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Negyedik éve vagyok Ákos osztályfőnöke. Nagyon kedves, megbízható, szorgalmas tanuló.
A közösségi munka egy részét rá lehet bízni, lelkiismeretesen elvégzi feladatát. Emellett jeles
tanuló, rengeteg szaktárgyi dicsérettel. Nagyon kicsi kora óta versenyszerűen sportol, ez
minden napját, sőt hétvégéit is kitölti.
Megkértem írja össze az eredményeit, ezt a levelet kaptam.
Ákos öt éves korától rendszeresen úszott, de érdeklődését az általános iskola első osztályától a
kosárlabda kötötte le. Ebben persze volt egy kis családi ráhatás is, hiszen édesanyja
fiatalkorában NBII-es kosárlabdázó volt. Ákos eleinte heti egy alkalommal járt Cziáky tanár úr
kosárlabda edzéseire, majd 2015-től a Zuglói Sasok sportegyesület hívására komolyabban
kezdett el foglalkozni a sportággal. Az egyesületben folyó színvonalas képzési programnak,
edzői áldozatos munkájának és saját kitartásának köszönhetően Ákos 2017-re egyesületbeli
korosztályának egyik kiemelkedő játékosa lett. A heti 4-5 edzés mellett 3 egymást követő évben
is egyszerre két korosztályban versenyzett az MKOSZ Budapest Bajnokságban. A 2017/2018as szezonban csapatával a Budapest Bajnokság Serdülő B korcsoportjában első helyezést ért el.
Teljesítményére a Budapesti Honvéd Sportegyesületből (BHSE) is felfigyeltek, és felajánlották,
hogy sportkarrierjét a 2019/2020-as szezontól náluk folytassa. A 2019-es nyári honvédos
edzőtábor után Ákos meghívást kapott az országos U14-es válogatott szolnoki képző és
kiválasztó edzőtáborába. Ugyanebben az évben csapatával a csehországi Plzenben tartott
nemzetközi karácsonyi kupán vett részt. A kiemelkedő szintű honvédos edzési programnak és
kitartó munkájának köszönhetően Ákos csapatával bejutott a 2019/2020-as szezon U14-es
korosztály országos 12-csapatos döntőjébe, amit sajnos a pandémia miatt más sportágakhoz
hasonlóan eredmény nélkül felfüggesztettek. 2020 ősze óta Ákos az államilag kiemelt BHSE
Kosárlabda Akadémia U15-ös korosztályának növendéke. A komplex, emelt szintű
edzésprogram (heti öt alkalom: 3x2 óra + 2x3 óra) mellett csapatával a Magyar Kosárlabda
szövetség U16-os korcsoportjának országos bajnokságában versenyez (sokszor hétközben és
vidéken). Annak ellenére, hogy csapatuk a bajnokság korosztályánál egy évvel fiatalabb,
sikerült az ország 32 legjobb csapata közé bekerülniük. Úgy gondolom, Ákos méltán kaphatná
meg az iskola elismerését tanulmányi eredményeiért és kiváló sport teljesítményéért!
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