Sportban és tanulásban is jók
Díjakat adtak át fiataloknak, pedagógusoknak
Kedden délután díjkiosztó ünnepséget tartottak a Fejér Megyei Diáksport Szövetség
rendezésében
Székesfehérvár – Megyeháza, 2011. november. 29.
Szerző: Silye Sándor, Parall Bálint
A találkozón hagyományosan sok jó tanuló, jó sportoló diák vett részt a felkészítő tanárokkal,
szülőkkel együtt. A pályákról, a versenyhelyszínekről ismerős arcokat láthattunk, így ott
volt Sebestyén Dalma, aki most az örömben úszott, nyugtázhattuk: Vódli Zoltán nemcsak
íjjal, de a tanulni valók terén is célba talál, míg a Gurisatti lányok - Gréta és Lilla - visszajáró
vendégek eme ünnepségen.
Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd
következtek a méltatások, a díjak átadása pedagógusoknak, sportoló tanulóknak. A
díjazottaknak a többi között Pleizer Lajos, Jaczó Jenő, a Fejér Megyei Diáksport Szövetség
megyei elnöke és Balsay István, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
társelnöke, a MOB-tagja adta át az elismerést.
Az ünnepségre közel ötven díjazott érkezett, úgyhogy jól megteltek a széksorok.
A díjazott fiatalok, pedagógusok névsorát és méltatását alább olvashatják!
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK
Székesfehérvár, 2011. november 29.
Fejér megye jó tanulói-jó sportolói
Arany Lili
A székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
jeles tanulója.
Sportága a shotokan karate, egyesülete az Albashotokan Dojo Sportegyesület, edzője Rétlaki
Gábor. Testnevelő tanára Mentes Zoltánné.
Lili Dunakeszin, az Országos Diákolimpián kata versenyszámban ezüstérmet szerzett.
Ajkán, a korosztályos magyar bajnokságon ugyanebben a versenyszámban aranyérmet
szerzett.
Válogatott színekben a Polish Openen kata versenyszámban szintén első helyen végzett.
Bacsárdi Szilvia
A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, a Fejér Kosár
Sportegyesület játékosa.
Testnevelő tanára Mózer Edit, edzője Bekő Zsolt.
Szilvi jeles tanulmányi eredményét és sokoldalúságát bizonyítja, hogy a Biológia OKTV
mellett Nemzetközi matematika versenyen is indult.
A sportban is sokoldalú. Tagja volt a Szegeden országos röplabda diákolimpiát nyert
Tópartis csapatnak.
A Budapesti regionális bajnokságban kosárcsapatával eredményesen szerepelt.
Bőhm Ákos
A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium kitűnő tanulója, a Fehérvár Poló SE vízilabdázója.
Testnevelő tanára Kiffer Zoltán, edzője Péter Imre.
Ákos matematikából országos tanulmányi versenyen indult, míg történelemből is megyei
versenyen szerepelt eredményesen.
Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga eredménnyel büszkélkedhet.
Az iskola kézilabda csapatának oszlopos tagja.
Sportágában, az országos fiú, ifi vízilabda bajnokságban kapusként negyedik helyen végzett.

1

Czimer Máté
A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola tanulója, a Bolyai matematika csapatverseny
országos 19. helyezettje.
Az Albacomp DKKS kosárlabdázója, testnevelő tanára Kárpáti Zoltán, edzője Szigetvári
Zoltán.
Az iskola kézilabda csapatával ezüstérmet szerzett Szentgotthárdon az országos diákolimpia
elődöntőjén.
A magyar serdülő kosárlabda bajnokságban az Albacomp csapatával ezüst érmet szerzett.
Enesei Rita
A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium jeles tanulója, az ARAK atlétája.
Testnevelő tanára Gerlaki Krisztina, edzője Halász Géza.
Rita oszlopos tagja volt Budapesten, az Országos Ügyességi Csapatbajnokságon ezüst érmet
szerzett 10X 200 m-es iskola váltónak.
Az ARAK színeiben indult és nyert magyar bajnoki címet a serdülő váltóbajnokságon
vágtaváltóban.
