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csapatát legyőzve jutott a döntőbe, ahol a gyöngyösi csapatot 
nem sikerült megverni,így a 2.helyet szereztük meg.

Csapat tagjai: Nagy Tamás, Földes Dániel,Gönczi Bertold, 
Lukács Máté,Takács Dániel. s C apatok felkészítője: Nagyné 
Molnár Erzsébet

Az V-VI. korcsoportos B kategóriás fiú röplabda országos 
döntőnek Debrecen adott otthont. Az előzetes megyei 
fordulókra 153 csapat jelentkezett, s onnan a megye legjobbjai 
kerülhettek az ország legjobb 20 csapata közé. Nagy 
küzdelemben csapatunk  érte el. Mi sem országos 2.helyezést
bizonyítja jobban kiemelkedő teljesítményünket, hogy két 
játékosunk is különdíjat kapott. Nagy Tamás a legjobb feladó, 
Földes Dániel a legtechnikásabb játékos címet nyerte el.

A csapat névsora(álló):Nagyné Molnár Erzsébet felkészítő 
tanár, Földes Dániel, Lakatos Erik,Horog Márk,Ulviczky 
Lóránt. Guggoló: Sziráki Zoltán, Nagy Tamás ,Fehér 
Mikós,György János,Gönczi Bertold.

A röplabdások sikerei mellett Sós János tanár úr fiú tornász 
csapata is beküzdötte magát az országos döntőbe. Tanár úr a 
következő gondolatokat fogalmazta meg:

2008 óta dolgozom az iskola tornászaival kisebb nagyobb 
sikerekkel. Nem egyszerű feladat, hiszen nagyon sok olyan 
tanuló van, aki csak a középiskolában találkozik először a 
tornaszerekkel. Így ezért meglehetősen nehéz az olykor nyílt 
(igazolt versenyzők) csapatversenyekben. Ennek ellenére azért 
a sok munka hozott eredményeket. Az elmúlt tíz évben 
rendszeres résztvevői voltunk a torna diákolimpiai 
versenyeknek. Heti három alkalommal edzünk, ami nem rossz, 
de az alapok pótlására még ez sem mondható soknak. Sajnos 
nem egy közkedvelt sportág, nem is könnyen jönnek a sikerek, 
sok munka kell az elemek, gyakorlatok megtanulásához. Az 
elmúlt időszakban vegyes tapasztalatokat szereztem voltak 
nehéz évek, amikor éppen a csapatra való tornászt sikerült 
összeszedni, de volt amikor egész szép számmal tudtunk 
dolgozni. Ilyen volt a mostani 2017/2018 tanév is amikor 

átlagosan még éppen tíz fő fölé is tudtuk emelni az edzésen 
résztvevők számát. Meg is lett az eredménye: Területi döntő 
első helyezés, az  helyezés. A csapat  Országos döntő harmadik
tagjai: Horog Márk, Varga Máté, Balogh Dávid, Balogh 
Marcell, Fehér Nándor, Molnár András.

Röplabdás lányok egész éves munkájáról Kiss János tanár úr 
a következőket fogalmazta meg:

A tanév elején 3 lánnyal kezdtük el a közös munkát, mára 11-
en vagyunk.

2018.02.21-én került megrendezésre került a megyei döntő, 
ahol kiélvezhettük a hazai pálya által nyújtott lehetőségeket. 
Remek meccseket játszva, remek akciókat végrehajtva, 
végezetül a 4. helyen végeztünk, de egyértelműen jeleztük a 
többi csapat számára hogy „megérkeztünk”.

2018.03.27-én került megrendezésre az az első meghívásos 
Nagy László Kupa. Ezen a tornán már megvertük a megyei 
ezüstérmest, szoros meccset játszottunk az általam legjobb 
megyei csapatnak titulált Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziummal.

2018. 05.25-én részt vettünk az Országos Standröplabda 
Diákolimpia bajnokságon ahol 97 indulóból a 33-39. helyen 
végeztünk. Ez egy új élmény volt a lányoknak és nekem is. 
Végig ömlött az eső, a homok ragadt, a labda csúszott, ezzel 
örök emlékké vált számunkra ez az első strandröplabda 
bajnokság.

Fábián Ágnes, Szabó Klaudia, Szikszai Viktória, Nagy 
Kinga, Szathmári Lolita, Ács Bettina, Mága Anasztázia, Farkas 
Alexandra, Földes Stella, Nagy Zsanett Felkészítő: Kiss János

Várjuk a következő tanévben  röplabdacsapatainkba, 
tornacsapatainkba minden sportolni vágyó jelenlegi és új 
tanítványokat nagy szeretettel!

 Nagyné Molnár Erzsébet
 testnevelés munkaközösség vezető


