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Október 17-én kora reggel indultunk Mosonmagya-
róvárra, hogy az ottani Bolyai Gimnázium diákjaival
közösen kísérjük Schirilla Györgyöt futásának kezdõ 3
km-én, aki az országot átszelvén érkezett Salgótarjánba
október 23-án.

Hangulatos út után, a buszban a POFOSZ tagjait
hallgatván, s az egyik bácsi harmonikáján derülve
érkeztünk a mosoni gimnáziumba, ahol megvendé-
geltek bennünket, majd az
emlékfutás színterére vittek.
Kopjafák jelzik a mosoni ’56-
os áldozatok sírhelyét, a szob-
ron mindig van koszorú, vi-
rág. A megemlékezések és
mûsor után Schirilla György
bemelegítette a futókat, majd
szalagot kötött jellegzetes bot-
jára, amire a városokon, falva-
kon áthaladva további szala-
gok kerülnek, hogy mire Sal-

gótarjánba érkezik, már egy színes kavalkádot lá-
tunk.

A kb. 3 km táv megtétele után az egyetem menzáján
ebédeltünk, utána a csoportnak megmutatták a kollégi-
umban rendezett kiállítást, amibõl nekem legjobban az

iskolás és óvodás gyerekek rajzai tetszettek. A rajzok az
õ elképzeléseiket és gondolataikat ábrázolják az ’56-os
forradalomról. Megható, szép és szomorú alkotásokat
láthattunk. Kaptunk egy kedves kalendáriumot is em-
lékbe.

Hazafelé fáradtan ültünk a buszban, de a nap emlé-
ke kellemesen kísért bennünket. Remélem a jövõben is
részese lehetek egy ilyen kalandnak.

A csapat tagjai: Kiss Bence, Dupák Gábor, Tóth-
Szarvas László, Németh Gábor, Benyus Marcell és Ko-
vács Bence.

Mosonmagyaróvár 2012

Dupák Gábor és Kiss Bence
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Immáron harmadik esz-
tendeje hangolom össze az is-
kola labdarúgó bajnokságát,
de még nem hibátlan. 2012
szeptembere is nagy elhatá-
rozásokkal indult, ahogyan
minden tanév a salgótarjáni
Bolyai János Gimnáziumban.
A világ legkedveltebb sportjá-
ról írok most, a labdarúgás-
ról. A legtöbb ember valaho-
gyan kötõdik hozzá, sokan
aktívan ûzik, mások csak
nézni szeretik. A bolyais diá-

kok minden évben nevezhetnek az iskola diákönkor-
mányzata által megszervezett, egész éven át tartó lab-
darúgó bajnokságára. A továbbiakban nézzük meg,
hogy alakult a küzdelem a 2012/2013-as tanévben.

Két idény indult, egy a melegebb, õszi illetve tavaszi
napokra, a szabadtéri betonos pályán, egy pedig a téli

idõszakra, az iskola tornatermében. Összesen 12 csapat
nevezett, 98 tanulóval. Sajnálatos módon a szabadtéri
bajnokság utolsó néhány mérkõzését nem tudtuk leját-
szani, így végleges eredményeket nem tudok közölni.

A téli idény 2012 októberétõl 2013. február középé-
ig tartott, összesen 20 mérkõzést játszott 5 csapat 42 já-
tékossal. A lebonyolításában Baksa Bence segített a leg-
többet, de meg kell említenem Csonka Tamás, Dupák
Gábor és Kiss Bence nevét is. Õk azok, akik évrõl évre
a játékvezetõk csapatát erõsítik. Ezúton is szeretném
megköszönni a közremûködésüket! A terembajnokság
legjobb csapatának a „TFC” bizonyult, õket követte a
„Tizedik bé” csapata, harmadik helyen a „TBK”, azután
a „9. b” és a tabellát a „Lúzer FC” zárta. A gólkirály
Simkó Márton lett a „Tizedik bé” csapatából 17 góllal.