Gurisatti Gréta
A dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános Iskola tanulója, a DVSI sportolója.
Testnevelő tanára Jakabné Józsa Klára, edzője Uitz Csaba és Mihók Attila.
Gréta a Diákolimpián búvárúszásban indult és a 200 m-es gyorsúszás bajnoka lett.
Év közben sportágat váltott, és a magyar vízilabda bajnokságban az ifjúsági korosztályban a
DVSI csapatával ezüstérmet nyert.
Tehetségét jelzi, hogy nem sokkal később a junior vízilabda válogatott tagjaként a madridi
Junior Európa Bajnokságon szintén ezüst érmet szerzett.
Gurisatti Lilla
A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola jeles eredményű tanulója, a DVCSH UBSE
búvárúszója.
Testnevelő tanára Futóné Szaucsuk Erika, edzője Gurisatti Gyula.
Kecskeméten, a búvárúszás országos diákolimpián az 50 méteres távon bronzérmet szerzett.
A Tájékozódási Búvárúszó Országos Bajnokságon, Gyékényesen tagja volt a csoportos
búvárúszó versenyszámban bajnokságot nyert csapatnak.
Junior válogatottként Miskolcon, a búvárúszás EB-n 800 m-en az értékes 4. helyezést szerezte
meg.
Havasi Gergő
A székesfehérvári Németh László Általános Iskola tanulója, a MÁV Előre SC sakkozója.
Testnevelő tanára Erdélyi Éva, edzője Mátrahalmi Tibor.
Gergő jó tanulmányi eredménye mellett a Zrínyi Ilona matematika verseny rendszeres
indulója.
A Fejér megyei sakk egyéni diákolimpián a II. korcsoportban bronzérmes, míg az országos
csapat diákolimpián tagja volt a szintén bronzérmes iskolacsapatnak.
A MÁV Előre SC színeiben a Magyar Nyílt korcsoportos Rapid Sakkbajnokságon az U10-es
korcsoportban ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott.
Hegedüs Anita
A székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye tanulója, a
Köfém SC teke versenyzője.
Testnevelő tanára Sipka Ágnes, edzője Víz János.
Anita kitűnő tanulmányi eredménye mellett a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa
megyei döntőjén kerékpáros kategóriában második helyezést ért el. A Teke Országos
Diákolimpián Budapesten egyéniben aranyérmet szerzett.
A teke serdülő magyar bajnokságon Szegeden összetett egyéniben ezüstérmes lett.
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Válogatottként eljutott Szarajevóba, ahol a korosztályos világbajnokságon az előkelő
negyedik helyezést érte el.
Hegyi Petra
A móri Radnóti Miklós Általános Iskola tanulója, az Ezerjó Sportegyesület tollaslabdázója.
Testnevelő tanára és egyben edzője is Gombás Szabolcs.
Petra jó tanulmányi eredménye mellett válogatott sportoló.
A Salgótarjánban megrendezett tollaslabda országos diákolimpián „B” kategóriában lány
egyesben ezüstérmes.
Pécsett, az U11-es magyar bajnokságon lány egyesben szintén az előkelő második helyezést
érte el.
Horváth Bianka
A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola kitűnő tanulója,
a HIKARI DOJO Sportegyesület karate versenyzője.
Testnevelő tanára Orbán László és Gulyás Erzsébet, edzője Schneider László.
Sokoldalúságát jelzi, hogy atlétikában tagja volt a megyei diákolimpián győztes iskolai
csapatnak.
A JKA Karate OB-n Törökbálinton kata versenyszámban magyar bajnokságot nyert.
A válogatott tagjaként Hollandiában a korosztályos Európa Bajnokságon ezüstérmet szerzett a
JKA karate versenyszámban.
Izinger Lilla Mónika
A II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sárkeresztesi
Bársony István Tagiskolájának tanulója, a Hullám ’ 91 Úszóegyesület úszó versenyzője.
Testnevelő tanára Koósné Kenessey Éva, edzője Tóth Gabriella.
Lilla kitűnő tanulmányi eredménye mellett első helyezést ért el az alsó tagozatosoknak
meghirdetett „Carbondetektíves –széndioxid nyomozók” országos tanulmányi versenyen.
