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kategóriában indultunk. A nagyoknál 18 fő, a kicsiknél 21 fő
volt a játékoskeret, de ez folyamatosan változott, volt, aki bekapcsolódott, aki kiszállt, volt, aki újra kezdte. Sajnos, a tanév
végén mindig el kell búcsúzni néhány játékostól, mert „kinövik” a korosztályt, és máshol tanulnak tovább. Örvendetes tény,
hogy az U-10-es korosztályban − a jó szereplésnek is köszönhetően − még nincs olyan, aki megunta, ez kitartásról is árulkodik. A győzelem fontos dolog, de emellett a közösség formálódása is nagyon lényeges, és a rengeteg élmény is sokat számít.
Ki miért szereti a kézit? Kinek mit jelent a kézi? Néhány
gondolat a gyerekektől:
U-10 lányok: „Nekem azt jelenti a kézilabda, hogy: sport,
meccs, játék, tanulás.” „Nekem a kézi a szórakozást jelenti!”
„Nekem a kézilabda boldogság: ha szomorú vagyok, boldogít!”
„Nekem a kézilabda már az életem részévé vált. Nagyon

szeretem,és lehetőleg sokáig szeretném csinálni.Nagy
kézilabdás leszek!”„Számomra a kézilabda erőt, kitartást és
küzdést jelent!” „Imádom az edzést. A meccsek is jók!” „Hogy
kimehetünk a csarnokba, hogy mehetünk meccsekre, hogy
minden edzésen játszunk!” „Az első naptól nagyon jó,
nyolcadikig ez lesz a kedvenc sportom, sőt, azután is!”

U-13 lányok: „Kézilabda? A Csapat, a rengeteg lőtt gól, a
megnyert meccsek utáni öröm!” „Megtanultam, hogy nem lehet
mindig nyerni, de újból és újból meg kell próbálni!”

„Ha veszítünk, az sem baj, az is csak erősít minket!” „Ha az
ellenfél csapatából egy erősebb lányt kell fognom, arra
gondolok, hogy a csapatért mindent meg kell tennem! Na, itt
megtanulsz küzdeni!” „Amikor a pályán vagyok, és hallom a
labda pattogását, a síp hangját, jó érzés tölt el, mert azt
csinálhatom, amit igazán szeretek!”„Megtapasztaltam, hogy
milyen egy csapatban együtt átélni a győzelmet és a vereséget.
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Megtanultam küzdeni és csapatban játszani.” „Harmadik
osztályos koromban hallottam a kézilabdáról, és bevallom
őszintén, én nem akartam elkezdeni, de végül belementem…, és
nagyon jól jártam.” „A mérkőzések során nagyon sok barátot
szereztünk, akikkel most is tartjuk a kapcsolatot.” „A jövőben is
szeretnék sportolni, ez jó alapot nyújtott számomra.”„Amikor a
csapattársaimmal utazom egy buszban, olyankor az is eszembe
jut, hogy nemcsak magamért, hanem a körülöttem lévő
emberekért is felelős vagyok. A kézilabda által sok mindenben
fejlődtem.”„Ha nekem eszembe jut a kézilabda, felpörgök,
boldogabb leszek, és már alig várom, mikor lehet újra megfogni
a labdát!”
„Érzem, mekkora felelősséggel jár legnagyobbnak lenni, mi
felelünk a kisebbekért, irányítjuk, terelgetjük őket.” „Elkezded,
és nem akarod abbahagyni, mert az adrenalin, az egymás iránti
izgulás téged boldoggá tesz. Ez egy csodálatos sport, amit csak
ajánlani tudok!”„A kézilabda nem csak egy sport számomra,
hanem egy ÉRZÉS!”
Az iskolaudvaron sűrűn kérdezték a kicsik, hogy mikor
járhatnak már edzésre, sokan már feliratkoztak. Szeptembertől
elkezdődik egy új tanév, és elkezd formálódni egy új csapat, akit
majd rabul ejt ez a játék, megtanulnak közösségben együttegymásért küzdeni, megtanulnak győzni, és emelt fővel
veszíteni, miközben rengeteg élménnyel lesznek gazdagabbak.
Fazekas Gyula
testnevelő tanár

Az Arany Dózsa-medál legújabb, büszke
tulajdonosai
Az Arany Dózsa-medál iskolánk diákjai számára a
legrangosabb kitüntetés. Nyolcévi szorgalmas és eredményes
tanulás, példamutató magatartás és a közösségért végzett
munka jutalmaként vehetik át a végzős diákok közül a
legjobbak. A 2016/2017-es tanévben a Dózsa-medál büszke
tulajdonosai lettek:
Berkó Georgina
Magatartása, szorgalma példás, tanulmányi eredménye kitűnő, illetve jeles.
Évről évre kitartóan gyarapította tudását intézményi, városi,
megyei és országos tanulmányi
versenyeken. Sokoldalúságát,
óriási szorgalmát bizonyítják a
különböző tantárgyakból elért
eredményei, melyek közül csak
néhány:
 a MOZAIK Kiadó történelem tanulmányi versenyén egyéni országos 1. helyezés,
 a Bendegúz Tudásbajnokságon biológiából megyei 1., országos 11. helyezés,
 a Kossuth Szövetség által kiírt „Itt születtem én, ezen a
tájon” pályázaton Arany oklevél,
 iskolai és városi szavalóversenyeken dobogós helyezések.
Nemzeti ünnepek alkalmából szervezett emlékműsorokban
rendszeresen szerepelt. Szabad idejében csipkeveréssel
foglalkozik, a művelődési központ kiállításain munkáiból sok
szép darabot csodálhattunk meg.
Gorzás Gergő
Az iskolai és városi ünnepségek, szavalóversenyek állandó
szereplőjeként emlékezetes alakításokat nyújtott. Több
alkalommal szerepelt eredményesen intézményi szövegértési,
országos történelem, anyanyelvi, illetve matematika tanulmányi versenyen:

