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Számtalan sportágban indultak
Diáksport � Górcsõ alatt a Bolyai János Gimnázium tanéve

Meghatározó szerepet ját-
szott az utóbbi években Sal-
gótarján sportéletében a Bo-
lyai János Gimnázium. Alábbi
írásunkban igyekeztünk ösz-
szegyûjteni a 2008/2009-es
tanév eredményeit, ami a szá-
mos érintett sportágat tekint-
ve bizony nem kis munka
volt.

Úszásban akadt, aki orszá-
gos szinten is helytállt (példá-
ul Kása Zsombor, Pozsonyi
Gábor és Pozsonyi Péter), de

számos megyebajnokot is adott az iskola (Baksa Zsuzsa,
Czikora Emese, Gordos Péter, Benyus Marcell, Sári Máté,

Niedermüller Gábor, Tóth Bálint, Kiss Dániel, Prakfalvi
András, Kubinyi Márton, Csernok Emese). 

Sakkban egy megyebajnok került ki a Bolyaiból
Bartkó Lilla személyében, aki Somoskõi Rékával és Sán-
dor Lillával csapatban is Nógrád legjobbja lett. Az orszá-
gos döntõn Bartkó Lilla a 15., míg Fodor Csilla a 17. lett.

2008. legjobb salgótarjáni és nógrádi ifjúsági spor-
tolónõje, a jövõre végzõs Koós Brigitta is a Bolyai diák-
ja, aki az elmúlt szezonban tájkerékpárban Európa-
bajnoki ezüstérmet nyert. Kovács Anett tájfutásban jár
élen, a rövidtávú országos bajnokságon bronzérmes
lett, középtávon ötödik, míg diákolimpián aranyérmet
szerzett normál távon, mellé pedig egy harmadik he-
lyet rövidtávon. Õ atlétikában, a mezeifutó diákolimpi-
ai megyebajnokságon a VI. korcsoportban elsõ lett.
Goldmann Dóra a diákok tájfutó bajnokságán egy 

Bakos László

A bolyais röplabdások a táncsicsos fiúkkal a debreceni döntõben



Egyre népszerûbb sportág.
Játsszák mindenhol, terem-
ben, szabadban, strandon,
homokban, füvön. Játsszák
kicsik és nagyok, profik, ügye-
sek és azok is, akik nem ját-
szották még soha� A játék
gyönyörû, és közben nyugod-
tan lehet a barátod a túlolda-
lon, nem kell harcolnod vele �
csak az eszén kell túljárnod�

A Bolyaiban, aki röplab-
dázni jár, kényszer nélkül jö-
het. Ha akar tanul, ha más

dolga van, elmehet - mindenkit szívesen látunk. Van-
nak persze tétmeccseink is, amire a legjobbak állnak
készen, és nyerni szeretnénk. De a hangulat a fontos. 

Én, mint a csapat edzõje, nem beszélhetek a lá-
nyok nevében, csak a saját érzéseimet mondhatom el:

Engem ezek az edzések megnyugtatnak. Feltöltõd-
ve tudok továbblépni, folytatni a megszokott szürke
hétköznapokat. Aki érezte már azt az érzést, hogy le-
sáncolt egy nehéz labdát, vagy megmentett egy elérhe-
tetlennek tûnõ leütést, az tudja, hogy mirõl beszélek.
Aki pedig eddig nem próbálta, az � tudom, hogy � egy-
szer ott fog állni a pályán, és jól fogja magát érezni.

Tavaly � a 2008/09-es tanévben � sikerült kijut-
nunk az Amatõr Országos Röplabda Diákolimpiára!
Olyan ez, mintha egy megyei focimeccs után egy Ang-
lia-Spanyolország válogatott meccsen találnánk ma-
gunkat. A hangulat és a látvány minden munkát meg-
ér. Szerintem, akik ott voltak, nem cserélnék el most
sokmindenért! Az eredmény? Egy gyõzelem csupán,
de sokkal nagyobb eredménye volt a debreceni 3 nap-

13. és egy 21. hellyel gazdagodott (középtávú országos
bajnokságon ötödik).