Úszásban a megyei diákolimpián 50 m-es hátúszásban ezüstérmet, míg egyesületi színekben
a regionális béka-delfin seregszemlén Tatabányán 100 m-es hátúszásban bronzérmet szerzett.
Kohut Attila
A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium kitűnő tanulmányi eredményű tanulója, a Pagoda
SE kyokushin karate versenyzője.
Testnevelő tanára Kiffer Zoltán, edzője Budán László.
Attila matematikából országos tanulmányi versenyen indult, míg történelemből a megyei
verseny döntőjéig jutott.
A Kyokushin karate Országos Diákolimpián Szeghalmon a Junior 75 kg-os egyéni
versenyszámban diákolimpiai bajnok lett, egyesületi színekben Karcagon, a magyar
bajnokságon a juniorok mezőnyében ezüstérmet szerzett.
Legjobb nemzetközi eredménye: a Szentesen megrendezett junior EB-n elért második
helyezés.
Kovács Kata
A székesfehérvári Hétvezér Általános iskola tanulója, az ORKA SE szinkronúszója.
Testnevelő tanára Kárpáti Zoltán, edzője Trungel Viktória.
Kata kitűnő tanuló. Tagja volt a Play and Win Országos angol nyelvű levelezőversenyen 8.
helyezést ért el társaival.
Sokoldalúságát jelzi, hogy szinkronúszóként az Országos Triatlon Diákolimpián Martfűn
tagja volt a 8. helyezett iskolacsapatnak.
Az ORKA SE színeiben Budapesten a korosztályos magyar bajnokságon a Csapat
kombinációs kűr versenyszámban bronzérmet szerzett.
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László Dalma
A szabadbattyáni Gróf Batthyányi Lajos Általános Iskola jeles eredményű tanulója, a MÁV
Előre SC sakkozója.
Testnevelő tanára Fazekas Zsuzsanna, edzője Akóts Gábor.
Dalma jeles tanuló, részt vett a Doodle Google országos rajzpályázaton.
A sakk egyéni diákolimpián Debrecenben 9. lett, míg a korosztályos egyéni magyar
bajnokságon Celldömölkön az előkelő 5. helyezést érte el.
László Debóra
A szabadbattyáni Gróf Batthyányi Lajos Általános Iskola tanulója, a MÁV Előre SC
sakkozója.
Testnevelő tanára Őze László, edzője Mátrahalmi Tibor.
Debóra is jeles tanulója a Doodle Google Országos rajzpályázat résztvevője.
A debreceni országos sakk diákolimpián egyéniben 6. lett, míg a nemzeti bajnokság
másodosztályában, csapatban a Dél-Dunántúli régióban III. helyezést ért el.
Németh Milán
A móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola tanulója, az Ezerjó Sportegyesület
tollaslabdázója, válogatott kerettag.
Testnevelő tanára Dr. Mohosné Pécsváradi Gyöngyi, edzője Gombás Szabolcs.
Milán jó tanulmányi eredménye mellett aktívan sportol.
Az Országos Tollaslabda Diákolimpián Salgótarjánban „A” kategóriában fiú egyes
versenyszámban ezüstérmet szerzett, míg egyesületi színekben a Pécsett rendezett
korosztályos magyar tollaslabda bajnokságon Hajdúszoboszlón fiú egyesben bronzérmes lett.
Sebestyén Dalma
A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola tanulója, a Hullám ’91 Úszó egyesület
versenyzője.
Testnevelő tanára Kárpáti Zoltán, edzője Sárdi Ákos.
Dalma kitűnő tanuló, 5. helyezést ért el a Kenguru Angol nyelvi és Országismereti versenyen.
Hódmezővásárhelyen, az országos Diákolimpiai döntőn 100 m mellúszásban bronzérmes,
míg ugyanitt a korosztályos Országos bajnokságon 200 m vegyesen és 50 m mellen magyar
serdülőbajnoki címet szerzett.
A XI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Törökországban 200 vegyesen és 200
pillangón is első helyen végzett a magyar válogatott színeiben.
