
─ A II. korcsoportban a 11-13 évesek 
között III. helyen végeztem, ezen kívül 
különdíjat és közönségdíjat is kaptam.

─ Ki volt a felkészítő tanárod?
─ Árvai Zsigmond és Nagy Csaba.
─ Hány éve néptáncolsz?
─ Már nyolcadik éve.
─ Milyen képességekre van szükség 

a h h o z ,  h o g y  v a l a k i  i l y e n  j ó 
eredményeket érjen el ebben a 
művészeti ágban?

─ Természetesen jó ritmusérzékre, 
jó állóképességre, kitartásra, a népzene 

szeretetére és - ahogy Zsiga bácsi 
s z o k t a  m o n d a n i -  n a g y  a d a g 
vagányságra!

─ Melyek a néptánccal kapcsolatos 
további terveid?

─ Ameddig csak lehetőségem lesz 
rá, folytatom.

─ Gratulálok a szép eredményedhez 
az osztálytársak nevében is, és további 
sikereket kívánok!

─ Köszönöm.
Botos Bence
7. a osztály

Győzelmek a kézilabdapályán
Február 22-én hétfőn nagy izgalommal 

jöttünk iskolába, hiszen az U─13-as csa-
pattal diákolimpiára készültünk Karcagra. 
Izgatottak voltunk, mert nem tudtuk, mi-
lyen erős ellenféllel találjuk szembe ma-
gunkat; csak annyi infónk volt, hogy Be-
rekfürdő és Karcag ellen fogunk játszani.

Miután megérkeztünk és átöltöztünk, kezdtünk ismerkedni a 
pályával és az ellenfelek képességeivel. Úgy láttuk, nem lesz 
lehetetlen legyőzni őket. Így is történt. A bemelegítés és a 
taktikai megbeszélés után következett az első mérkőzésünk 
Karcag ellen. A meccs során végig nagyon jó csapatszellemben 
játszottunk, ami meg is hozta az eredményt, 17:6-ra nyertünk. 

5 perc pihenő után kezdődött a következő összecsapás. Ezen 
Berekfürdővel mértük össze tudásunkat. Itt is sikerült a taktikai 
utasításokat betartanunk, s végig erőfölényben voltunk; így 
megint nagy különbséggel tudtunk győzni, 16:3-ra. 

Nagyon büszkék és boldogok voltunk, s hazautazás közben 
már azon gondolkoztunk, vajon kik lesznek a következő 

ellenfelek, és hol fogunk játszani. Jól 
bevált csatakiáltásunktól visszhangzott az 
autóbusz:   „Kézilabdás szív,

 Kézilabdás lélek,
 Kézilabdás leszek,
 Amíg csak élek.”
A győztes csapat tagjai: Apostol 

Patrícia, Doma Fanni, Erdős Emese, Forgó 
Vanda, Házi Vivien, Jámbor Kitti, Kocsis 

Dominika, Kolozsvári Georgina, Kun Réka, Rácz Helga, Szász 
Csenge, Szász Fruzsina, Tóth Réka, Tóth Zsanett és Zolnai 
Réka csapatkapitány.

Köszönjük az élményeket edzőnknek, Fazekas Gyula bácsinak. 
Jámbor Kitti, Kolozsvári Georgina, Szász Fruzsina

7. osztályos tanulók

Kézilabda a Dózsában
Ebben az évben is zajlik a kézilabdaélet iskolánkban. Szokás 

szerint három korosztályban versenyeznek lányaink, az 
„ERIMA” fedőnevű országos bajnokságban. A csapatok ré-
giókba vannak beosztva, egy régióban három megye csapatai 
játszanak. Mi a  nevű régióban szerepe-„Sterbinszky Amália”
lünk, ahol Szolnok, Heves és Nógrád megye került össze. Az egy 
csoportba került csapatok két-három hetente mindig más 
városban találkoznak, ahol mindenki legalább két mérkőzést 
játszik. Megfordultunk már: Hatvan, Gyöngyös, Salgótarján, 
Eger, Pásztó, Jászberény, Tiszaföldvár városában, és persze ők is 
nálunk. Minden csapat, edző elismerően nyilatkozik városunk 
sportcsarnokáról, az egri lányok például csak így: „De jóóóó!”.

Iskolánk legfiatalabb versenyzői a tízévesek, ők az U-10-es 
kategóriában (U: utánpótlás) szerepelnek. Ebben a kategóriá-
ban jegyzik a mérkőzések eredményeit, de nincs bajnoki tabella 
és góllövő lista sem. A cél az, hogy minden gyerek játsszon, jól 
érezze magát, és ne legyen teljesítmény-kényszer. Ők így is 
min-den meccset „véresen” komolyan vesznek. A játékidő 2x15 
perc, a labdaméret nullás, egy napon egy csapat 3 mérkőzést 
játszik. Az első félidőt emberfogással kell játszani. Megkötés, 
hogy minden gyereknek, aki jelen van, minimum egy félidőt 