Atlétikában idén � rajtuk kívül álló okokból � kevés
versenyen indulhattak a bolyaisok, ám így is akadt
megyebajnoki cím. Csapatban az V. korosztályos fiúk
(Tóth Bence, Tóth Bálint, Sánta Bálint, Kotrocz Lász-
ló) és lányok (Rusz Boglárka, Goldmann Dóra, Ispán
Kriszta, Szentiványi Tímea), valamint a VI. korcso-
portos lányok (Mravcsik Mariann, Mikecz Estilla, Ko-
vács Anett, Kiss Eszter) is diadalmaskodtak. 

Erõemelésben Gortva István (90 kg), Pádár Zoltán
(62,5 kg), Batki Attila (100 kg) és Kiss Dániel (75 kg)
nyert diákolimpiai megyebajnokságot. Két vívó, Ispán
Kriszta és Tarnóczi Anna is szép sikereket ért el orszá-
gos versenyeken.

A duatlon országos döntõn Hajzser Máté 20. lett
(triatlon megyebajnok), míg a több fronton is bevet-
hetõ Kiss Dániel megyebajnoki címet szerzett (triat-
lon országoson 13.). Tóth Máté harmadik lett a triat-
lon megyebajnokságon.

Sírollerben Varga Bence egy második, míg Ildzsa Dá-
niel egy ötödik hellyel járult hozzá a Bolyai sikereihez. 

Amatõr röplabdában az V-VI. korcsoportos lányok kép-
viselték megyénket a debreceni döntõben. A triatlon-
versenyeken Tóth Zénó (rendre feltûnõ) tanítványai (Kiss

Magdolna, Varga Zsófia, Dénes Fanni, Lipták Eszter, Kiss
Eszter, Pataky Etelka, Demkó Dorina, Angyal Marianna,
Juhász Dóra) több vereség után a Sopron elleni gyõzelem-
mel a 19. helyen zártak, de mint a tanár úrtól megtudtuk, a
lányok azóta újult lendülettel látogatták az edzéseket, és lel-
kesedésbõl nincs hiány, hogy jövõre elõbbre léphessenek.

Az intézmény � több sikeres atléta felkészülésében is
jelentõs szerepet játszó � igazgatója, Pálfalvai Zoltán at-
létikaedzéseket tart a Bolyai keretein belül. Mellette Cser-
kúti Edit is atlétákat nevel, de õ még tornából is külön
foglalkozásokat tart az érdeklõdõknek. Czene Éva a tor-
na mellett � a város csapataiba több játékost is adó (pél-
dául Kadlót Anikó, a Salgótarjáni Vadmacskák csapatka-
pitánya, kapusa) � lány labdarúgásért felel. A fent emlí-
tett Tóth Zénó a röplabdázók felkészítését végzi, a gim-
náziumban Kancsulik Ákos tart még testnevelésórákat. 

Nyáron egyhetes vízi tábor (Kancsulik Ákos és Tóth Zé-
nó szervezésében), télen egyhetes sítábor (Pálfalvai Zoltán
és Tóth Zénó vezetésével) köti le a diákokat. A nemrég fel-
újított és jól felszerelt konditermet délután szabadon hasz-
nálhatják az iskola tagjai. A diákönkormányzat szervezésé-
ben az elmúlt tanévben is volt teremfoci házibajnokság.

A tanév végén négy lány és egy fiú választotta a test-
nevelést érettségi tantárgyként, és bár egy sérülés is
közbejött, mindenki sikeresen zárhatta a vizsgákat.
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Tóth Zénó

Röplabda
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nak: a tudat, hogy a játék lehet ilyen is, és az, hogy mi
is képesek lehetünk ilyen teljesítményre! Ez ad erõt, a
további napokhoz és munkához. És itt nem csak a
sportra gondolok.

Nem lenne teljes ez a fogalmazvány, ha nem emlí-
tenék meg egy pár nevet, akik nélkül elképzelhetetlen

volt a csütörtöki és pénteki edzés, akik elhagyva ezt
az iskolát boldogan újságolják, hogy legújabb baráta-
ikat, ismerõseiket a röplabdapályán találták meg. Kiss
Magdolna, Varga Zsófia, Dénes Fanni, Lipták Eszter,
Kadlót Boglárka, Szabó Boglárka! Ahogyan azt a bú-
csúmérkõzésen mondtuk: visszavárunk benneteket!

