
Dombóvári gimnazisták sikere a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia III-IV. 

korcsoportos országos döntőjében 

A több mint másfél évtizede töretlen hagyományt folytatva ismét eredményesen szerepeltek a 

Szellemi Diákolimpia országos döntőjében iskolánk tanulói. A versenyzőknek ismerniük 

kellett az összes magyar olimpiai bajnok eredményeit, az olimpiák legfontosabb jelképeit, a 

magyar öttusázók olimpiai sikereit, valamint az 1964-es tokiói olimpián a magyar versenyzők 

által elért összes pontszerző helyezést. A felkészülést rendkívül megnehezítette a járványügyi 

helyzet, hiszen a tanulók számára az országos döntők márciusban elmaradtak. Az elmúlt 

hónapokban úgy készültek a diákok a megmérettetésre, hogy annak megtartása is bizonytalan 

volt. Szerencsére a kiíró Magyar Diáksport Szövetség és a szakmai támogató Magyar 

Olimpiai Akadémia sikeresen lobbizott azért, hogy a korábban elmaradt versenyt online 

formában megtarthassák. A 2021. június 5-én megtartott döntőben iskolánk gárdája szoros 

küzdelemben a 7. helyet érte el. A csapat tagjai voltak: Kerekes Márk, Papp Hunor és Szőcs 

Patrik a 8. n osztályból és Ruppert Dominik a 7. n osztályból. A felkészítő tanár Dr. Szenyéri 

Zoltán igazgató úr volt. A diákok teljesítményükért igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

A dombóvári gimnázium csapata diákolimpiai bajnok! 

A dombóvári gimnázium igazgatója, Dr. Szenyéri Zoltán 17 éve készíti fel diákjait a Mező 

Ferenc Szellemi Diákolimpia küzdelmeire. Az ő eddigi tevékenységét is megkoronázta a 

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos küzdelmeiben 2021. június 5-én elért 

1. helyezés, amellyel az iskola történetének eddigi legkiemelkedőbb eredményét érte el a 

nemes versengésben a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium gárdája. Kőszegi Gergő és 

Kőszegi Szabolcs 12. n osztályos tanulók 7 éve, Bor Bernadett 12. n osztályos tanuló 5 éve, 

Schönfelder Kata 12. c osztályos tanuló 4 éve megszakítás nélkül folyamatosan szerepeltek a 

küzdelem országos döntőjében, s a korábban elért két ezüstérem után végre sikerült az 

aranyérem megszerzése is. A másik korcsoporthoz hasonlóan itt is elmaradtak márciusban az 

országos döntők, így különösen dicséretes, hogy tanulók nem hagyták abba a tanulást, hanem 

készültek tovább annak ellenére, hogy sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán megrendezik-

e a záró küzdelmeket. A járványhelyzet miatt online megrendezett döntőben a tanulók 

maximális pontszámmal, 100 %-os teljesítménnyel utasították maguk mögé a mezőnyt. 

Kiemelkedő jártasságot tanúsítottak a számukra előírt témákban. Jól ismerték az összes 

magyar olimpiai aranyérem tulajdonosát, az 1972-es müncheni olimpia magyar hőseit, az 

olimpiai jelképeket és a magyar úszok olimpiai teljesítményét is. Szívből gratulálunk az iskola 

bajnokainak és felkészítőjének! 

 

Dombóvári gimnazisták győzelme a labdarúgó Európa-bajnokságokról szóló versenyben 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége első ízben írt ki futballtörténeti vetélkedőt 

FUTBALLTUDOR címmel a középiskolások részére a labdarúgó Európa-bajnokságokról. A 

verseny aktualitását fokozza, hogy a most következő EB egyik házigazdája Budapest lesz, s 

hazánk nemzeti tizenegye is legalább két mérkőzést hazai pályán fog játszani. A több tucat 

jelentkező csapat először online selejtező köröket teljesített, majd 2021. június 6-án szintén 

online módon került sor a 8-as döntőre. A diákoknak ismerniük kellett a korábbi kontinentális 

bajnokságok hőseit és eredményeit, s kiemelkedő jártasságot kellett tanúsítaniuk a 2021-es 



küzdelmek helyszíneiben és résztvevőiben. A verseny szoros küzdelmet hozott, iskolánk 

csapata és riválisa között a holtverseny végül villámkérdésekben dőlt el a javunkra. A 

nagyszerű győzelmet Bor Bernadett, Kőszegi Gergő és Kőszegi Szabolcs 12. n osztályos 

tanulók érték el, akik teljesítményükért számos reprezentatív ajándékokat kapnak majd. 

Többek között boldog tulajdonosai lesznek egy olyan melegítő garnitúrának, amelyet a 

magyar labdarúgó válogatott tagjai fognak az EU-n viselni. Szeretettel gratulálunk a 

diákoknak és Dr. Szenyéri Zoltán igazgató úrnak, aki a versenyzők szakmai támogatója volt.  


