
 

 

Az NTP-SR-16-0090 sz. Sportágválasztó a Vásárhelyiben című 

pályázat megvalósítása 

 

2016.09.01-2017.06.30. 

 
A program helyszíne: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
  
A program időtartam: 2016. szeptember 01. – 2016. június 30.  
 
Résztvevők: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és szülei, 
Kecskemét Petőfiváros városrész lakossága, érdeklődők  
 
A programban résztvevő pedagógusok: 
 
Gyenes Klára –testnevelés szakos tanár, atlétika edző  
Seremet Attila – testnevelés szakos tanár, röplabda edző  
Nagysolymosi Tibor – judo edző  
Végh József – pedagógus, úszó edző 
Hornyák Tibor – asztalitenisz sportoktató 
 
A tanulók a pályázat megvalósítása során asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, kajak-kenu, kerékpár, 

kézilabda, röplabda és úszás sportágakkal ismerkedhettek meg.  

Atlétika sportág keretén belül sprint futóversenyt szerveztünk, melyen korosztályonként díjaztuk. 

Szökdelő és reakció gyorsasági versennyel tettük élményszerűvé a sportolást. Közben a legkitartóbbak 

távokon próbálhatták ki milyen tehetségesek futásban. Felnőttek 21 km, 10 km, 5 km és 2500 m, a 

fiatalabbak 600 m, 1200 m és váltó futásban.  

Röplabda sportágban egy gála bemutatót szerveztünk. A bemutató után közös röplabdázásra és játékra 

invitáltuk a részt vevőket. 

Cselgáncs sportágban a közös edzés során ügyességi feladatok kitalálásával próbáltuk érdekesebbé és 

élményszerűbbé tenni a közös mozgást.  

Az úszás során a különböző úszásnemeket próbálhatták ki a gyerekek. A legérdekesebb vízi játékokkal 

is megismerkedhettek. 

A kerékpárosok birtokukba vetik az iskola bitumenes pályáját és fantasztikus, érdekes akadálypályán 

kerékpározhattak diákjaink. 

A kézilabda sportágban bemutató foglalkozást és játékot szerveztünk. 



A Benkó Zoltán Szabadidő Parkban a tanulók megismerkedhettek a kajak-kenu és evezős sportokkal, 

kipróbálták a sárkányhajózást. 

Asztalitenisz területen intézményünkben egy bemutató foglalkozás megtartásra került sor, a diákok 

megismerkedhettek a szabályokkal, játszhattak. 

A nagyrendezvényen egészségügyi tanácsadási lehetőséget biztosítottunk. 

Az iskolai védőnő szűrővizsgálatokat végzett.  

A rendezvényre látogatók megismerkedhettek az egészséges és reform ételek változatos 

elkészítéseinek lehetőségei a főzés során. Egészséges ételek receptjeit kapták meg. Az előállított 

ételeket megkóstolhatták 

Helyi szakemberek végezték a programok lebonyolítását, felügyeletét, egészség TOTO kérdőív 

összeállítását, kitöltetését. 

A pályázat során sporteszközöket szereztünk be: kézilabdakapukat és az asztalitenisz felszereléseket. 

A projekt megmozgatta a városrész apraját-nagyját, de Kecskemét egész területéről, sőt más 

településekről is érkeztek érdeklődők, résztvevők. 

A pályázat megvalósításának elsődleges eredménye, hogy az iskolánkba járó gyerekek közül egyre 

többen sportolnak. Többféle mozgási lehetőség biztosításával garantálható, hogy a diákok 

kiválaszthassák a személyiségükhöz, alkatukhoz legközelebb álló sportot. A szabadidős sport, ill. a 

rendszeres edzésre járás kiindulópontja a tehetségek kiválasztásának és gondozásának. További fontos 

hozadéka a programnak az egészséges életmódra fókuszálás nemcsak a rendszeres és versenysport 

előtérbe kerülésével, hanem a vitamindús, vegyszermentes és kiegyensúlyozott táplálkozás 

fontosságának hangsúlyozásával, népszerűsítésével, a szűrővizsgálatokon való részvétel 

jelentőségének kiemelésével. 

Ehhez adott maradandó élményt és alapot az NTP-SR-16-0090. sz. pályázat. Köszönjük az Emberi 

Erőforrás Minisztériumnak a Nemzeti Tehetség Program keretén belül nyújtott támogatást! 

 

 