Gratulálok minden csapatnak és játékosnak! Köszö-
nöm a kitartást és a részvételt! Személy szerint nagyon
jól érzem magam a mérkõzéseken, a jó hangulat kelle-
mes élményként marad meg bennem. Remélem a kö-
vetkezõ év még sikeresebben zárul majd!

ÚT EGY SIKERES BAJNOKSÁG FELÉ

(MINDIG VAN MIT TANULNI)

Nyikes Zsombor

A gyõztes csapat
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„Amióta az eszemet tu-
dom, mindig körülvett a víz.
Nem tudok visszaásni emlé-
keimben addig, amíg megis-
mertem az úszás örömét,
csak arra emlékszem, amikor
már lubickoltam benne.” –
emlékszik vissza Székely
Éva, akinek a nevéhez szám-
talan Világ- és Európa-csúcs
fûzõdik.

A sport szeretete az én
gyerekkoromban is valahogy
így kezdõdött el. A nagyma-

mámmal minden hétvégén „pancsolni” jártunk, a szü-
leimmel pedig kirándulni. Nem egészen 8 évesen írat-
tak be úszni és nem volt kérdéses, hogy ott a helyem.
Fokozatosan bevezettük a reggeli edzéseket is, így egy
héten már 9 edzésen vettem részt, melyek idõnként
emberpróbálóak voltak. Maradjunk annyiban, hogy
nem volt vízhiányom.

Részünk volt sikerekben, kudarcokban, sírásban és
felhõtlen nevetésben. Az évek során új barátokat sze-
reztem és Kovács Dénesnek köszönhetõen az úszás

fortélyait is elsajátítottam. Számtalan érdekes helyre ju-
tottunk el a csapattal és a versenyeket lehetõség szerint
igyekeztünk érdekes programokkal kiegészíteni. Ren-
geteget izgultunk az egri uszodatérben az ifi országos
bajnokságon, majd a Debrecenben nem olyan rég át-
adott uszodában a felnõtt országos bajnokságon.

Külföldön is megfordultunk. Többek között Beszter-
cebányán a testvérvárosunkban és Ausztriában egy
Tulln nevû kisvárosban is. Úsztunk világszínvonalú
medencékben, Ludányhalászi bányatavában, és még
az idõjárás viszontagságai sem tántorítottak el minket
egy-egy verseny sikeres teljesítésétõl. A versenyek
után, ha lehetõségünk volt rá meglátogattuk a helyszí-
nek nevezetességeit például az egri sportmúzeumot, a
Miskolc melletti Diósgyõri várat, a debreceni egyetemet
és a hajdúszoboszlói aqua parkot is.

Az úszás mellett több sportágat is kipróbáltam. Pén-
tekenként az órák után Tóth Zénó tanár úr tartott röp-
labdaedzéseket, ahol mindenki jól érezte magát. Az is-
kolai csapattal részt vettünk a megyei diákolimpiákon,
amelyeken szép eredményeket értünk el és így eljutot-
tunk az országos bajnokságra is Debrecenbe.

Minden évben kétszer megrendezésre kerül az atlé-
tika diákolimpia a SESE pályán, amelyen iskolánk több

Sport, ahogy én látom

Kõrös Evelin

Úszók Tullnban Röplabdacsapat – csoportkép Megbeszélés

Részünk volt sikerekben, kudarcokban... ...sírásban és felhõtlen nevetésben
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tanulója évek óta eredményesen szerepel. 2010-ben a
svédváltóval (Rusz Boglárka, Fodor Csilla, Benyus Ágo-
ta és Kõrös Evelin) eljutottunk a budapesti országos
bajnokságra, ahol értékes tapasztalatokat szereztünk.

Az alsóbb évfolyamosoknak bevezetett mindennapos
testnevelés kiváló lehetõség arra, hogy a tanulók jobban
elmélyítsék tudásukat egy-egy sportágban. Lehetõség
arra is, hogy sokféle élménnyel és tapasztalattal gazda-
godjanak, valamint érdekes helyekre jussanak el.

