
Országos döntőben szerepelt a Templom Téri Iskola kézilabdacsapata a diákolimpián. 

 

Az idei diákolimpiára, a fiú kézilabdázók III. korcsoportjában, 232 iskola nevezte be csapatát. 

A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata, az előkelő 

negyedik helyet szerezte meg. Pándi Gábort, a csapat felkészítőjét kérdeztük, a nagyszerű 

helyezést elért csapatról és magáról a diákolimpiáról. 

KM. Mit kell tudnunk a diákolimpiáról? 

PG. A diákolimpia tanulmányi verseny, amelyben az általános és a középiskolák diákjai 

mérik össze tudásukat több korosztályban a legkülönfélébb sportágakban. A Templom Téri 

Általános Iskola a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkörrel együttműködve, évtizedek óta nevezi 

fiú és leány kézilabdacsapait a diákolimpiára. A csapatok a körzetekben kezdik meg a 

versenyzést, majd innen lehet továbbjutni a vonzáskörzeti versenyen, a megyei elődöntőn, a 

megyei döntőn, majd az országos elődöntőn át a végső, országos döntőbe, amelyen nyolc 

csapat vehet részt. Idén csak Pest megyében 45 iskola nevezett be a fiú III. korcsoportba. Ez 

az 5.-6. osztályosok versenye. Ennyi csapatból sikerült a Pest Megye Bajnoka címet 

megszereznünk. 

KM. Eddig milyen eredményeket értek el? 

PG. Pest megyei bajnoki címeket és dobogós helyezéseket már többször értünk el, de 

országos döntőbe most harmadszor sikerült bejutnunk. Ehhez az kell, hogy egy adott 

korosztályban egyszerre legyen több tehetséges játékos és egyben nagyon komoly 

edzésmunkát is el kell végezniük a gyerekeknek. Ez 8-10 évente szokott összejönni. 2000-ben 

a nyolcadikos fiú csapat végzett a harmadik helyen, míg 2008-ban a leány hatodikosok lettek 

hatodikok az országos döntőben. 

KM. Milyen volt az út az országos döntőig? 

PG. Hat fordulót kell sikeresen venni ahhoz, hogy egy csapat a hőn áhított országos döntőbe 

jusson. A körzeti és vonzáskörzeti versenyeken még csak környékbeli csapatokkal kell 

játszani, de itt Pest megyében, ahol népszerű a kézilabda már ebben a szakaszban is jó 

csapatokon kell túljutni. Így volt ez idén is, hiszen az Ürömi Általános Iskola csapatának 

valamennyi tagja a Budapesti Elektromos Sportegyesület igazolt kézilabdázóiból állt. A Pest 

Megyei döntőben a rendező Százhalombatta, a Dabas és a Veresegyház csapatát sikerült 

legyőzni. Ezután kezdett élesedni a helyzet, hiszen a megyei bajnokok és a megyei másodikok 

közül további 8 csapat, az országos elődöntőben tudja kiharcolni a döntőbe való bejutást. Hét 

darab négyes csoportot alakítanak ki, amelyekből csak a győztes kerül a döntőbe, ahová a 

döntőt rendező megye bajnoka alanyi jogon jut be. Az elődöntő rendezését sikerült 

megszereznünk, így Solymáron, „hazai pályán” a mezőszilasi, a tatai és egy győri iskolával 

kellett megküzdenünk. A végső, sorsdöntő mérkőzést a Győri Apor Vilmos Általános 

Iskolával, a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokcsapattal vívtuk és szoros első félidő után 

sikerült győznünk. 

KM. Biztosan nagy élmény egy országos döntőben szerepelni. Milyen ott a hangulat? 

Ebben a korosztályban, hagyományosan összevont labdajáték diákolimpiát rendeznek minden 

éveben, vagyis a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda és röplabda sportágban, egy városban 



rendezik az országos döntőt, mindkét nem számára. Idén összesen 72 csapat vett részt az 

eseményen Kecskeméten. A megnyitóünnepség hasonlít egy igazi olimpiai megnyitóra, ahol a 

csapatok táblákkal és egyenpólókban vonulnak fel egy színpad elé. Himnusszal kezdődik az 

ünnepség, majd a játékosok itt is olimpiai fogadalmat tesznek, mint a nagyok. Rendkívül nagy 

élmény egy ilyen megnyitó a fiatal sportolók számára. A város kollégiumaiban helyezik el a 

csapatokat, ahol három napig tartanak a küzdelmek. Két négyes csoportot sorsolnak ki, 

amelyben körmérkőzésekre kerül sor. A csoportok első két helyezettje az érmekért, míg a 3.-

4. helyezettek az 5-8. helyért versenyeznek tovább. Mi egy szegedi, egy salgótarjáni és egy 

balatonfüredi iskola csapatával kerültünk egy ágra. Az első mérkőzésen a gyerekek teljesen 

megilletődve, gyenge játokot produkálva kikaptak a szegedtől, majd a nagyon erős, végső 

győztes Salgótarjántól is sima vereséget szenvedtünk. Szerencsénkre, a Balatonfüred csapata 

megverte a Szegedet, így az utolsó fordulóban az volt a helyzet, hogy amennyiben sikerül 

legyőznünk legalább négy góllal a Balatonfüredet, akkor a körbeverések folytán, második 

helyen továbbjuthatunk a legjobb négy közé. A csapat ekkor megrázta magát és nagyon jó 

játékkal végül öt góllal győzött. Az elődöntőben esélyünk sem volta Balmazújváros ellen, 

akik hatalmas magassági és súlyfölényben voltak. Így maradt a bronzmérkőzés, ahol a 

Tatabánya ellen játszottunk. Ezen a mérkőzésen nyújtotta csapatunk a legjobb játékot, 

heroikus küzdelemben sikerült, egy jobb csapat ellen, döntetlent kiharcolnunk. Ilyenkor a 

szabályok értelmében 5-5 büntetődobással kell eldönteni a győztes csapat kilétét. Sajnos 

ebben a párbajban, drámai körülmények között, alulmaradtunk, így a negyedik helyet 

szereztük meg. Összességében egy fantasztikus menetelés volt az idei diákolimpia, csapatunk 

minden tagja tudása legjavát nyújtotta és hatalmas eredmény, hogy negyedik helyen tudtunk 

végezni. A legjobb góllövők versenyében, Elekes Zsolt a második helyen végzett, az öt 

mérkőzésen lőtt 54 góljával. Köszönöm, a gyerekek egész éves munkáját, az iskola és a 

szülők támogatását. 

KM. Gratulálunk a bravúros szerepléshez. 

A csapat tagjai:  

felső sor balról jobbra: Dudusch Márton Tihamér, Stéhli Dániel, Ludvig Gergő, Elekes Zsolt, 

Pándi Gábor edző, Petrovszki Ákos, Asztalos Dávid, Ordasi Marcell. 

guggolnak: Manhertz Marcell, Mihály Botond, Bertha Zsigmond, Kovács Bálint, Lakner 

Máté, Fazekas Ákos, Braun Levente.  

 


