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Kedves Olvasó!
Szeretnék rövid tájékoztatást nyújtani az iskolánkban zajló és 

már városi kereteken is túl mutató röplabda sportág 
eredményeiről.

Tanulóink számára ez a könnyed és elegáns labdajáték 
egyszerű szabadidő eltöltésnek indult, amely Bodó István 
vezetésével és a diákok szorgalmas és kitartó edzésmunkájával 
országos elismertségű versenyek szintjére repítette Őket. A 
gyerekek heti 3-4 edzéssel és a szünidőben szervezett edző 
táborokban való felkészülésükkel számos nagyváros híres 
röplabda csapataival mérkőztek meg. Az eredmények magukért 
beszélnek. Csak néhányat említenék közülük (Szeged; 
Békéscsaba; Szolnok; Budapest; Kaposvár...stb.)

Dág – Országos elődöntő I. hely; Dunaújváros III. hely 
(különdíjat kapott Ardai Attila); Szeged – Markovics Kupa II. 
hely (különdíjat kapott Lovász Bence)

Székesfehérvár – OGYB/ 3/3 győzelem (Pénzügyőr, 
Kaposvár, Székesfehérvár csapatok ellen)

Nyíregyháza – Országos Röplabda Diákolimpia döntő IV. 
hely; 

Országos Amatőr Strandröplabda Diákolimpia I. és II. hely

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK: 
Ardai Attila, Molnár Balázs, Lovász Bence, Papp Ákos, Pál 

Mihály, Kolozsvári Milán, Nagy Lajos Dávid, Juhász Sándor, 
Barta Gábor, Csoma Nándor.

Az idén is lesz folytatás. 2019. február 9-10-én ismét az 
Országos Gyermek Bajnokságon képviselik iskolánkat, 
Kaposváron. Aztán irány az Országos Diákolimpia!

A Magyar Röplabda Szövetség „Volley”! 2020 - Röpsuli 
Program keretén belül szervezett röplabda torna versenyei – 
Manó-; Szuper mini-; Mini és Gyermek kategóriák – 
lehetőséget nyújtanak az utánpótlás nevelésre és a röplabda 
sportág további népszerűsítésére. 

Iskolánk tornatermében, Fehér Judit néni és Csománé Andi 
néni vezetésével, sportkör keretén belül biztosított a röplabda 
iránt érdeklődő leány és fiú tanulók számára a heti 2-3 
edzésalkalom. A 4. és 5. osztályos fiúk már Pista bácsi szárnyai 
alatt válnak igazi csapatjátékossá. Az utóbbi alkalommal 
Nyíregyháza volt a célpont, ahol Mini kategóriában elsöprő 
sikert arattak. 

A 4-5. osztályos leány és 1-4. osztályos fiú tanulóink első 
igazi megmérettetése decemberben még hazai pályán zajlott.  
Manó és Szuper mini kategóriában több csapattal is neveztünk. 
Röplabdásaink dobogós helyezéseket értek el. Ezúton is 
köszönjük Bodó István („Edző bá”) szervező-, és a szülők 
támogató munkáját.

HAJRÁ RÖPISEK! BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
Csománé Fehér Andrea

Ökumenikus imahét – Január 20-27.
A 2019. évi imahétre tervezett programfüzet földünk egy 

távoli helyén, Indonéziában született meg, és onnan indult el 
világ körüli útjára, hogy testvérként szólítsa meg a világ 
különböző helyein, a más és más körülmények között élő 
keresztényeket.

Mi, magyarországi keresztények is megszólítottak lettünk a 
megjelölt témák és a kiválasztott igeszakaszok alapján. Így 
ebben az évben is együtt gondolkodhatunk magyar 
keresztényekként azokról a feladatokról és lehetőségekről, 
amelyek a Szentlélek irányításával válnak időszerűvé. Sőt 
biztatást kapunk a felismerés mellett a megvalósításra is.

Az iskolánk hagyományához híven, ekkor a 4. osztályosok és 
a felsős tanulók tartanak szolgálatot. 

Ezek az alkalmak közös énekléssel kezdődnek, majd a 
gyerekek a megadott igéket olvassák fel, közösen elmondjuk az 
Apostoli Hitvallást, és a prédikációra kerül a sor, majd zárásként 
ismét éneklünk.

Az imahét témájaként választott ige a Mózes 5. könyvéből 
határozza meg: „Az igazságra és csakis az igazságra 
törekedj…” (5Móz 16,18-20). Isten rendje alapján az 
igazságosságra törekvés elengedhetetlen az életben mara-
dáshoz. Az igazságtalanság nemcsak az indonéz társadalmat 
széttagoló megosztottságot mélyítette el, hanem az egyház 
töredezettségét is. Bűnbánatot tartunk a megosztó igazság-
talanság miatt, de keresztényként hiszünk Krisztus erejében is, 
amely bocsánatot és gyógyulást ad. És így a kereszt alatt 
egyesítve találjuk magunkat, kérve kegyelmét, hogy vessen 
véget az igazságtalanságnak; és irgalmát azokra a bűnökre, 
amelyek megosztottságunkat okozzák. Együtt kapjuk a Jézus 
Krisztusra figyelésre szóló felhívást, aki az út, az igazság és az 
élet (Jn 14,6).

A nyolc napra és az istentiszteletre szánt gondolatok a 
választott témát járták körül, hogy elmélyíthessük 


