
Floorball 

 

Manapság a floorball még nem számít igazán ismert sportágnak, főképp nem 

Magyarországon. Ennek ellenére sok ember választja kikapcsolódásként vagy éppen 

szenvedélyként. Ezért is kell, hogy megemlítsem a Neumannban tanuló diákok teljesítményét. 

Persze köztük is vannak olyanok, akik csupán szórakozási lehetőségként tekintenek rá, 

azonban léteznek olyanok is, akik számára ez már egy életformát tükröz.  A floorball – 

ugyanúgy, mint más sportág – számtalan lehetőséget nyithat meg egy diák számára. 

Megismerkedik a sportág adta örömökkel és megtanul csapatként gondolkodni. Egy sport 

lehet szórakozás vagy szenvedély egy ember életében, azonban mindkét esetben alázatot 

követel.  

A Neumannos tanulók igyekeznek e jellemvonásokat napról-napra elsajátítani. Mi más is 

bizonyíthatná ezt pontosabban, mint az évek során elért eredmények. Számtalan diákolimpiai 

tapasztalat, emlék és a jól megérdemelt kitüntetés. Ezek azok a dolgok, amiért érdemes egy 

edzést végigküzdeni és fáradtan az ágyba zuhanni. Az eredmények magukért beszélnek, 

azonban köszönet illeti azon tanárokat is, akik ha kicsit is, de részt vettek ebben a 

felkészülésben és megnyitották előttünk a lehetőségek kapuját. 2009 óta 8 aranyéremmel, egy 

második és egy harmadik helyezéssel bővítettük a Neumann sporteredmények színes 

palettáját.  

 

A csapat tagjai folyamatosan bővültek. Szerencsére olyan diákok is kedvet kaptak, akik 

azelőtt még nem ragadtak ütőt.  Igyekeztünk legjobb tudásunk szerint teljesíteni, és azt hiszem 

ez sikerült is. Törekedtünk arra, hogy a legfiatalabbak is esélyt kapjanak a játékra, és hogy 

megtapasztalják az éles helyzetben való szereplés nehézségeit és persze örömeit.  

 



Ámde, olyan személyek is jelen voltak az eredmények elérésében, akik korukhoz képest már 

óriási tapasztalattal rendelkeznek. Mind nemzetközi, mind hazai szinten letettek valamit az 

asztalra, ami elismerést érdemel. A Tigger Eger csapatának számos tagja a Neumannos 

diákok körét bővíti/bővítette. Ez a csapat az elmúlt évek, egyik legeredményesebb floorballos 

csapatának számít az országban. Több válogatott játékossal rendelkezik, emellett számtalan 

nemzetközi tornán szerepeltek már kiváló eredménnyel. Mégis azt kell, hogy mondjam, ez 

nem csak az ő érdemük. Egy ilyen teljesítmény mögött mindig ott van egy személy, aki a 

csapat támasza és egyben, az az ember, akit a legnagyobb elismerés illet. A csapat edzője: 

Leitner Tamás. 

Csakhogy, az előző években elért eredmények, nem csak őket illetik, hanem azon diákokat is, 

akik ezekben az években szerettek bele ebbe a sportágba. Rengeteget fejlődtek 4-3 vagy akár 

2 év alatt is, és azt hiszem, ez nem kis teljesítmény.  

Az idei év eredményei:  

Kispályás Floorball Diákolimpia – 5. korcsoport – 2. helyezés 

A csapat tagjai:  

Kiss Dorina, Vladár Veronika, Mógor Bianka, Benyó Blanka, Csőke Patrícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kispályás Floorball Diákolimpia – 6. korcsoport – 1. helyezés 

A csapat tagjai:  

Kiss Dorina, Kürthy Kitti Dalma, Leitner Nóra, Krecz Veronika 

 

Nagypályás Floorball Diákolimpia – 6. korcsoport – 1. helyezés 

A csapat tagjai:  

Kürthy Kitti Dalma, Kiss Dorina, Vladár Veronika, Leitner Nóra, Mógor Bianka, Krecz 

Veronika, HollóViktória 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a sportág elkezdte az úttörést az országban, a városban és itt a Neumannban is.  Reméljük, 

hogy a terjedése évről-évre nagyobb akadályokat tud majd ledönteni, ezáltal egyre többen 

ismerik meg a testmozgás ezen formáját. 

 

 