Spandler Csaba
A kincsesbányai Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagiskolájának tanulója, a
Kazinczy ISK labdarúgója.
Testnevelő tanára Pittnerné Zámbó Zita, edzője Cseh András.
Csaba jó tanulmányi eredménye mellett aktívan sportol.
A kispályás labdarúgó megyei diákolimpián Ercsiben a III. helyezett csapat oszlopos tagja
volt, csak úgy mint az U 15-ös Magyar Bajnokság Nyugati Csoportjában aranyérmet szerzett
együttesé is.
Magyar színekben Torinóban is eredményesen szerepelt, nemzetközi tornán az Apignano
kupát is megnyerte a korosztályos válogatott csapatával.
Szarka Luca
A székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskola tanulója, az Alba Volán Sportklub úszója.
Testnevelő tanára Borsó Tamás, edzője Vitéz László.
Luca kitűnő tanuló, a megyei mondamondó versenyen második helyezést ért el.
Az országos úszás diákolimpián Székesfehérváron 50 m gyorsúszásban diákolimpiai bajnok
lett. Egyesületi színekben az Elit Kéttusa egyéni OB-n Budapesten Úszás, futás
versenyszámban III. helyezést szerzett.
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Tálas Zsuzsanna
A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója, válogatott
röplabdázója.
Testnevelő tanára Sió Attila, edzője Fésüs Irén.
Zsuzsi kitűnő tanulmányi eredménye mellett angol nyelvből „C” típusú nyelvvizsga
eredménnyel is büszkélkedhet.
Az Országos röplabda diákolimpián győzelemre vezette az iskola csapatát és lett a torna
legjobb feladó játékosa.
Egyesületi csapatával a Magyar felnőtt bajnokságban az előkelő 5. helyezést érte el.
Junior válogatottként a Szerbiában rendezett EB-n 12. helyezést ért el magyar színekben. Fél
éve, 17 évesen beválogatták a magyar felnőtt női röplabda válogatott keretbe.
Tatai Álmos
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulója, az Alba Volán SC
öttusázója.
Testnevelő tanára Hortobágyi Ferenc, edzője Németh Gábor.
Álmos kitűnő tanulmányi eredményét jól fémjelzi, hogy a Varga Tamás matematika
versenyen országos második helyezést ért el.
A megyei triatlon diákolimpián ezüstérmet szerzett, míg egyesületi színekben az öttusa
magyar kupa korosztályos országos versenyen Budapesten két tusa versenyszámban
egyéniben 12. társaival csapatban pedig ezüstérmet szerzett.
Varró Máté József
A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános iskola tanulója, a Dunaferr sportegyesület tornász
versenyzője.
Máté jó tanulmányi munkája mellett az országos gumiasztal diákolimpián Tatán egyéniben
mindenkit maga mögé utasítva országos bajnok lett.
A Budapesten megrendezett Gumiasztal Egyéni Magyar Bajnokságon korcsoportjában szintén
bajnoki címet szerzett.
Vékony Vanda Dóra
A baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola tanulója, az Alba Regia Atlétikai Klub Tájfutó
Szakosztályának versenyzője.
Testnevelő tanára Németh István, edzője Vékony István.
A Nagykanizsán megrendezett országos tájékozódási futás diákolimpián normáltáv egyéniben
bajnoki címet szerzett.
A Magyar Köztársaság Nyílt középtávú Egyéni Tájfutó Bajnokságán Piliscsabán, az ARAK
színeiben középtávon egyéni negyedik helyezést ért el.
Szerbiában a Beograd Openen válogatott színekben, korcsoportjában közép és normál távon
sem talált legyőzőre.
Vincze Áron
A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános iskola tanulója, a Dunaferr sportegyesület tornász
versenyzője.
Testnevelő tanára Lengyel László, edzője Prémusz Kriszta, Joó Gabriella és Trenka János.
Áron országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett Tatán, korcsoportjában gumiasztal egyéni
versenyszámban.
A Dunaferr színeiben az egyéni magyar Bajnokságon gumiasztal versenyszámban ezüstérmet
szerzett.
