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Árkossy Annamária Emlékverseny

Egy kevés szó a tornáról…

Az egyik nap, már iskolába
menet, észrevettem, hogy van
egy nem fogadott hívásom,
örömmel láttam, hogy Cserkú-
ti Edit tanárnõ volt az. Megle-
petésemre megkért, hogy az
idei évkönyvbe is én írjak az
Árkossy tornaversenyrõl, amit
nagyon szívesen vállaltam. Ek-
kor rám zúdultak a tavalyi év
tornás felkészülései, tesiórái, s
maga a suli élet pillanatai is,
amelyek jó érzéssel töltöttek el.
Aztán elõvettem a tavalyi év-
könyvet, és megnéztem, hogy

abban mit írtam; arra tisztán emlékeztem, hogy biztattam
a fiatalokat a részvételre, viszont csalódás volt számomra,
hogy nem sokan képviseltük iskolánkat, most sem. Azon-
ban én úgy gondolom, hogy ha valakinek van egy kicsi te-
hetsége, esetleg kedve, elszántsága a talajtornához, az bát-
ran kipróbálhatja itt magát. Nem az a lényeg, hogy ki mi-
lyen helyezést ér el, már maga a verseny hangulata, a ta-

pasztalatszerzés, a különbözõ ötletek megfigyelése végett
is ajánlom a részvételt. Az idein lehet, hogy nem az elsõ he-
lyen végeztem, és nem éreztem magam teljesen felké-
szültnek, mégis az az érzés, amikor ott vagy a szõnyegen,
mindenki csak rád figyel, minden mozdulatodat kíváncsi
szemek fürkészik; az az érzés nem hasonlítható semmi-
hez. Vagy amikor fent állsz a gerendán, egyrészt figyelsz a
tartásodra, a gyakorlat folyamatára, de közben mindig ott
a félelem, hogy le ne essél, csak most ne. Ezeket biztos,
hogy nem fogom elfelejteni, és – õszintén szólva – most na-
gyon hiányoznak, szívesen lennék a hetedikesek illetve ki-
lencedikesek helyében, akik most kezdhetik el az elejérõl.

Én nagyon remélem, hogy idén több bátor fiatal lesz,
akik meg merik mérettetni magukat, és az iskola torna-
csapatát gyarapítják majd.

Én ezúton szeretnék köszönetet mondani az összes
testnevelõtanárnak illetve az iskola többi tanárainak is,
akik teljes erõbedobással és hatalmas lelkesedéssel biz-
tatják a fiatalokat, és mindenben segítik munkájukat már
sok-sok éve.

Örülök, hogy a Bolyaiban tanulhattam 6 évig, és ennyi
értékes ember vett körül. Én büszke vagyok az iskolára.

Idén is összegyûltek a tor-
nászok hétfõnként és szerdán-
ként a tornateremben az
edzésre. Bár Séber Darinka ta-
nárnõ idén nem tudott jönni az
edzésekre, Cserkúti Edit és
Czene Éva tanárnõkhöz bár-
mikor fordulhattunk, ha bármi
problémánk adódott.

Ugyan én még csak más-
fél éve járok a Bolyaiba tor-
naedzésekre, rengeteg min-
dent tanultam eddig is! Mi-
kor bekerültem a bolyais tor-
nászok közé 6.-osként, izgul-

tam, hogy vajon itt hogy fogadnak, milyenek lesznek

az edzések. Felesleges volt izgulni, mindenki nagyon
kedves és befogadó volt. Itt az elsõ nagy kihívásom a
sportnapon tartandó tornabemutató volt. Cserkúti ta-
nárnõ sokat segített megfelelõ gyakorlatot összeállíta-
ni, Czene tanárnõ szintén. Akkor még ennek az iskolá-
nak csak a leendõ tanulója voltam. Szintén izgultam,
hogy hogyan fogadják a többiek az én gyakorlatomat,
de utána is csak pozitív viszszajelzést kaptam. És nem-
csak én, mindenki nagyon ügyesen szerepelt! 

Ebben az évben -mivel már én is tagja voltam az is-
kolának- jobban nyomon tudtam követni a tornászok
munkáját, jobban megismerhettem õket. Legtöbbet a
talajon gyakoroltunk, a felemás korlátot szinte nem is
volt alkalmunk felállítani idén sajnos. Habár én még
nem vagyok versenyzõ, az Árkossy versenyen Sulyok
Noémi, bolyais tanuló 1.helyezést ért el! Sajnos õ már

Sulyok Noémi
12.D

Racs Eszter, 
7.D



elvégezte itt a tanulmányait, így jövõre nem erõsítheti
csapatunkat, ahogy Németh Kitti sem. Kitti már több
mint 10 éve tornászik, eredményesen, bámulatosan
ügyesen. Sajnáljuk, hogy a következõ évben már nem
lehetnek itt.

