
 

 

Beszámoló a Gazdagrét Törökugrató Általános Iskola  
(1118 Bp., Törökugrató u. 15.) 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-domb  
Időpont:    2014 április 18. péntek 
Résztvevők:   az iskola tanulói elsőtől a nyolcadik osztályig 
 
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 napra összesen 495 diák adta le jelentkezését előzetesen, ebből 74-en a 
Törökugrató utcai Általános Iskolából. Az iskolában továbbra is tartok minden héten egy 
alkalommal péntekenként tájfutó szakkört, ahol a 25-30 fő főleg alsós alkotta kisgyerek jó időben 
az iskola környezetében, esőben, télen a tornateremben végzik a tájékozódási feladatokat, játékokat. 
A verseny Törökugratós résztvevői is többségében ebből a társaságból kerültek ki, kiegészülve 
osztálytársakkal, barátokkal, további érdeklődőkkel. 
Mivel sokaknak első alkalommal volt tájfutó térkép a kezükben, engedélyeztük, hogy párban, akár 
hármasban induljanak. 
 
A verseny maga 9 órakor kezdődött egy bemelegítő pályával, mely lefutásával a tájfutással ez idáig 
még nem találkozott versenyzők is betekintést nyerhettek a tájékozódás fortélyaiba. A mért futamra 
11-kor kerítettünk sort, amikor is évfolyamonkénti indításban rajtoltattuk a 18 iskola diákjait. Dél is 
elmúlt, amire az utolsó versenyző is elindult. 
A verseny közben sajnos az addigi borús időből esős idő kerekedett, így a rendezvény végén 
elhalasztottuk az eredményhirdetést egy későbbi időpontra, hogy ne kelljen a már beért, átázott 
versenyzőknek hosszasan várakozniuk más iskolák még futó diákjaira, elkerülve ezzel az esetleges 
megfázást. 
 
A fotókon is jól látható, hogy a rossz időjárási körülmények ellenére mind a 74 Törökugratós tanuló 
élvezte ezt a langyos tavaszi napot, amit a Bikás parkban tölthetett (iskolaidőben �). A nagy sikerre 
való tekintettel jövőre is tervezzük eme rendezvény megszervezését, mintegy hagyományt teremtve 
ezzel. 
 



 

 

 
A versenyről készült fényképek megtalálhatóak az egyesület 
(http://www.tabanispartacus.hu/egyesulet/index.php) honlapján  
 
 

     
  célban a 8-os lányok          a rajt előtt mindenkinek törölnie kell a dugókát 

 

     
        a magyarázó embereknek sok dolguk akadt     az eső ellenére egy iskola sem mondta  
           vissza az indulást 
 
 
Az iskola honlapjára (http://www.torokugrato.hu/) megkértük a felelőst, hogy tegye fel a versennyel 
kapcsolatos információkat (eredmények, fényképek). Eredmények csatolva. 
 
 
2014. 04. 25. 
 

Gyalog Zoltán 


