
 

 

„Mozdulj, Irinyi!” 

Szakmai beszámoló az NTP-SR-15-0113 pályázatról 

 

A Nemzeti Tehetse g Program a ltal „Sporta gva laszto  rendezve nyek ta mogata sa ra kií rt ” 

pa lya zata nak segí tse ge vel az Irinyi Ja nos Reforma tus Szakko ze piskola e s Dia kotthon 700 000.-

Ft ta mogata st nyert „Mozdulj Irinyi” cí mmel. 

A pa lya zat ce lja: sportágakat népszerűsítő rendezvények lebonyolí ta sa, a kií ra snak 

megfelelo en kiege szí tve az ege szse ges e letmo ddal, egészségmegőrzéssel, egészséges 

táplálkozással kapcsolatos tanácsadással, egészségügyi szűrővizsgálatokkal, valamint két 

véradással. 

A program során öt sportág népszerűsítését, megismertetését tűztük ki célul: 

- erőemelés, súlyemelés 

- röplabda 

- kosárlabda 

- asztalitenisz 

- tenisz 

A "Mozdulj Irinyi" cí mu  pa lya zat az abban szereplo  sporta gak megismertete se t, 

megszerettete se t tu zte ki ce lul. Ezen tu l szerettu k volna ele rni, hogy azok a dia kok is aktí van 

vegyenek re szt a programokban akik keve sbe  szeretnek sportolni, a ma r sportolo kat pedig 

o szto no zni kí va ntuk a versenysport, az uta npo tla s nevele s fele . A mozga s megszerettete se n 

kí vu l a program jo  leheto se get adott arra is, hogy a sport mellett az ege szse ges e letmo dra is 

felhí vjuk tanulo ink figyelme t. 

 

A programsorozat időrendi sorrendben:  

2015. okt. 2. Véradás az inte zme ny dia kotthona ban a Magyar Vo ro skereszt szerveze se ben 

 

A tane v eleje to l kezdve a kosa rlabda e s ro plabda foglalkoza sok heti rendszeresse ggel a 

programto l fu ggetlenu l is zajlottak. A ping-pong asztalokat a dia kok ege sz tane vben 

haszna lhatta k szu netekben, lyukas o ra kban, de luta nonke nt 

 

Kosárlabda: jan. 22-febr. 26. – Labda s alapoza s, ira nyva ltoztata s, emberfoga sos ve dekeze s, 

egykosaras ja te k, zo nave dekeze s, edzo me rko ze s, ha zibajnoksa g 



Az edze seket a Sla ger Kosa rlabda Egyesu let vezeto je tartotta, aki egyben inte zme nyu nk 

testnevelo  tana ra Gaszper Andra s. 

 

Súlyemelés, fekvenyomás: febr. 9-26. – Sporta gbemutato  foglalkoza sok, szakmai tana csada s, 

technikai bemutato , verseny 

A KVSE Su lyemelo  szakoszta lya val ko zo sen tartottuk a foglalkoza sokat, a bemutato kra 

oszta lyokat mozgo sí tottunk, volt, hogy a testnevele si o ra k kerete n belu l mutattuk be a sport 

sze pse ge t. A ne pszeru sí te sbo l Pa trovics Ge za to bbszo ro s magyar bajnok, szenior vila gbajnok 

su lyemelo , edzo  is kivette a re sze t. 

 

Február 9. Véradás az inte zme ny dia kotthona ban a Magyar Vo ro skereszt szerveze se ben. 

 

Március 23-24: Egészségügyi szűrővizsgálatok 

Halla s, la ta s, su ly, magassa g, ve rcukor, ve rnyoma s, testsu ly, testzsí r, BMI index, valamint 

leheto se get adtunk a szeme lyes konzulta cio ra is. Az iskolaorvos e s az iskolai ve do no  az 

inte zme ny ko zel 100 tanulo ja t e s dolgozo ja t szu rte ill. vizsga lta meg. 