Ne felejtsük el azonban, hogy maradtak még szép
számban rendkívül ügyes tornászok! Mikecz Esti és
Pintér Barbi mindketten egyaránt komolyan veszik a tor-
nát, minden évben készülnek a sportnapra, versenyre,
szeretik a tornát. Estilla mindenkinek szívesen segít,
ahogy Kitti is adott tippeket, ha valamiben bizonytala-
nok voltunk. Remélem, egyszer nekem is sikerül olyan
eredményesen szerepelni versenyen, mint nekik, sokat
dolgozok érte, Cserkúti tanárnõ is segít benne.

A Tanárnõ mindig is sokat foglalkozott velünk, se-
gített, dicsért bennünket. Mi pedig szerettük, szeretjük
a tornát, örömmel tölti el a tornászt és a tanárát is, ha
valami új elemet sikerül megtanulni. Nem egyik napról
a másikra fog sikerülni egy nehéz, új elem, ezt minden-
ki tudja. Türelmesnek kell lenni, megéri a sok gyakor-
lás, fáradozás, délutáni edzés. Aki kitart és nem adja
fel, annak sikerülni fog. Elõbb vagy utóbb. Nem az a lé-
nyeg, hogy mindenféle versenyen jó helyezést érjünk
el, hanem az, hogy élvezettel tornásszunk, szeressük
azt, amit csinálunk.

A tornába könnyen bele lehet a táncot vinni, erre Estil-
la koreográfiái tökéletes példák. 

Noémi és Andris sportnapi gyakorlata csodálatos
volt, elbûvöltek mindenkit. Látszott az összhang, ahogy
gyakorolták, dolgoztak rajta, hogy hiba nélkül meg tud-
ják csinálni. 

Mindenki felkészült a tornabemutatóra és mindenki-
nek jól is sikerült. 

Idén én nemcsak saját gyakorlatot mutattam be, ha-
nem egy páros koreográfiát is. Barna Petra, osztálytársam
és barátnõm szívesen járt tornaedzésekre, szerettünk
együtt dolgozni, az osztálynak is mutattunk be gyakorla-
tot, aminek nagy sikere is lett. Cserkúti tanárnõ nem gyõ-
zött rajtunk csodálkozni, hogy milyen koreográfiát sike-

rült összehoznunk. 
A sportnapon rendezett

tornabemutatón részt vettek:
Mikecz Estilla, Németh Kitti
Pintér Barbara, Barna Petra,
Sulyok Noémi, Balog Andris ,
Spalek Dávid, Bodócs Judit és
Racs Eszter. Az ünnepély zá-
rását Rácz Lívia és a hip-
hoposok bemutatója tette tel-
jessé.

Szeretném mások figyel-
mét is felhívni a tornaedzé-
sekre, a legkisebbektõl a leg-
nagyobbakig egyaránt! Vá-
runk mindenkit, aki csatla-
kozni szeretne a tornászok-
hoz, ha csak hobbi szinten
szeretné ûzni ezt a sportot,
akkor is! 
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Röplabda

A tavalyi évben kezdtem
el röplabdázni. Rengeteg él-
ménnyel lettem gazdagabb.
Megtanultam, mit is jelent
egy fárasztó edzés. Megízlel-
tem a gyõzelem és a vereség
ízét is. De a legfontosabb,
hogy egy közösség, egy CSA-
PAT része lettem. Nagybetû-
vel írtam a csapat szót, mert
kevés olyan sportág van,
amiben ennyire egymásra
lennének utalva a játékosok,
mint a röplabdában.

A „röplabda”. Ez az a szó,
amit 9. osztályban nem is igazán tudtam, hogy mit is
jelent. Az elsõ testnevelés órán kérdezte Tóth Zénó ta-
nár úr, hogy ki szeretne megismerkedni a röplabdával,
és ki járna edzésekre is. 

Úgy gondoltam,hogy a röplabda az egy nagyszerû
sportág és egyben csapatjáték, amit én is igazán sze-
retnék megtanulni ,kipróbálni és  megtudni, hogy mit
is jelent egy igazi kemény röplabdameccs, miért is le-
het küzdeni. 

Tanár úr az edzéseken megtanította az érintéseket,
hogy hogyan is kell bánni a labdával, a röplabda me-
netét, hogy mi értelme van ennek a játéknak, hogyan
is kell ezt játszani. Sokan úgy gondolják, hogy ez a
sport könnyû és egyszerû, ezeknek az embereknek
azt ajánlom, próbálják ki: álljanak be egy játékba, je-
gyezzék meg és teljesítsék azokat az utasításokat –
amiket a sajátos játékszabályok miatt megérteni sem
egyszerû –, s amikkel tanár úr lát el minket. 