Bíztatok mindenkit arra, hogy találja meg a számára
legkedvesebb mozgásformát és ez váljon mindennapjai
részévé.

Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz
A béke vagy te, sport!

A népeket egymáshoz fûzõ szép szalag,
és testvérré lesznek mind általad

önuralomban, rendben és erõben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak

tõled, a más népek jellemét is éppúgy
megértik s nagyra tartják, hogyha TE
tanítod õket túlszárnyalni egymást,
mert versenyed a béke versenye.

„A tánc verítékes munka?
Eleinte csak kísérletezel és
próbálkozol. Kutatod a tökéle-
test. Sok nap végeztével csak a
fáradtság vesz majd körül.
Idõbe telik, amíg sikerül úgy
táncolnod, ahogy szeretnél és
sikerül valami maradandót
alkotnod.” (Fred Astaire) Sok
ember tévhitben él, hogy a
tánc csak egy könnyû szóra-
kozás, de szeretném tudatni
mindenkivel, hogy a verseny-

tánc egy kõkemény sport, és a legszenvedélyesebb mû-
vészet is egyben!

„Miért is sport a tánc?” Gyakran szegezik felém ezt
a kérdést, hiszen az emberek egy-egy fellépésen csak a
jókedvet és a szórakozást látják a tánc mögött, a ke-
mény munkát sosem. A tánc fizikai és mentális erõvel
egyaránt felruház, mûvelése igazi mûvészet!

„Ha táncolsz, élsz...ha élsz, táncolsz.” Heidi
Groskreutz szavai igen találóak, hiszen az én életem
nagy részét is a tánc teszi ki. De hogyan is kezdõdött ez
az egész az én esetemben? Még tisztán emlékszem az
elsõ táncórámra. Az egyik osztálytársam kért meg rá,
hogy menjek el vele egy tánctanfolyamra. Nem volt

Mûvészet a sportban

Mester Ádám

Pesti országos bajnokság

Kezdõdik a mérkõzés Bolyais focista lányok

Úszók Miskolcon
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könnyû elsajátítani az alaplépéseket, de idõvel ez már
annyira jól sikerült, hogy azóta D (lassan C) osztályos
versenytáncos vagyok. Elsõ tánctanárom Andóné
Hagara Judit volt, nála kezdõdött minden! A következõ
tánciskolámba, a Havanna Táncstúdióba is egy kislány
csábított el (ilyenek ezek a nõk…), ahol közel 7 éve, a
mai napig is szeretettel és kitartással táncolok. Igazi
versenytáncost jelenlegi tanárom, Nyilas Dániel nevelt
belõlem, sokévi munka, szakértelem, türelem, és ener-
gia árán. Neki köszönhetek majdnem mindent, amit
eddig a táncban elértem, s mivel tudjuk, hogy a társas-
táncot nem egyedül, hanem párban ûzzük, páromé,
Markó Virágé a dicsõség másik fele.

Kemény és rendszeres edzés nélkül nem jutottunk
volna el idáig. Hetente négyszer húzunk a lábunkra tán-
cos cipõt az erõnléti és a technikai edzéseken, ugyanis
egy versenyen akár egy oda nem illõ mozzanat is dönt-
het az eredményrõl. Az ilyen megmérettetések alkalmá-
val 5 (néha 7) tagú pontozóbizottság osztja a helyezése-
ket. Egyszerre 6-8 páros táncol a parketten, megpróbálva
magára vonni a bírák figyelmét. Pontozzák a megjele-
nést, a páros erõnlétét, az elõadásmódot, és a technikát
is. Az edzések nagyon jó hangulatban telnek, csoportok-

ra vagyunk bontva a 4 évesektõl egészen a felnõttekig. A
csoportokkal Nyilas Dániel és Antal Barbara, a Havanna
Táncstúdió vezetõi foglalkoznak.

