
Neumannos sportsikerek január utolsó hétvégéjén 

Herczeg Béla tanár úr beszámolóját olvashatjuk a következőkben 

Kézilabda diákolimpia 6. helyezett csapata a Neumann 

Gratulálunk! 

 

 

VI. helyezés a kézilabda Diákolimpia Országos Döntőjében 

A hétvégén, 2023. január 27-29-én Tatabányán rendezték meg a kézilabda 

diákolimpia legmagasabb kategóriájának országos döntőjét. Iskolánk csapata az 

elődöntők során elért eredményei alapján biztosította helyét az ország legjobb nyolc 

csapata között. 

A lebonyolítási rend szerint két csoportot alakítottak ki, négyes csapatokkal.  Mi a 

Szegeddel, a Nemzeti Kézilabda Akadémiával (NEKA) és a Békés csapatával 
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Lukács Balázs, Salamon Gábor, Zombori István, Juhász Levente, Hevér Tibor edző 

Alsó sor: Szabó Gábor, Humicskó Balács, Holló Marcell, Kovács Roland, Tímár Benedek, 

Bata Bence, Bajzát Zsombor 



kerültünk össze. Míg a másik ágon a Gyöngyös, a Ferencváros, a Veszprém és a 

Tatabánya szerepelt. 

Az első mérkőzésen a Szeged ellen hihetetlenül kiélezett mérkőzésen nyertünk 25:24-

re. Gondolom senki nem fogja elfelejteni azt az önfeledt örömöt, amit a mérkőzés 

után éreztek a gyerekeink.  

A második mérkőzésen a Békéssel játszottunk. Egy esetleges győzelem már a 4 közé 

jutást jelentette volna. Kikaptunk 2 góllal úgy, hogy a végjátékban – egy gólos 

állásnál - az utolsó másfél percben három tiszta ziccert hibáztunk el. 

A harmadik mérkőzésen a későbbi győztes NEKA 11 góllal győzött, de dicséretes, 

hogy a második félidő közepén feljöttünk 4 gólra. Jellemzően erre a mérkőzésre már 

a NEKA szerepeltette azokot a játékosokat is, akik a magyar bajnokság első 

osztályában, a felnőttéknél is játszanak és természetesen tagjai a magyar korosztályos 

válogatottnak is. 

Tekintettel arra, hogy a Szeged meg a Békést verte meg, kialakult egy hármas 

holtverseny, amiből sajnos nem mi jöttünk ki szerencsésen. 

Így maradt az alsó ág a 4 -8. helyért. 

A helyosztón a Tatabányát – a hazaiakat - vertük meg. Majd az 5-6. helyért a 

végjátékban kikaptunk a Ferencvárostól. 

Nem lehetünk azonban csalódottak, hiszen a csapat a lelkét is kihajtotta a hétvége 5 

lejátszott mérkőzésen. Tanulságok mindenki számára adódtak, de ami a legfontosabb,  

egy olyan közegben tudtunk helyt állni, potenciális erőt mutatni mint szakmailag, 

mint emberileg, amelyben minden csapat sorozatban szerepeltette a korosztályos 

válogatottjait. 

Herczeg Béla testnevelő: Nem hinném, hogy csalódottnak kellene lennünk, amiért 

„csak” a hatodik legjobb középiskolás kézilabda csapat lehettünk az országban. 

Előttünk döntően a kézilabda Akadémiák végeztek, ahol a kézilabdát gyakorlatilag 

életvitelszerűen űzik a gyerekek. Mi „amatőrök vagyunk”, de nem amatőr 

lelkesedéssel, szívvel és akarattal. Gratulálok tehát mindenkinek, aki segítette 

gyerekeinket, hogy ide eljuthassanak. Terenyei Ákos általános iskolai nevelő 

edzőnek, Hevér Tibornak a csapat jelenlegi edzőjének. Köszönöm a szülőknek, hogy 

mindenben támogattak és segítettek bennünket. Na és természetesen az iskolának, 

hogy mellettünk maradtak ebben a mai, nem könnyű helyzetben. Képesek voltunk 

elvinni a Neumann jó hírét mindannyiunk örömére és megelégedésére. 

 