Rengeteg edzés, fárasztó pénteki napok, néha – né-
ha még a szerdai délutánokat is feláldoztuk azért,
hogy a meccseken mindig a legjobb formánkat hoz-
zuk. Ezeken a meccseken mindig nagy a feszültség,
nem elég fizikailag is bírnunk, hanem fejben is ott kell
lenni. Még a csapatunk egyik fele a pályán küzd, addig
a többiek a pálya szélén izgulva, szurkolva nézik végig
a mérkõzést, ami sokszor 5 játszmásra sikerül, és ez
90 perc kemény fizikai munkát jelent. Nagyon jó ér-
zés a pályán a szurkolók biztatását élvezni, ezért biz-

tatok mindenkit, jöjjön, nézze meg, hogyan játszunk,
és ha kedve van, csatlakozhat hozzánk! 

Én mint kezdõ nem mindig voltam a pályán, mivel
úgy éreztem, hogy még nem vagyok nagyon túl jó, és
jobb lesz nekem csak szemléli még a dolgokat. Tanár
úr azonban figyel arra, hogy mindenki kapjon játékle-
hetõséget, hiszen – szerinte – a legnagyobb fejlõdést a
tétmeccseken lehet megszerezni.

Szerencsére beszoktam a csapatba. A nagyobbak
segítettek beilleszkedni, és mostanra már olyanok
lettünk mint egy nagy család, hiszen mindenki odafi-
gyel egymásra, tanácsokkal látjuk el egymást és biz-
tatjuk a többieket. Sok-sok új barátom lett, aminek
nagyon örülök. Megtanultam egy játék alapjait: ha a
strandon beállok a pályára strandröpizni, nem vallok
szégyent…

Megérte az a sok edzés, mivel a 2007/2008-as tan-
évben megyei 2. helyezést értünk el. Mindenki na-
gyon örült, boldogok voltunk. Idén megnöveltük az
edzések számát mivel készülünk a megmérettetések-
re, harcolunk az elsõ helyért, hogy kijussunk az orszá-
gos versenyre, amely Debrecenben van megrendezve
minden évben. Komolyan dolgozunk, szórakozunk és
reméljük szép eredménnyel zárhatjuk az évet!

Pataky Etelka 
9.B
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Sízõ vagyok

Az egyetlen az országban,
aki mind az északi (biatlon,
sífutás, síroller), mind az al-
pesi szakágban korosztályos
válogatott. A 2007-2008-as
szezon az alpesi síben igen
mozgalmas volt. A Magyar
Kupa futamai, az Országos
Bajnokságok, valamint a Di-
ákolimpia is mind Ausztriá-
ban kerültek megrendezésre.
Ezen kívül a válogatott tagja-
ként részt vettem Csehor-
szágban, Olaszországban és
Andorrában megrendezett

nemzetközi versenyeken is, ahol 10%-on belüli idõt is
tudtam menni. Az Országos Bajnokságon óriás mûle-

siklásban 2., szlalomban 4., míg alpesi összetettben 3.
helyen végeztem. A síkrossz Magyar Bajnokságot
megnyertem. A Magyar Kupa versenysorozatban a 3.
helyen végeztem, és a diákolimpián szintén 3. lettem.

A hóhiány miatt a sífutó Országos Bajnokságot is
Ausztriában (St. Jakob) rendezték meg, ahol a sprint,
és normál távú (5 km) bajnokságon is sikerült bajno-
ki címet nyerni.

A nyári szezon sem múlik el versenyek nélkül. A
síroller szakágban elõször a hosszú távú Országos
Bajnokságot rendezték meg, ahol 3. lettem. Ez után a
Bükkben a hegyi OB következett 2. helyezéssel, végül
a Gyöngyössolymoson megrendezett sprint OB, ahol
magyar bajnok lettem. A Diákolimpia szintén itt volt,
ahol sikerült gyõzni. 

Legsikeresebb szakágunk a nyári biatlon volt a ta-
valyi évben. Galyatetõn a sprint egyéni és tömegrajtos

Varga Bence 
7.D

A serdülõ válogatott tagjaként; hátsó sor jobbról a második



Országos Bajnokságot egyaránt megnyertem, így há-
rom magyar bajnoki címet gyûjthettem be. A Szlová-
kiában megrendezett Viessmann-kupa futamain is in-
dultam, és a nagyon erõs szlovák mezõnyben több-
ször sikerült nyerni, valamint többször álltam a dobo-
gón is.

A szép eredmények mögött azonban rengeteg
munka áll. Az alpesi síben a technika fejlesztése töb-
bek között ausztriai edzõtáborokban, valamint a hét-
végi szlovákiai edzéseken történik.

Az északi szakágban nagyon fontos a jó kondíció,
ezért hét közben minden nap futóedzésre járok, vala-
mint a technika (síroller) és a lövészet fejlesztése is ott
van, ami hétvégénként történik. 

És persze, a legfontosabb dologról, a tanulásról sem
szabad elfeledkezni (az edzõtáborba velem utaznak a
tankönyvek is).
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A szlovákiai Vyhne-ben rendezett nyári biatlon
VIESSMANN-kupa forduló eredményhirdetése

után

ABETONE (Olaszország) nemzetközi verseny (serdülõ Világkupa) résztvevõjeként