Négy jó barát együtt iszo-
gatott Hawai-n. Egymást lici-
tálták felül, ki a jobb sporto-
ló, kinek nagyobb a teljesít-
ménye�

Egy vicc is kezdõdhetne
így, de ez nem az. Nagyon
nem. Egyikük 3,8 km úszás-
ra mondta, hogy emberfelet-
ti teljesítmény. Másikuk 180
km kerékpározásra, míg a
harmadik a maratoni futásra
szavazott. Már-már elfajult
volna a vita, mikor a negye-

dik szerényen megjegyezte: �Én mind a hármat meg-
csinálom � egymás után!!!�

A beszélgetést tett követte, ezután pedig elindult a
sportág térhódító útjára, mely a triatlon nevet kapta.
Természetesen nem vállalhatja mindenki, az elõbb
említett embertelen távot, így aztán felezték, negye-
delték és így tovább. Manapság a legkisebbeknek is
200m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás a táv. A
legnépszerûbb a sprinttáv, ami még vállalható: 750m
úszás. Aki próbálta már, azért tudja: gyorsúszásnál
200 méter után jó lenne egy hajó, amiben megkapasz-
kodik az úszó. 20 km kerékpár. Vizesen, fáradtan 40
fokban, vagy esõben�. 5 km futás. Na, ne!!! Javas-
lom, egyszer próbálja ki mindenki a legkisebbek táv-
ját versenytempóban! Garantáltan úgy fogja magát
érezni, mint Hajzser Adél 7. B osztályos tanuló, aki
nemcsak a versenyrõl, hanem az egyesületérõl is be-
szél nekünk:

Triatlon

Tóth Zénó
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A triatlon három sport-
ágat foglal magába: az
úszást, a kerékpározást és a
futást. Salgótarjánban im-
már 2 éve létezik a Tarjáni
Tornádó Triatlon S.E. 

Király Zoltán és Szuhán
Attila voltak azok, akik nélkül
nem jöhetett volna létre, és a
második év kezdetétõl már
Tóth Zénó tanár úr is az egye-
sület tagjává vált. Immár ered-
ményre is szert tett, 2. lett a
Pedagógus Országos Bajnok-
ságon, melyet Kiskörén ren-

deztek meg. Iskolánkból több tanuló is ûzi ezt a sportot,
(Pl.: Tóth Máté, Hajzser Máté, Hajzser Adél és Kiss Dáni-
el). A nyár folyamán a versenyek kihagyhatatlanok, me-

lyeknek a hangulatát el sem lehet mondani. Amint épp a
rajt vonalában vagy (mert vízbõl indulunk), az adrenali-
nod a tetõfokára hág, és eldördül a rajtjelzés, már nem
fordulhatsz vissza. Ám már nem is szeretnél. Amint be-
futsz a depóba (ott van a bicód és az egyéb holmid, ami
szükséges), és a szédüléstõl majd elesel, de azért még
magadra húzod valahogy a cipõt, és mire a biciklidet fo-
god, hogy elindulhass, már nem is szédülsz. A bicikli
után következik a mindent eldöntõ futás, itt sokat be-
hozhatsz és elveszíthetsz. De amint beérsz a célba, jóér-
zés járja át a tested, és el is felejted, mennyire fáradt vagy.

De ne hidd, hogy ezt mind egyedül kell végigcsi-
nálni, hisz� ott vannak az edzõtársaid, a barátaid, és
mind szurkolnak, segítenek neked. Az edzések alkal-
mával sok barátra tehetsz szert, akikkel akár együtt
bulizhatsz vagy szórakozhatsz is. Hetente 7-8 alka-
lommal edzünk. Úszás az uszodában 14:30 és 15:30
között minden hétfõn, kedden, csütörtökön és a hét-

Hajzser Adél
7.B
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végén. A futás 15:00 és 16:00 óra között, de van, ami-
kor egy negyedórával tovább tart. A bicikli általában
kedden és csütörtökön van. Viszont ha verseny van a
hétvégén, mindenki megérdemel egy pihenõnapot,
melyre általában pénteken kerül sor. A nyarat betáb-

lázza a versenyek sorozata, melyekkel felküzdheted
magad a ranglistán. Az edzõtábor minden nyáron
ugyanazon a helyen, de más-más élményekkel gazda-
gítja az emlékeket. Egy hét a Tisza-tónál, napi négy
edzéssel és tele élménnyel.

