
 

 

Beszámoló a 
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 

azonosító számú pályázat keretében az 5. fenntartási évben (2017. 09 – 2018. 08.) 
megvalósításra került tevékenységekről 

 
Gazdagrét Törökugrató Általános Iskola 

Verseny 
 
Iskola neve:   Gazdagrét Törökugrató Általános Iskola 
Iskola címe:   1118 Budapest, Törökugrató u. 15. 
Időpont:    2018. április 20. péntek  
Programért felelős személy: Gyalog Zoltán és Homer Nóra testnevelők 
Megvalósítás helye:  Budapest, XI. kerület, Gellért-hegy 
Résztvevők:   az iskola 3.-8. osztályos tanulói  
Rendező:  Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási Futó Szakosztálya 
 
A pályázat fenntartási időszakában, ebben a tanévben is sikerült tömbösítve tartani egy tájfutó versenyt több 
iskola számára. Ez több szempontból is előnyös volt a Törökugrató utcai iskola tanulói számára. Egyrészről 
összemérhették eddig megszerzett tudásukat más iskolák diákjaival, másrészt egy igen nagy létszámú, 
rangos eseménnyé fejlődött az eseményen vehettek részt. 
Az eseményt a szokásos, április 22-ei időpontkörnyékére terveztük, idén ez április 20-án, pénteken lett 
megtartva. 
 
Ezen a napon közel 500 diák teljesítette a versenyt, ebből 26-an a gazdagréti Törökugrató utcai Általános 
Iskolából. Nincs már tájfutó szakkör az iskolában, ezért valamivel kevesebb volt az indulók száma a korábbi 
évekhez képest, de a tájfutás továbbra is nagy népszerűségnek örvend a korábbi évek munkájának 
gyümölcseként. 
 
Az iskola diákjai láthatóan lelkesen vettek részt ezen a tájfutó eseményen. A verseny Törökös résztvevőinek 
többsége a korábban a tájfutást kipróbálók társaságából került ki, de sok új arc is csatlakozott a 
versenyfelhívásra Többségük párban indult, de néhányan egyénileg vágtak neki a 700-1900 m-es távnak. 
 
A verseny maga 10 órakor kezdődött több bemelegítő pályával, amelynek a lefutásával a tájfutással ez idáig 
még nem találkozott versenyzők is betekintést nyerhettek a tájékozódás fortélyaiba. A mért futamra 11-kor 
kerítettünk sort, amikor is koronkénti és nemenkénti bontásban indultak a 18 iskola diákjai. Pillangós pályák 
voltak a legkisebbek kivételével, vagyis több hurkot különböző irányból kellett teljesíteni a versenyzőknek, 
így többen indulhattak egy időben. 
Dél is elmúlt, amire az utolsó versenyző is elindult. 



 

 

 
A verseny a tavalyi évhez hasonlóan szikrázó napsütésben zajlott, így a beérkezett versenyzők a gellért-
hegyi „Ceruzás” játszótéren és környékén hasznosan, kellemesen tudták tölteni az idejüket a 13 órakor 
kezdődő ünnepélyes eredményhirdetésig. 
 
Az eseményen Gyurcsó Zsuzsa, a XI. kerület Újbudai Pedagógiai Intézet vezetője adta át az érmeket, 
ajándékokat a 13 órakor tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. 
 
Az eredményhirdetést minden iskola megvárta, melyen az első három helyezett érmet, 4-6 helyezett 
oklevelet kapott.  
 

FÉNYKÉPEK 
 

  
Az iskola versenyzői 

 

  
  Rajt után 



 

 

 

A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola indulói  
és helyezéseik az egyes kategóriákban 

 
Alsós fiú (3×2 + 1 = 7 f ő) 

2  Varga Dániel, Vámos András Gazdagrét-Törökugrató 6:11 
4  Vida Áron, Brodorits András Gazdagrét-Törökugrató 6:36 

16  Vencz Gergő Gazdagrét-Törökugrató 13:54 
20  Lóránt Zalán, Bóta Dominik Gazdagrét-Törökugrató 17:07 
 
5-6 lány (2×2 = 4 f ő) 
14  Németh Aisa, Vincze Réka Gazdagrét-Törökugrató 10:30 
16  Bognár Eszter, Simon Lilla Gazdagrét-Törökugrató 10:33 
 
5-6 fiú (5×2 + 3 = 13 f ő) 

3  Oláh Ádám, Kürti Benedek Gazdagrét-Törökugrató 7:38 
7  Vitályos Bence, Fodor Huba Gazdagrét-Törökugrató 9:16 
9  Loki Patrik, Cseresnyés Péter Gazdagrét-Törökugrató 10:02 

10  Csőke Balázs Gazdagrét-Törökugrató 10:14 
13  Szilágyi Balázs,Andor Zoltán Gazdagrét-Törökugrató 10:59 
26  Szontáhg Ágoston, Csáki Márk Gazdagrét-Törökugrató 16:57 
32  Tancz János Gazdagrét-Törökugrató 19:45 

  Enwer Éliász Gazdagrét-Törökugrató hiba 
 
7-8 lány (2 f ő) 

8  László Karolina Gazdagrét-Törökugrató 14:03 
28  Jakab Zsófia Gazdagrét-Törökugrató 22:49 
 
Összesen 26 fő 

 
 

Budapest, 2018. 04. 20.  
 
 
 

 Gyalog Zoltán 
      testnevelő 


