
DIÁKOLIMPIAI VERSENYEKEN ELÉRT SIKEREINK JUTALMA 

 

Január 20-án a Magyar Tudományos Akadémia épületében az MDSZ azon intézmények 

képviselőinek adott át jutalmakat, amelyek az elmúlt évadban a legsikeresebben 

szerepeltek a Diákolimpián.  

A tavalyi tanév Diákolimpiai versenyein kiemelkedően szereplő intézmények képviselőinek 

testnevelésben, felkészítésben végzett munkáját a Magyar Diáksport Szövetség és a sportért 

felelős állami vezetők oklevelek és emlékplakettek ünnepélyes átadásával ismerték el. 

 

Kiss Norbert, az EMMI sportért felelős helyettes államtitkára az esemény megnyitóján 

elmondta: 

„…magam sem felejtem el azt a testnevelőt, aki nem várt tőlem semmit, ő tudta, hogy mire 

van szükségem és nemcsak nekem, hanem az összes rábízott gyereknek. Neki köszönhetően 

szeretem a mai napig is a sportot.” 

 

Balogh Gábor, az MDSZ elnöke is hisz a sikeres folytatásban: 

„…az itt felszólaló állami vezetőkkel szinte már többet találkozom, mint a családtagjaimmal, 

mivel mindannyiunk szívügye a diákok sportja. Emiatt lehetünk sikeresek most és a jövőben 

is.” 

Az MDSZ elnöke továbbá elmondta, hogy az elmúlt tanévben már 27. alkalommal rendezett 

Diákolimpián 18 sportágban, 280 000 diák vett részt. 13 000 gyermek szerepelt az 56 

országos döntőben, melyeket 20 városban, 200 versenyszámban rendeztek meg. Összesen 

1400 aranyérem került kiosztásra, 2500 iskola részvételével zajlottak a küzdelmek, 

melyekben 8000 testnevelő tanár készítette fel tanítványait. 

  



A köszöntők után a jutalmakat átadása következett. 

 

Iskolánk 2. helyezést ért el! 

Atlétika, kézilabda, fiú szertorna, labdarúgás, úszás, röplabda ......... sportágakban összesített 

pontszámok alapján értük el ezt a csodálatos helyezést! 

 

  



 „A Tanév Legeredményesebb Diákolimpia Testnevelője” 

 

Komárom-Esztergom – Tatabánya,  

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája 

 

Salamon Zoltán 
A kiváló testnevelő és atlétaedző sikert sikerre halmozott tanítványaival a 2013/2014. tanév 

Atlétika Diákolimpia országos döntőin, hiszen valamennyi korosztályban képviselték 

iskolájukat a „dózsás” diákok. A II. korcsoportos összetett csapatverseny nyolcadik 

helyezését  a III. és IV. korcsoportos egyéni pályabajnoki sikerek követték, Salamon Zoltán 

tanítványai 5 alkalommal állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára, míg ezüst és 

bronzéremből is jutott a tatabányai kiválóságoknak. 

A Mezei futó Diákolimpia országos döntőn a III. korcsoportos lányokkal diákolimpiai bajnoki 

címet szerzett, a győztes gárda pedig a lengyelországi Lodz-ban megrendezett nemzetközi 

váltófutáson (8×800 m) képviselte hazánkat. 

 

 

 

  



A Tanév Legeredményesebb Diákolimpiai® köznevelési Intézménye” 
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