Életem egyik legjobb hete és eredménye

Egy sportoló számára az
iskolakezdés egyben valami-
nek a befejezése is, hiszen a
versenyszezon többnyire au-
gusztusban véget ér. A brin-
gások számára megrendez-
ték az utolsó Magyar Kupa
futamot és a legrangosabb
hazai T-Mobile Top Maraton
sorozat utolsó állomását, a
Mátra Maratont. Ezek után
már nincsenek �kötelezõ�
versenyek, már csak a jól
megérdemelt pihenés kezdõ-
dik a téli alapozás elõtt. Au-

gusztus utolsó napjait én is próbáltam teljes mérték-
ben kihasználni, s egy kicsit félre is raktam a bicikli-
met. Azonban néhány pihis nap után egy váratlan te-
lefonhívás �kötelezett�, hogy ismét vegyem elõ a brin-
gám, és �néhány� edzést éljek még túl szeptember kö-
zepéig. Meghívást kaptam (amire persze én gondol-
kodás nélkül igent mondtam) a szeptember 24-28-a
között megrendezett Tájkerékpáros Európa Bajnok-
ságra. Számítottak rám az elit nõi váltóban, de persze
az elvárás nem csak a csapatversenyrõl szólt, hiszen
elõtte volt a 3 egyéni versenyszám is. Na, elõ a brin-
gát, nem csak egy kis versenyre kell készülni� Gyors
edzésterv az edzõtõl és szeptember 20-ig, az utazás
napjáig nincs megállás!

De mi is az a tájkerékpár? A tájfutástól csupán any-
nyiban különbözik, hogy az ember nem két lábon, ha-
nem két keréken halad. A kormányon egy speciális
tartóra helyezzük a térképet, és innen már ismerõs is:
az gyõz, aki az ellenõrzõpontok sorrendjét betartva a
legrövidebb idõn belül érkezik a célba. Fontos megje-
gyezni, hogy ebben a sportban az utakat elhagyni ti-
los, kizárást von maga után.

Szeptember 21-én indultunk, s késõ este érkeztünk
Litvániába, a hosszú, keskeny, mindössze 2 km szé-
lességû szigeten lévõ kisvárosba, Nidába (megvolt
életem elsõ kompozása is). Kedd reggel összeraktuk a
bringákat, csak ez az egy napunk volt, hogy megis-
merjük a litván terepviszonyokat, ami egyébként nem
várt meglepetést okozott: süppedõs, kerékfogó talaj,
gazdag úthálózat, homokdûnés tengerpart és gyönyö-
rû fenyveserdõ, amelyben minden körülmény között
élvezetes a tekerés.

Másnap következett az elsõ versenyszám, a közép-
táv. Nagyon izgultam rajt elõtt, hogy vajon milyen
lesz a pálya, erõsek-e a külföldiek, hányadik leszek?!
Féltem is, meg nem is, túl akartam lenni rajta. A csa-
pattársak nagyon bíztak bennem, ebben a számban
vártak a legjobb helytállást, de sajnos az a nap nem az
én napom volt. Igazából nem éreztem a térképet, és
csak haladni akartam � olyan montis módra �, s ekkor
hibáztam a legnagyobbakat. Végül a 9. helyen érkez-
tem a célba. Sokat tanultam a hibáimból, tudtam,
hogy csak jobban kell koncentrálnom. S következett a
sprinttáv, a naptárban 25-ét írtunk, ami nem minden-
napi eredményt hozott. Már kora reggel a csapatveze-
tõk bombáztak az instrukciókkal: �Ne siesd el, figyelj
oda, ez tájbringa, nem egyszerû monti�� Egy remek
bemelegítés után beálltam a rajtba, megkaptam a tér-
képem, memorizáltam az elsõ pontra az útvonalat, és
ahogy csak bírtam, tekertem� �az 1., 2., 3. pont meg-
van hiba nélkül. Nicsak, ez meg az elõttem induló
cseh lány, nem szabad foglalkozni vele, most csakis a
pálya a fontos. Minden megvan, egy picit túlmentem
az egyik pontomon, vissza, ez az, utolsó pont�, és fé-
lig meghalva célba értem.� Csak a nevem hallottam,
az idõeredményemre nem is nagyon figyeltem, leül-
tem a célkaranténba és csak bíztam, reménykedtem,
hittem. A magyarok is, ahogy érkeztek be, kérdezték,
hogy mit tudok az eredményrõl, de semmit sem tud-