 

Röplabda: február 11-márc. 3. Bemutato  o ra k, edze s e s me rko ze sla togata s a felno tt 

csapatna l (VRCK), ro plabda edze s, ha zi verseny. A sporta gat a va ros ro plabda csapata val 

egyu tt ne pszeru sí tettu k. A sporta gnak to bb e vtizedre visszameno  hagyoma nya e s eredme nye 

van Kazincbarcika n. A VRCK a Magyar Bajnoksa g elso  oszta lya ban az ide n II. helyezett lett. A 

csapatban to bb volt e s jelenlegi tanulo nk helyet kapott. Segí tse gu ket ko szo nju k! 

 

Asztalitenisz: ápr. 4-21: 

Gyakorlo  foglalkoza s, bemutato  foglalkoza s, ha zi verseny 

A sporta gnak sajnos nincs hagyoma nya a va rosban. Az asztaliteniszt csak az oktata si 

inte zme nyekben tudja k mu velni a ping-pong rajongo k. Ce lunk ezzel a sporta ggal, hogy a jo vo  

e vben megrendeze sre keru lo  dia kolimpia ra inte zme nyu nk is tudjon dia kokat nevezni. Az 

edze seket To th Ma te  testnevelo  tana r tartotta. 

 

Április 1-május 30-ig tenisz sporta g ne pszeru sí te se – ismerkede s az alapu te sekkel, 

szaba lyokkal. Va rosunkban to bb e vtizedes mu lttal rendelkezik a Kazincbarcikai Tenisz Club. A 

sporta g megismertete se hez, ne pszeru sí te se hez minden felte tellel rendelkeznek. To bb pa lya, 

adogato ge p, szakember. Abban a szerencse s helyzetben voltunk, hogy a tenisz club edzo je 

iskola nk testnevelo  tana ra Darai Imre, aki me g a dia kotthon lako it is bevonta a de luta ni tenisz 

programokba. 

 



Április 5. Egészség-nap:  

Ege szse ges e telek, italok ke szí te se, ko stola sa, plaka tkia llí ta s a te ma ban, elo ada sok e s 

szeme lyes konzulta cio . Az iskola dia kjai e s dolgozo i a nap folyama n ege szse ges 

alapanyagokbo l ke szí tett e teleket, italokat ko stolhattak meg, melyeket a pedago gia szakos 

szakke pzo  e vfolyamos tanulo k ke szí tettek el Kova csne  Horva th Krisztina tana rno  

ira nyí ta sa val. 

Az o ra k ko zo tti szu netekben mindenki kedve re va logathatott a gyu mo lcssala ta kbo l, a saja t 

ke szí te su  joghurtokbo l, teljes kio rle su  kenye rbo l e s ege szse ges alapanyagokbo l (fo leg 

zo ldse gek) ke szu lt szendvicsekbo l e s ku lo nbo zo  magvakbo l. 

A Dia kotthon aula ja ban a tanulo k a ltal ke szí tett plaka tok hí vta k fel az e rdeklo do k figyelme t az 

ege szse ges e tkeze s, valamint a ka ros szenvede lyek megelo ze se nek fontossa ga ra. 

A rendezve nyt az ege szse ges e letmo ddal kapcsolatos elo ada sok ege szí tette k ki. 

 Pa trovics Ge za a KVSE Su lyemelo  Szakoszta lya nak vezeto je a sport e s az ege szse ges 

ta pla lkoza s kapcsolata t fejtette ki elo ada sa ban, kite rve a sportolo kat e rinto  drog e s 

dopping vesze lyeire. 

 Ba lintne  Bukovics Ildiko  ve do no  az ege szse ges e s ege szse gtelen e telek, italok 

fogyaszta sa ro l, azok hata sairo l, megelo ze su kro l, a helytelen ta pla lkoza s a ltal okozott 

betegse gek felismere se ro l e s kezele se ro l tartott elo ada st. 

