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A csapat tagjai: Balogh Marcell, Varga Máté, Balogh Dávid, 
Molnár András, Csótó Gergő, Fekete Gábor, Rácz János.

Felkészítő tanár: Sós János.
2018.09.01-én elkezdődött az új tanév, amiben tovább 

folytatták a lány röplabdások a munkát. A tanév elején 12 
lánnyal kezdték el az edzéseket. Az első megmérettetésre 
október elején az „A” kategóriás Diákolimpia megyei döntőjén 
került sor, ahol igazából felmérték, hogy hogy is állnak a többi 
csapathoz képest. Végezetül a körzeti döntőn a 4. helyen zárták.

A csapat tagjai: Farkas Viktor, Gönczi Bertold, Lukács Máté, 
Szelekovszky István, Ulvicky Lóránt, Nagy Tamás, Tóth 
László, Rácz János. Felkészítő: Nagyné Molnár Erzsébet

A januárban sor került „B” kategóriás körzeti döntőre. Ezen a 
napon minden sikerült, kijött a lépés a lányoknak, és remek 
játékkal legyőzték 2:0 ra Kisújszállási Móricz Zsigmond 
Gimnázium csapatát, ezzel bejutva a 4-es megyei döntőbe.

Februárban került megrendezésre a megyei döntő, ahol 
kiélvezhették a hazai pálya által nyújtott lehetőségeket. Remek 
meccseket játszva, akciókat végrehajtva, végezetül a 2. helyen 
végeztek.

2019.04.25-27–ig a Nagykun Diák Sportviadalon szerepelt a 
csapat, ahol a 2. helyet sikerült megszerezni.

A csapat tagjai: Földes Stella, Szikszai Viktória, Szathmári 
Lolita, Nagy Zsanett, Héder Szimonetta, Fábián Ágnes, Vass 
Vanessza, Mága Anasztázia, Nagy Kinga

Felkészítő : Kiss János
A fiú röplabdások ebben a tanévben 10 fővel kezdték meg a 

munkát. Sajnos Földes Dániel eligazolt Kazincbarcikára. Nagy 
Tamás az iskolai csapaton kívül szolnoki NB II-es csapatban is 
edzett és játszott (később az NB I.-es csapatban is bemutat-
kozott), ő tanulmányait továbbra is a Nagy László Gimnázi-
umban folytatta tovább. Ebben a tanévben három 9-es diákot 
kellett beépíteni a csapatba, kettőt közülük teljesen amatőr 
szintről diákolimpiai versenyekre, ahol a következő ered-
mények születtek: V-VI. kcs. A kategória megyei II. hely, 
országos elődöntő III. hely körzeti döntő I. . „B” kategóriában 
hely , megyei döntő II. hely. A Nagykun diáksportviadalon II. 
helyet sikerült elérni.

A Nagykun Diák Sportviadalon a fent említett csapatokon 
kívül még iskolánk elindult kispályás labdarúgásban, ahol 7. 
helyezést, leány tornában 4. helyezést, asztaliteniszben 3. helye-
zést, atlétikában Varga Milán 400 m-en 3., súlylökésben Nagy 
Szabolcs 3., Hirkó Laura magasugrásban 3. helyezést ért el.

Gratulálunk tanítványainknak, felkészítő tanároknak az elért 
sikerekhez!

Nagyné Molnár Erzsébet
testnevelés munkaközösség vez.

Ma már minden iskolaváltást ballagással ünnepelnek. Az 
igazi, maradandó emlék mégis a középiskolai ballagás. Nem 
azért, mert ennek van igazi hagyománya, hanem mert ezt az 
ünnepet abban az életkorban élik át a tanulók, amikor a 
gyermekkortól is búcsúznak.

A 2018/2019 tanévben 5 osztály ballagott a KSZC Nagy 
László középiskolából. A 12.A osztályban gimnáziumi, a12. D 
osztályban szakközépiskolai 3+2 rendszerben szerezhetnek 
érettségi bizonyítványt. A szakközépiskolai tanulóink épület- és 
szerkezetlakatos, hegesztő, pincér, szakács, cukrász, húsipari 
termékgyártó, eladó szakmában szerezhetnek bizonyítványt.

A középiskolánk könyvjutalommal jutalmazta azokat a 
tanulókat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a közép-
iskolai évek alatt és eredményeikkel az iskola és Kunhegyes jó 
hírnevét öregbítették. Sportolóinkat teljesítményük elisme-
réseként a DSE kupákkal jutalmazta.

A Pro Scola Nagy László alapítvány célja az iskolánkért 
végzett munka során elért kiemelkedő eredmények elismerése.

A kuratórium egybehangzó véleménye alapján a Pro Scola 
alapítvány által létrehozott díjat és az ezzel járó emlékplakettet 
vehetett át osztályos tanuló, aki négy éven Nagy Tamás 12.A 