Vódli Zoltán
A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző iskola tanulója, az Alba Íjász
Hagyományőrző és Sportegyesület íjász versenyzője. Testnevelő tanára Tarr Péter.
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Zoli Jó tanulmányi eredménye mellett a Fejér Megyei Diáknapokon Képző-és Iparművészet
kategóriában Arany minősítést és Különdíjat kapott.
Az Országos Íjászat Diákolimpián Budapesten az irányzék nélküli reflex versenyszámban
második helyen végzett.
A Teremíjász Országos egyéni bajnokságon Budapesten teremíjászat vadászreflex
versenyszámban magyar bajnokságot nyert.
Ugyanebben a versenyszámban az egyéni Európa bajnokságon szintén Budapesten, EB
ezüstérmes lett.
Weisz Heather Lilian
A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola tanulója, a Dunaferr sportegyesület tornász
versenyzője.
Testnevelő tanára Lengyel László, edzője Prémusz Kriszta, Joó Gabriella és Trenka János.
Lilian a Gumiasztal Országos Diákolimpián Tatán saját korcsoportjában egyéniben ezüst
érmet szerzett, míg egyesületi színekben Budapesten az Egyéni Magyar bajnokságon
gumiasztal versenyszámban bronzérmes lett.
Zsiga Mónika
A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, Alba Régia Atlétikai Klub
atlétika szakosztályának versenyzője.
Testnevelő tanára Varga Tamás, edzője Halász Géza.
Mónika kitűnő tanulmányi eredménye mellett rendszeresen sportol.
Az Atlétika Országos Diákolimpián Budapesten 300m - es síkfutásban ezüstérmet szerzett,
míg a Serdülő Magyar Váltóbajnokságon oszlopos tagja volt az országos bajnokságot nyert
4X 100 m-es váltónak.

Fejér megyei diáksportjáért elismerésben részesültek
Czinege Katalin
10 dolgozik Velencén a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona testnevelő tanára.
A gyermekek tisztelete és szeretete átszövi mindennapi munkáját.
Különös érzéke van a hátrányos helyzetű elesett sorsú emberek iránt.
A szakma elhivatottja, szívügye a sport, nem véletlenül, hiszen élsportoló volt.
Sportpályafutását így jellemezte: "Szép évek voltak!"
A kollégáknak példát ad az önzetlen tenni akarásban, az egészségnevelésben, kedves megértő,
szerény modorával hozzájárul a nevelőtestületi harmóniához.
Botyánszkiné Tóth Ildikó
A sportági eredmények tekintetében, az ország legeredményesebb iskoláihoz tartozó
székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola testnevelő tanára, a munkaközösség vezetője.
Szakmai felkészítője a Játékos sportversenyen induló csapatnak, amellyel városunkat,
megyénket eredményesen képviseli az országos versenyeken.
Kedvenc sportágában, a kézilabdában rendszeres résztvevője a városi és megyei
versenyeknek.
A városi korcsoportos kézilabda bajnokságok szakmai irányítását vállalta magára.
Színvonalasan szervezi és alkalmanként rendezi is ezeket a mérkőzéseket eredményesen.
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Kádár Miklós
1988 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén testnevelő tanárként a Kodolányi János
Középiskolában. Rendszeresen részt vesz tanulóival a Középiskolai Szakmai Fórum által
szervezett városi amatőr versenyeken.
Évek óta rendszeresen indul a diákolimpiai versenyeken, ahol sok országos eredményt ért el
tanítványaival.
Lány kézilabdában országos ötödik helyet, úszásban 6 X 50 méteres fiú váltóban negyedik
helyet, atlétika hármas ugrásban második helyet ért el tanítványaival.
Diákjait folyamatosan aktivizálja a szabadidős sporttevékenységekre, népszerűsíti iskolájában
a tömegsportot.
Sajtos József
A seregélyesi Közoktatási Központ igazgatója bár nem testnevelő tanár, de intézményében
aktívan részt vesz a sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában.
A testnevelő tanárokkal jó kapcsolatot ápol, a sporthoz kötődő pályázatokat felkutatja és segít
a megvalósításban is.
