajosné – és osztály-
fõnökünk kísért minket kerékpárral, két másik szülõ – Szabó 
Lajos és Végert Józsefné – pedig autóval, utánfutóval. Ezúton 
köszönjük nekik a segítséget! Nagyon jó utunk volt, kb. négy-
szer álltunk meg pihenni, de így is odaértünk még 9 óra elõtt 
Sarudra.

A csomagok kipakolása után azonnal lementünk a Tisza-tó 
strandjára: vízi bicikliztünk, úsztunk, napoztunk – kellõen 
felfrissítettük magunkat a kerékpározás után. 

Délután sétáltunk, íjászkodtunk, strandröpiztünk, majd 
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