
A decemberi hónapot, így a 2022-es naptári évet is szép sikerrel 

zárták a Neumann sportoló diákjai. 

Szívből gratulálunk a csapatoknak és a felkészítő tanároknak! 

 

Az eredményekről Herczeg Béla Tanár Úr, iskolánk testnevelő tanára írása számol be. 

Ebben az évben is országos döntőbe került iskolánk floorball lány 

csapata 

Évek óta – már – már szokásosan – országos döntőbe tudnak kerülni iskolánk floorballos 

lányai. Most is biztosan tudták maguknak kivívni a legjobbak közötti részvételt. Nem csak 

eredményesek maradtak – három nagy gólkülönbségű győzelem-, hanem a mutatott játék is 

bizakodásra adhat okot a februári, Komáromban megrendezésre kerülő országos döntőre 

A csapat tagjai: 

Báder Eszter, Kis Lilien Szofi, Pogonyi Réka, Rabi Panna Sára, Sári Izabella 

 

 

  



Országos Döntőben a fiú kézilabdások 

Hatalmas bravúr a Hajdúböszörményben megrendezett VI. korcsoportos fiú kézilabda 

országos elődöntőjében!! Iskolánk csapata valamennyi mérkőzését – köztük az elmúlt évi 

döntős hazaiakat is legyőzve jutott az ország legjobb 8 csapata közé. A Tatabányán sorra 

kerülő országos döntőben jó lenne, ha sikerülne a most látott erényeket - szorgalom, 

küzdőszellem, csapategység, elszántság – viszontlátni. A csapatnak tehát jár a gratuláció, de 

külön említést kell tenni a szülőkről, akiknek hatékony segítsége is kellett a sikerhez. 

Köszönet érte! 

A csapat tagjai:  

Bajzát Zsombor, Bata Bence, Bukta Levente, Gulyás Gergely István, Holló Marcell, 

Humicskó Balázs, Juhász Levente, Kovács Roland, Lukács Balázs, Molnár-Nagy Martin, 

Salamon Gábor, Szabó Gábor, Tímár Benedek, Zombori István 

 

 

  



A dicséretes második helyen végeztek a futsal VI korcsoport fiúi 

az Országos elődöntőben. 

Dunakeszin rendezték meg a futsal VI. korcsoportos országos elődöntőjét. Iskolán csapata 

úgy végzett a második helyen, hogy az első – a hazaiak elleni mérkőzését – sajnos az előbbi 

évekhez hasonlóan elveszítette. Valahogy nem megy nekünk az első mérkőzésen. Talán a 

szerencsénk, de talán a kellő bátorságunk hiánya miatt sem. A második mérkőzésén a 

Tatabányát 6:0-ra, vertük, szemre tetszetős, szórakoztató játékkal. Szép zárás volt tehát. 

Mindenképpen dicséret illeti a csapatot. Külön meg kell említeni Juhász Krisztiánt, akit a 

torna legjobb kapusának választottak!! 

A csapat tagjai:   

Bakondi Bálint, Balogh Dániel, Bozó Kornél, Császár Dániel, Gulyás Gergely, Hornyák 

Patrik, Juhász Csaba, Juhász Krisztián, Kósa Máté, Petz Péter 

 

 