Az iskola héten a tanár-diák versenyek aktív részese.
Túrákat szervez az iskola jelenlegi és volt diákjai illetve a kollégák számára, akikkel a kék
túra útvonalát már csak nem teljes hosszában teljesítették.
Vezetőként mindent megtesz a sportért, a testnevelés tantárgy minél színvonalasabb tárgyi
feltételeiért, a gyermekek egészségéért, a kollégákért.
Szemenyei István
A dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója.
10 évig az ifjúsági és sportiroda vezetőjeként irányította Dunaújváros önkormányzatának
ifjúsági feladatait. Szervezte és irányította a városi-megyei sport és szabadidős
rendezvényeken túl az országos és nemzetközi találkozókat. A dunaújvárosi tömegsport
rendezvények meghonosítója. A sporton alapul a szlovákiai Udvard község szakiskolájával
kialakított kapcsolat. Lelkes környezetvédő. Bringatúrákat, városi utcai futóversenyeket,
városi gyalogtúrákat szervez és szerez támogatókat a rendezvényekhez.
A Rudas - híradó országosan egyedülálló az iskolai demokrácia és közéletiség új formájának
megteremtésében.
Pedagógusi munkájában a nevelőmunka személyiség és emberformáló szerepére nagy
hangsúlyt fektet.
Az iskola igazgatójaként a tantestület népszerű és meghatározó egyénisége. Széles körű
tevékenységi területe, jó vezetői képességei a városban ismert és elismert pedagógussá tették,
a városi pedagógus kamara elnöke.
Ádám László
A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola testnevelő tanára. Évek óta megbízhatóan és
pontosan végzi munkáját.
Tanulóinak rendszeres sportolással és versenyzéssel mutat példát.
Igényes saját munkájával és diákjai teljesítményével szemben is.
Megköveteli a szabályok mindenkori betartását a sportszerűséget, a sportos életvitelt a
mindennapokban is.
Aktívan, precízen részt vesz a körzet versenyeinek szervezésében és lebonyolításában.
Bergendi - Bárd Barbara
Barbara Bicskén testnevelő tanár, négy éve pályakezdőként került a Csokonai Általános
Iskolába, ahol osztályfőnökként is megtalálja a hangot diákjaival.
A két éve átadott tanuszoda úszásoktatója, a helyi és körzeti úszóversenyek lelkes szervezője.
Legügyesebb tanítványaival részt vett a megyei úszás diákolimpián is.
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Nagy ambícióval és lelkesedéssel elérte, hogy tanulói egy új sportágat a tájékozódási futást is
megismerjék és megszeressék, melyet ő maga a mai napig versenyszerűen űz, élsportolói
szinten.
Évek óta rendszeresek az iskola körüli nappali, illetve a Batthyány-i kastély parkjában az
éjszakai tájfutó versenyek. Ezzel a tanárnő elérte, hogy sok-sok tanuló kedvet kapjon a
komolyabb megmérettetéshez is.
2010-ben nyolc, 2011-ben kilenc tanulóval kijutott az Országos Diákolimpiára.
Legeredményesebb versenyzője az idei évben megnyerte a nemzetközi Spartacus Kupát.
Perjés Andrásné (gárdonyi körzet)
Iskolája a kápolnásnyéki Vörösmarty Általános iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény.
37 éve testnevelő tanárként dolgozik. Azóta szinte minden sportágban felkészíti és
versenyezteti tanulóit. Legeredményesebb sportágai: atlétika, kézilabda, duatlon, triatlon,
úszás és a torna. A körzeti versenyek rendezését, szervezésében mindig aktívan vesz részt.
A gárdonyi körzetben rendezett megyei diákolimpiák fő segítője, szervezésben és
lebonyolításban.
Iskolájában kezdetektől a tanulók egészségnevelését tűzte ki céljául. E feladat
megvalósításának érdekében a mai napig fáradhatatlanul dolgozik.
Gombásné Kada Tímea (móri körzet)
13 éve került a móri Táncsics Mihály Gimnáziumba, testnevelés- biológia szakos tanárként.
4 évig tagja volt a körzeti Diáksport Bizottságnak.
