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A „Teke, Élet, Egészség” pályázat értékelése 

Már decemberben elkezdtük a program szervezését. Előzetes érdeklődésünkre, 

minden tanár kolléga pozitívan állt a program mellé. A programban való 

részvétel lehetőségét a meghívott iskolák örömmel fogadták. Két iskola jelezte, 

hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Ezután megkeresésünkre a 

Szákszendi Öveges József Ált. Isk. és az Oroszlányi Benedek Elek EGYMI elfogadta 

meghívásunkat. Az időpontokra minden alkalommal pontosan érkeztek a 

csapatok, az előre megrendelt busszal. A visszaszállítás is zökkenőmentes volt. 

Nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, kérdéseik voltak a 

témákkal kapcsolatban. Sok új információt hallottak, a jó tanácsokat pedig 

szívesen fogadták. Egy film keretében megismerhették a sportág jelenleg 

legeredményesebb játékosát, láthatták a sportoló kiváló technikai végrehajtását. 

Elméleti előadásainkkal rávilágítottunk a mozgás, sportolás fontosságára, 

egészséges táplálkozás irányvonalára. Az előadásokat a gimnázium 

előadótermében tartottuk, így az általános iskolai tanulók megismerhették 

Oroszlány város modern középiskoláját. Bízunk benne, hogy továbbtanulási 

szándékuk döntésénél, segít majd e látogatás. 

Kötelező programelemként szerepelt pályázatunkban az egészségügyi vizsgálat, 

amelyben iskolánk védőnője segített. Hallásvizsgáló gépet, vérnyomásmérőt, 

vércukorszint mérőt hozott a foglalkozásokra. Bátran jelentkeztek a különböző 

egészségügyi szűrővizsgálatokra a diákok, és a vizsgálatok alkalmával 

megismerhették saját értékeiket. A nem megfelelő értékeket, eredményeket 

mutató tanulókat az iskolaorvoshoz, gyermekorvoshoz irányítottuk. 

A tekepályán a változatos, egyszerű és szórakoztató játékokat nagy odaadással, 

fegyelmezetten és lelkesen hajtották végre. A játék végére kis közösségek 

formálódtak a csapatokból. Aktív bíztatás és szurkolás volt a jellemző. Jól érezték 

magukat, így a zárórendezvény díjkiosztójára is szívesen jöttek el a csapatok, ahol 

csoki érem és tárgyjutalomban részesült minden résztvevő. 

Az a cél, hogy minél több diák megismerje a sportágat, megvalósult, hisz 100%- 

os részvétel volt. Nagy segítséget kaptunk szervezéskor, az egyes iskolák kísérő 

tanáraitól. Szerettünk volna minél több diákot megnyerni a sportágnak, hogy 



szélesítsük az utánpótlás bázist. A foglalkozások után több diák jelentkezett 

szakosztályi munkára, ez a cél is megvalósult.  

A játékos vetélkedők közben aktívak voltak, jó hangulat volt, bíztatták egy mást, 

szemlátomást erősödött a közösségi és versenyszellem. Hangulatos délutánokat 

zártunk.  

Véradáson a felnőttek, az iskola pedagógusai és sok diák vett részt, példát 

mutatva ezzel alsóbb éves társaiknak. A véradást városi szinten 2017. 03.28-ára 

hirdette meg iskolánk, melynek helyszíne a gimnázium nagyterme volt. Ez 

alkalommal volt a legsikeresebb a véradás, hisz 40 tanuló és felnőtt csatlakozott 

a felhíváshoz. Ezen a napon az újra élesztésről is tartott egy szakember előadást, 

a gimnázium 11-12. évfolyamos tanulóinak.  

A teke pályázati felhívással együtt küldtük a rajzpályázatra a felhívást, amely 

különböző sportágakról, egészséges életmóddal kapcsolatos témakörökben 

készülhetett. Különböző korcsoportoknak hirdettük meg, így 7-12. évfolyamig 

érkeztek alkotások. Várakozáson felül sok-sok remekművet küldtek be az iskolák 

diákjai, amelyeket a gimnázium rajzszakos kollégái bíráltak el. Egy kiállítás 

keretében mutattuk be az alkotásokat. A zárórendezvényen került sor a 

kiemelkedő művek díjazására is.  

A zárórendezvényen jelen volt a város polgármestere, képviselők, a gimnázium 

intézményvezetője, igazgatóhelyettesek, kísérőtanárok és természetesen a 

szervező és segítő pedagógusok, felnőttek és diákok. A záró rendezvényen 

igazgatónő adta át a díjakat, Karácsony László értékelte a programot. Közben 

színvonalas sportprogramokat láthattunk, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

ugróköteles csapatától, a városi Ciril tánccsoporttól. Közösen megtekintettük a 

rajzkiállítást majd megvendégeltük a résztvevőket, egyben megköszöntük aktív 

részvételüket. Örültek az egészséges ételek és italok kóstolásának, minden el is 

fogyott. A gratulációkból kitűnt, hogy az öt alkalommal lebonyolított program 

sorozat jól sikerült. Változatos feladatokkal, érdekes foglalkozásokkal sikerült a 

diákokat lekötni és érdeklődésüket felkelteni egy sokak számára új sportág iránt. 

Mi szervezők is úgy éreztük, hogy sok munka volt vele, de megérte. 

Hartmann-né Drexler Ilona 

Karácsony László 