Koós Brigitta
11.D



tam. És amikor a középtáv gyõztese, az orosz lány cél-
ba érkezett, a speaker kiabálva mondta a végered-
ményt: �The 1st is Tatjana Repina from Russia, the
2nd is Brigitta Koós from Hungary�� amikor ezt meg-
hallottam, felugrottam, sikítottam egyet, s megölel-
tem a hozzám legközelebb álló csapattársat. Alig tud-
tam elhinni, és még most is hihetetlen, hogy itt van az
érem elõttem, és az enyém! Eredményhirdetéskor vé-
gig rázott a hideg, csak mosolyogtam és volt egy pilla-
nat, amikor arra gondoltam: csak 3 másodpercen
múlt, hogy nem nekem szólt a Himnusz!

Következõ nap volt a hosszútáv. Tudtam, hogy
nem bízhatom el magam, nem szabadott! Ismét sokat
hibáztam, és a nagy ellenfél, az orosz lány utolért, s
ekkor láttam: mindamellett, hogy kiválóan tájékozó-
dik, bringázni is nagyon tud. Együtt értünk a célba, s
õ ismét bajnok lett. Ezután azt mondtam: ez a lány
minden aranyérmet megérdemel, profin csinálja.

A háromfõs nemzeti csapatok záró váltóversenye
elõtti estén aztán újabb meglepetés ért: a szakvezetés
az ifjúsági fiú csapatba kívánt indítani. Eleinte nem tet-
szett a dolog, de biztattak a srácok: �segítünk minden-
ben, nem is olyan erõsek az oroszok, csehek, finnek�.
Végül vállaltam a csapattagságot. A legjobb emberünk,
Marci volt az elsõ �futónk�, én a befutó szerepet kap-
tam. A 7. helyen váltottam 2. emberünket, Bencét.
Mentem, ahogy bírtam, bár 3 versenynap után már
igencsak fáradt voltam, de a jól bevált bemelegítõ krém
most is csodákra volt képes. Több fiú versenyzõt is
utolértem, akik csak bámultak a sisak alól: egy lány, fiú
rajtszámmal?! (ami egyébként abszolút legális). Az
utolsó pont elõtt az erdõben egy rendezõ megállított
egy kb. 1m széles úton: �Stop, it's not a path�. Néztem
rá értetlenül, hiszen õ maga is az úton állt! De õ mutat-

ta, hogy kizárás, vagy forduljak vissza! Ekkor elvesztet-
tem a fonalat, idõveszteség ért. Mint késõbb kiderült,
ekkor elõzött le a lengyelek záró embere, akiktõl 40
másodpercet kaptunk, így 5. helyen zártuk a váltóver-
senyt, ami azért szép helyezés még így is.

Aznap este az EB-t záróbankett követte, ahol min-
den versenyzõ, kísérõ részt vett. Beszélgettünk, ismer-
kedtünk, táncoltunk, és csak jól éreztük magunkat. Tö-
kéletes zárása volt egy igazán nagyszerû hétnek�

Bátran írhatom a litvániai verseny után, hogy éle-
tem egyik legjobb hetét töltöttem Nidában, mind a
magyar csapatot, a hangulatot, a versenyt, az ered-
ményt, mind a nemzetek közötti barátságot tekintve.
Szeretném megköszönni azoknak a barátoknak, taná-
roknak, akik a hazaérkezésem után a suliban gratulál-
tak, és velem együtt örültek az eredményeimnek!
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