1998-ban bekapcsolódott a helyi tollaslabda életbe. Azóta a megyei sikerek mellett országos
diákolimpiai bajnoki címeket
gyűjtöttek tanítványai, több ízben elnyerték a
legeredményesebb tollaslabdás középiskolának járó kupát is.
A „Mező Ferenc” Sport-szellemi diákolimpián 2000-ben az országos döntőn 6. helyezést
értek el, de sportlövészet sportágakban is országos döntőig juttatta tanítványait. Munkájában
az atlétika és a duatlon is siker sportágnak számít.
A gimnazisták legkedveltebb sportága a röplabdázás, ahol amatőr diákolimpián többször
állhattak a megyei versenyek dobogóján.
A körzeti és megyei versenyek rendezése mellett sok házibajnokság és iskolai sportnap
megszervezése is a nevéhez kapcsolódik.
Az eredmények mellett legfontosabb feladatának még is azt érzi, hogy ezzel a nehezen
mozdítható középiskolás korosztállyal megszerettesse a rendszeres mozgást.
Szeretné elérni, hogy minél több sportág elméleti és gyakorlati tudását kínálva
tanítványainak az egészséges életmód, a sport szeretete a életük részévé váljon.
Orgován Erzsébet (móri körzet)
2007 óta dolgozik testnevelő tanárként a móri Petőfi Sándor Általános iskolában, ahol az ott
folyó sportélet lelke, mozgatórugója. Kosárlabda, labdarúgó edzői, úszás illetve síoktatói és
vízi mentői képesítéssel is rendelkezik.
Diákjai több sportágban (úszás, tenisz, labdarúgás) megyei és országos helyezéseket érnek el,
de kosárlabda, floorball és leány labdarúgás sportágakban is sok-sok érmet szereznek
tanítványai.
A testnevelés munkaközösség vezetőjeként összefogja és irányítja az iskola sportéletét.
A körzeti sí táborok, természetjáró találkozók szervezése, a Mór város körüli futás, a Petőfi
Kupa, a nyári sporttáborok, „bornapi” floorball verseny, a decemberi Családi sportnap, mindmind sok élményt nyújtanak a résztvevő diákoknak.
A Móri Úszó Egyesület edzőjeként is számtalan úszóverseny megszervezésében és
lebonyolításában is oroszlán részt vállal.
Szakértelme, kiegyensúlyozott személyisége nagyban hozzájárul a móri körzet diáksportjának
eredményességéhez, Mór sportéletének színesítéséhez.
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Németh Mária
A Sárszentmiklósi Általános Iskola testnevelő tanára.
Elhivatott pedagógus, szaktanár és osztályfőnök.
Hatékony tanulási környezet, tanulást támogató légkör megteremtésével, türelemmel és
szeretettel igyekszik tanítványait formálni.
Alaposság, tudatosság, tervszerűség, jó kapcsolatteremtő készség segíti oktató-nevelő
munkájában.
Nagy része van abban, hogy a sárszentmiklósi iskola tanulói rendszeresen és eredményesen
szerepelnek a különböző területi, megyei sportversenyeken.

Diáksport körzetek legeredményesebb tanulói - sportolói
Bögyös Ádám
A székesfehérvári Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója. Testnevelő tanára Janda András és Pipó
Róbert.
Jó tanulmányi eredménye mellett Ádám több sportágban is eredményesen teljesített.
A megyei atlétika versenyen távol és magasugrásban első helyezést ért el, de 1500 m-en sem
talált legyőzőre. A megyei bajnokságot nyert iskolai labdarúgó csapat egyik meghatározó
egyénisége volt.
1500 m-es síkfutásban országos szinten második helyezést ért el.
A szakiskolások országos bajnokságán 1500 m-en első lett, míg labdarúgó csapatával
bronzérmet szerzett.
Koltai Léna
A Polgárdiban található Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola, Dolgozók
Gimnáziuma kitűnő tanulója.
Testnevelő tanára Rácz Katalin.
Léna eddig minden évben, hat éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtott tanulmányi versenyeken angol nyelvből és magyar nyelv és irodalomból
is.
