
kell játszania, így nem történhet meg, hogy valaki csak ül. Ők 
ügyesek, eddig a mérkőzések nagy részét megnyerték. 

Ebben a korosztályban megfordult játékosok neve: Csala 
Petra, Csörögi Fanni, Fekete Janka, Házi Szilvia, Jámbor Kitti, 
Rácz Hilda, Szabó Petra, Szegedi Sarolta, Szilágyi Lara, Szívós 
Netti, Tóth Petra, Varga Dominika és Zabolai Adrienn.

Az U-11-es kategóriában Törökszentmiklós, Eger, Gyön-
gyös, Salgótarján mögött az 5. helyet foglaljuk el. A góllövő 
listán Erdős Emese a második, 13 mérkőzésen 91 találatával. Itt 
is nullás méretű labda van, a játékidő viszont 2x20 perc. Az első 
félidőt kötelező 3:2:1 védekezési rendszerben játszani. Ebben a 
korosztályban többen feljátszanak az U-10-ből, mások pedig 
már az U-13-ban is kapnak lehetőséget. 11 évesek: Apostol 
Anna, Erdős Emese, Kocsis Dominika, Németh Vanessza, Penti 
Angelika, Pólyik Renáta.

A legidősebb lányok (U-13) a csoportjukban a harmadik 
helyet szerezték meg, és továbbjutottak a „felsőházba”, ahol az 
országos elődöntőbe jutásért küzdhetnek. A góllövő listán 
Zolnai Réka a 4., Bukta Petra a 8. helyen áll. Teljesítményük 
azért dicséretes, mert heti két edzéssel hozzák, és mert a fél 
csapat 5-6. osztályos. Ezek a lányok még jövőre is ugyanitt 
versenyezhetnek. Itt is 2×20 perc a mérkőzés ideje, piramis 
védekezési rendszer van, de a labdaméret már 1-es.  Egy 
mérkőzésen mindenkinek minimum 10 percet kell játszania. 
Játékoskeret: Apostol Patrícia, Bukta Petra, Doma Fanni, Erdős 
Emese, Forgó Vanda, Gönczi Réka, Gulyás Csilla, Jámbor Kitti, 
Kocsis Dominika, Kolozsvári Georgina, Kun Réka, Szász 
Csenge, Szász Fruzsina, Tóth Zsanett, Németh Vanessza, Rácz 
Helga, Zolnai Réka.

A lányok minden korosztályban népesebb városok egyesüle-
teivel mérkőznek, ami sokszor meghaladja az erejüket, de nincs 

okuk szégyenkezni, jól helytállnak. Szeretik az utazást, a játé-
kot, idegen gyerekekkel ismerkednek, barátságokat kötnek, 
önállóságot tanulnak, amellett, hogy ügyesednek, erősödnek, 
okosodnak.

Akinek megtetszett ez a lehetőség, szeretettel várjuk sora-
inkban!

Fazekas Gyula edző

„A farsang farka”
A farsang időszakának csúcspontja a télbúcsúztató karnevál, 

hagyományos nevén a „farsang farka”.
Februárban a Dózsa iskola tanulói, tanárai, szülői is aktívan 

készülődtek a tél búcsúztatására, a „farsang farkára”. Jelmezek 
kitalálásán, megvalósításán, produkciók összeállításán törték a 
fejüket, ami valljuk be, nem egyszerű dolog, hiszen az elmúlt 
években is számtalan ötletesebbnél ötletesebb jelmezt 
vonultattak fel az osztályok. Így aztán egyre nehezebb 
önmagukat felülmúlni. Azért az idén is több alkalommal 
sikerült; még mindig okoztak meglepetéseket a közönség − és 
önmaguk − számára. 

1. a osztály: Mignonok
A hagyományos Dózsa-farsangon olyan ötletekkel, produk-

ciókkal találkoztunk, amelyek azt bizonyították, hogy a pedagó-
gusok, szülők és gyermekek fantáziája kimeríthetetlen. Ezt erő-
sítették meg a zsűri által adott, elismerő oklevelek is: „ A leg-
szebben kidolgozott jelmez”, „A leghumorosabb jelmez”, „A 
legfarsangibb jelmez”, „A legötletesebb jelmez”, „A legjobb 
koreográfia” és így tovább. A színpadon életre keltek a mesék, 
mondák, történelmi események, rajzfilmek, kalandfilmek, nép-
szerű slágerek, sőt a Star Wars szereplői is; ráadásul a csoportos 
jelmezesek zenés produkcióval is szórakoztatták a közönséget.

„A legfarsangibb jelmez” – Nagy Péter 4. osztály
A jelmezes felvonulás után a kisebbek különböző játékokban 

próbálhatták ki ügyességüket, a nagyobbak bulizhattak. A 