 

A tane vet majdnem a to lelo  programban a tanulo k nagy re sze motiva ltan vett re szt a 

foglalkoza sokon. A tanulo k jelento s re sze nek a va lasztott sporta gak u j e lme nyke nt jelentek 

meg, a foglalkoza sok sora n a technikai e s taktikai ismeretek elsaja tí ta sa n tu l a sporta gra 

jellemzo  szaba lyokat is megismerte k. To bb dia k e rdeklo do tt az adott sporta g rendszeres 

u ze se ro l, egy re szu k a dia k e s szabadido  sportban megtala lhato  lesz, ill. a versenysport 

egyesu letekben va llalja k a rendszeres foglalkoztata st is. A tanulo k e rdeklo de se a technikai 

ismeretek elsaja tí ta sa e s ke szse gszintre emele se az adott sporta gak ko zo sse gforma lo  ereje 

mind-mind azt mondatta a teve kenyse gben re szt vevo k, szervezo k e s edzo k sza ma ra, hogy 

e rdemes volt ezen sporta gi ko rt beva llalni az iskola foglalkoztata si rendszere be. Reme lju k, 

hogy a 2016/2017-es tane vben tova bbi edze sek e s versenyeztete sek szeme lyi e s ta rgyi 

felte telei adva lesznek e s tova bb folytathatjuk a pa lya zat elnyere se vel elindí tott 

tehetse ggondoza st.  A sporta gi tehetse ggondoza st a ko vetkezo ke ppen e pí tettu k fo l: 

szakedzo kkel, edzo kkel, testnevelo  tana rokkal bemutato  foglalkoza sokat tartottunk, ahol 

ismertettu k a sporta gra jellemzo  saja tossa gokat. A Kazincbarcika Va ros Ö nkorma nyzata nak 

fenntarta sa ban le vo  le tesí tme nyek e s az inte zme ny tornaterme biztosí totta k a foglalkoza sok 

kultura lt helyszí neit. A sporta gak megismere se uta n az egyes oszta lyok e rdeklo do  tanulo it 

beoszta s szerint heti rendszeresse ggel foglalkoztattuk e s saja tí ttattuk el a technikai 

ismereteket. Az edze sek uta n ne ha ny o ra ban ro gto nzo tt versenyt is szerveztu nk, ahol a 



legjobbakat ta rgyjutalommal dí jaztuk, valamint felkeru ltek az inte zme ny honlapja ra e s a 

dicso se gta bla nkra. Reme lju k, hogy inte zme nyu nk a programsorozattal hozza ja rul a "Sportolo  

Nemzet" ce l ele re se hez. Szeretne nk, hogy a helyi o nkorma nyzattal egyu ttmu ko dve a 

ko vetkezo kben egy sportpark kialakí ta sa t. 

 

Május 19-e n az inte zme ny „Tehetségszüret” elneveze su  rendezve nye n – ahol az iskola 

dia kjain kí vu l a te rse g ma s reforma tus iskola inak tanulo i vettek re szt, ku lo nbo zo  kultura lis 

programokkal. Vers, pro za, e nek, zene mu fajban. Ezen a rendezve nyen mutattuk be a "Mozdulj 

Irinyi" program sora n ke szu lt fe nyke peket, tablo kat, rajzokat egy kia llí ta s kerete n belu l. A 

re sztvevo knek tenisz, kosa rlabda e s ritmikus gimnasztika sporta gakbo l bemutato  

foglalkoza sokat tartottunk. 

 

Június 23-án az évzárón keru lt sor a legaktí vabb sportolo k, a legjobb foto t, rajzot ke szí to k 

dí jaza sa ra. 

 

A ta mogata son nyert o sszeget sportfelszerele sre (ping-pong asztal, u to , ha lo , ro plabda, 

kosa rlabda), adminisztra cio s ko ltse gekre, elo ado k megbí za si dí ja ra, teniszpa lya be rletre, a 

rendezve nyek ko ltse geire (e lelmiszerek, az ehhez kapcsolo do  egye b kiada sokra, 

ve rnyoma sme ro , ve rcukorme ro ), tablo k ke szí te se, valamint a program legaktí vabb dia kjainak 

dí jaza sa ra fordí tottuk. 

 

 

 


