
 

 

Beszámoló a Budai Középiskola  
(1126. Bp. Márvány u. 32.) fenntartó versenyéről  

a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 azonosító számú pályázat keretében  
(1. időszak: 2012. 04. 16 – 2014. 09. 01. között) 

 
Téma:  verseny (tájékozódási futás) 
Programért felelős személy: Gyalog Zoltán 
Megvalósítás helye:  Budapest, XI. kerület, Bikás park 
Időpont:    2014 április 18. péntek 
Résztvevők:   a Budai Középiskola 9 AB és 10 AT osztályos tanulói 
 
Mivel a pályázat megvalósításakor közreműködő Budai Középiskolás tanárnő szülési szabadságon 
van, így rám hárult a feladat, hogy beszervezzem a gyerekeket a Bikás – Parkban rendezett tájfutó 
versenyre. Két osztályból 10 tanulót sikerült elhívni a Föld Napja alkalmából meghirdetett 
eseményre. A régi Táncsics Gimnázium nem első alkalommal látogatott el erre a tavaszi programra. 
A korábbi években már belekóstoltak a tájékozódásba, igaz akkor még a Gellért-hegyen 
bonyolítottuk a versenyt. Idén a Budai-s gyerekek közül többen első alkalommal kerültek 
testközelbe a tájolóval és a térképpel, így különleges élményben részesültek a verseny alatt. 
Sajnos menet közben eleredt az eső, ami nehezítette a sportolók dolgát, de mindenki célba érkezett. 
A középiskolások mezőnyében 4 iskola mérte össze tudását ezen a szép pénteki napon. Az 
eredményeken látszik, hogy még nem igazán értették meg a számukra új feladatot, de dicséretes, 
hogy a lányok igaz szerény mezőnyében Budais lány párnak sikerült a dobogón legfelső fokára 
állnia 
 
A pályázat fenntartási időszakában, ebben a tanévben sikerült tömbösítve tartani egy tájfutó 
versenyt több iskola számára, egybekapcsolva a Föld Napjával. Ez több szempontból is előnyös volt 
az iskola tanulói számára. Egyrészről összemérhették eddig megszerzett tudásukat más iskolák 
diákjaival, másrészt egy igen nagy létszámú, rangos eseménnyé fejlődött az eseményen vehettek 
részt. 
 
Az április 18-ai, pénteki napon a két középiskolás kategóriában 12 fiú és 7 lány indult, közülük 7 
fiú és 5 lány volt a Budai Középiskola tanulója. 
 
A versenyen 9 órától lehetett bemelegítő pályát próbálni, majd a mért futam 11-kor kezdődött, 
amikor is korosztályonkénti indultak a diákok. Dél is elmúlt, amire az utolsó versenyző is elindult. 
A verseny közben sajnos az addigi borús időből esős idő kerekedett. 
 
 
 
 



 

 

 

     
        A fiúk nagyon vagányak voltak a verseny előtt          Pontfogás a parkban 

 
 

     
        Pontfogás a Bikák lábánál    A lányok sem úszták meg szárazon 
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Gyalog Zoltán 