A tánccal nem csak saját magunknak, hanem váro-
sunknak is hírnevet szerzünk! Salgótarjánban régi ha-
gyománya van volt a versenytáncnak, mondhatjuk úgy
is, hogy egy „táncos város”, bizonyítja ezt az évek so-
rán megrendezett több mint 15 táncverseny is. Isko-
lánk is büszkélkedhet nagyszerû táncosokkal, mert tár-
saim (a Medalion TSE táncosai) között is szép szám-
mal akadnak bolyais diákok (Markó Virág, Fodor Do-
minika, Takács Dorottya, Nyeste Dávid, Járja Tamás,
Bakos Benjámin, Szõke Bálint). Velük is remek ered-
ményeket értünk el a látványtánc terén, országos és
Európa bajnoki címet is nyertünk! Ezen eredmények
eléréséhez Juhász Amarilla és Kéri Szabolcs, a Medali-
on TSE vezetõi segítettek minket!

Nagyon örülök, hogy lehetõségem van mûvelni ezt
a gyönyörû és nehéz sportot, és ajánlom mindenkinek,
hogy próbálja ki, táncoljon minél többet, mert, ahogy
Nietsche megfogalmazta „Minden olyan napot elve-
szettnek kell tekintenünk, amelyen nem táncoltunk leg-
alább egyszer.”

Országos bajnokság

Havanna Kupa

Zánkai táncfesztivál A Medalion TSE Európa-bajnok csapata
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Napfény, ragyogó kék ég, vidámság, barátok, buli,
sport. Ez nekünk a strandkézi.

Mindkettõnkben él az a gyermekkori emlék, hogy a
kiságyban a labdáért kúsztunk-másztunk, a hempergõ-
ben versenyeztünk, ki éri el hamarabb. A családban
mindig fontos volt a sport, a kézilabda. Édesapánk csa-
patának rengeteget szurkoltunk, egészen 2001-2002-ig,
s persze a két nõvérünknek is.

Általános iskolában már elsõ osztályban kezdtünk
kézilabdázni versenyszerûen. Aprókként elõször a szi-
vacskézit mûveltük.

A salgótarjáni kézilabda nehéz helyzetbe került.
2002 után édesapánk és az „öreg fiúk”, illetve a volt
besztercés fiatalok megalapították a Strandépítõk
csapatát és a homokban kezdtek játszani, azóta
már teremben is zajlanak az NBII fiú- és lánymér-
kõzések.

Mi a lányokkal, elõször a testvéreinkkel és a baráta-
inkkal neveztünk néhány strandkézis mérkõzésre.
2008-ban elkészült a városi strandkézilabda pálya a
strandon, sok–sok társadalmi munkával. Fiúk, lányok,
besztercések dolgoztak a pályán.

Így igazán méltók lettünk a Strandépítõk névre.
Teljes komolysággal az idén nyáron edzettünk a lá-

nyokkal, három megmérettetésünk volt, az Országos
Junior Bajnokság harmadik helyezettjei lettünk. A fiúk
már több szép eredménnyel büszkélkedhetnek. A
strandépítõk csapata most már a fiú és lánycsapattal is
büszkélkedhet az NB II-ben. A bajnokság meccsei
most zajlanak a teremben, ahol kemény küzdelmek
várnak ránk. Minden kezdet nehéz, rögös úton járunk,
sok akadályt kell leküzdenünk.

Jó lenne szép eredményeket elérni, bizonyítani a tu-
dásunkat, a csapatösszetartást. Ám igazi gyönyörûséget
a nyári strandkézi bajnokságok jelentik, ám nagyon so-
kat kell még fejlõdnünk. Sok szívfájdalom, keserûség, le-
mondás, gyötrõdés is van a sportban, de legalább annyi
öröm is. Jó a Strandépítõk nagy családjához tartozni.

Strandkézilabda

Kisbalázs Klára, Kisbalázs Vera
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