A 2011-es tanév végén megkapta az iskola névadójáról elnevezett Széchenyi emlékérmet.
Atlétikában mezei futóversenyen körzeti bajnok, számtalan megyei érmes helyezés birtokosa
több versenyszámban is. Az iskolai kézilabda csapat oszlopos tagja.
Egyesületi öttusa eredményei: a Magyar Kupa versenysorozat több fordulójában csapat arany,
csapat ezüst érem, egyéniben szintén dobogós helyezések csak úgy mint a diákseregszemle
több fordulójában.
Léna jelenleg az öttusázók országos ranglistáján a pontrendszer alapján negyedik helyen áll.
Al-Sherai Nada Mohamed
A baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tanulója.
Testnevelő tanára Benkéné Juhász Márta.
Nada kitűnő tanuló, matematikából országos versenyen 10. helyezést ért el.
A sport területén is sokoldalú: megyei bajnok mezei futásban, több próbában, de társaival
csapatbajnoki címet szerzett tornában is.
Az iskola ezüstérmes kézilabda csapatának egyik vezéregyénisége.
Országos eredményei: mezei futóbajnokságon csapatban és több próbában is 12. helyen
végzett. Veszprémben, a Sztoján Hanna Emlékversenyen tornában nem talált legyőzőre.
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László Noel
A felcsúti Endresz György Általános Iskola tanulója, testnevelő tanára Szabó Lajos.
Noel kitűnő tanuló, a Bólyai matematika versenyen csapatban 2. helyen végzett.
A labdarúgás elkötelezettje, csapata legeredményesebb játékosa.
A körzeti, megyei futsal 1. helyezés mellé a nagypályás bajnokságot is megnyerte csapatával.
Az országos futsal bajnokságban 5., míg a nagypályás bajnokságon ezüstérmet szerzett.
A Puskás Ferenc labdarúgó Akadémia tagja, a kiemelt országos bajnokságban csapatával 4.
helyezést ért el.
Juhász Lilla
Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium tanulója.
Testnevelő tanárai: Winklerné Paulik Erzsébet és Tóthné Török Klára.
Lilla kitűnő tanuló.
A Courie környezetvédelmi tanulmányi versenyen országos 3. helyezést szerzett társaival.
Sporteredményei is figyelemre méltóak: atlétikában a megyei mezei futóbajnokságon és az
összetett csapatversenyben is bronzérmes lett.
Sokoldalúságát mutatja, hogy teniszben is oszlopos tagja volt a megyei győztes csapatnak,
akikkel az országos döntőn 5. helyezést ért el.
A játékos sportversenyen, a megyei 1. helyezés után az országos döntőn az iskolacsapat
tagjaként a dobogó 3. fokára állhatott.
Varga Eszter
A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény példamutató
magatartású és kitűnő tanulmányi eredményű diákja.
Testnevelő tanára Pásztor Barnabás.
Eszternek több kedvenc sportága is van, így az öttusa, atlétika, és a kézilabda, de
grundbirkózásban is csapatban országos harmadik helyezést ért el.
Kézilabdában csapatával a körzeti bajnoki cím megszerzése után megyei 4. helyezett lett.
Atlétikai eredményei közül kimagaslik az országos mezei futó bajnokságon Gödöllőn elért 7.
helyezése és a pályabajnokságokon 300 m-en elért országos döntős helytállása.
Az öttusa a legeredményesebb sportága.
A Móri SE színeiben versenyző lány a Magyar Kupában Ifi „C” kategóriában országos
szinten ritkán talál legyőzőre, csak úgy mint a Diákseregszemle országos küzdelmeiben.
Horváth Zsombor
A Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulója, testnevelő tanára Tóth Lászlóné.
Zsombor kitűnő tanulmányi eredményt ért el, matematikából országos versenyen 19.
helyezést ért el
Kézilabda a fő sportága, de az iskola labdarúgó csapatát is erősíti.
A körzeti és megyei kézilabda bajnokság megnyerése után - mely győzelmek kivívásában
nagy szerepet vállalt -, csapatával az országos döntőig jutott, ahol társaival a 8. helyen
végeztek.
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