
 
 

Válassz és nyerj!  
Sportágválasztó rendezvény 

NTP-SR-15-0108 

Nyertes pályázat 

Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 

8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. 



I n t é z m é n y ü n k a z E m b e r i E rő f o r r á s o k M i n i s z t é r i u m a ( t o v á b b i a k b a n : 
Támogató)  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: 
Támogatáskezelő) által meghirdetett, "Sportágakat népszerűsítő rendezvények 
támogatása" című, NTP-SR-15 kódjelű pályázatok egyik nyertese. 
 
“Válassz és nyerj!” Programunk lényege, hogy a bemutatott sportágakon keresztül 
egyrészt diákjaink, másrészt az iskolából már elballagott, azonban a közösség részeként 
aktív helybéli fiatalok is megtalálhassák azt a sportágat, amelyben örömüket lelik. 
Összesen 14 sportág kipróbálására biztosítottunk lehetőséget. Továbbá egészségügyi 
előadások és művészeti kiállítás színesítette a rendezvényt. Mindemellett pedig 
sztárvendégeket hívtunk.  
 
Sportágválasztó rendezvényünk reggel 9:00 órakor kezdődött, melyet Kósa Istvánné a Suli 
Harmónia - 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány Elnöke és Vigh László Országgyűlési 
Képviselő nyitott meg.  
A programok egyszerre több helyszínen zajlottak, így a diákok folyamatosan aktív és 
érdekes sportágak közül választhattak. 
 

Válassz és nyerj! Sportágválasztó rendezvény program menete: 

9:00 - Esemény megnyitása - Nyitóbeszédek 

Kósa Istvánné a Suli Harmónia - 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány Elnöke 

Vigh László Országgyűlési Képviselő, Felsőrajki Sportegyesület Elnöke 

Preisinger Sándor ZTE társelnöke, MTK és Válogatott játékos (sztárvendég) 

A - helyszín: 

09:30 – Labdarúgás (2 pályán) 
10:00 – Karate (Felsőrajki diákok nagyszabású bemutatója) 
10:30 - Wing Chun - Jeet kune do 
11:00 – Kali  
11:30 – Asztalitenisz 
12:00 - Zumba 

B - helyszín: 

10:30 - Íjászat 
11:00 - Darts 
12:00 - Lábtoll-labda 



C - helyszín: 

10:30 – Pétanque 
11:30 – Asztalitenisz (2 asztalon) 

12:20 Ebéd  

Étkezési  lehetőséget is biztosítottunk vendégeinknek a falu központjában, a sportpálya 
mellett. 

13:30 Egészségügyi Sátor  

Előadások 

- Egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás. 
- Finomat egészségesen. A menzareform célja. 
- A magas vérnyomás veszélyei, szövődményei, megelőzései. 
- A diabetes veszélyei, kockázati tényezői, szövődményei. 
- Dopping és Drogok és azok veszélyei. 
- Elsősegélynyújtás felnőtt és csecsemőkorban. 

12:30 Művészeti sarok 

Egészség és sport témában plakát készítése.  
15:00 Munkák értékelés: 
Az ügyes munkákat jutalomban részesítjük. 

15:00 Mérések és tesztek 

Mérések és egészségügyi tesztek mentősök és az ápolónő közreműködésével. 
Véradási lehetőség a Vöröskereszt támogatásával.  

15:45 - Meglepetés Sztárvendég 
Sűrü FX Tamás  magyar Freestyle foci vezető és Világbajnok Freestyle labdazsonglőr  
-Bemutató  
-Autogram osztás és fotózkodás 

17:00 - Záróbeszéd 

Preisinger Sándor ZTE társelnöke, MTK és Válogatott játékos 

Vigh László Országgyűlési Képviselő, Felsőrajki Sportegyesület 



Célunk volt, hogy a bemutatott sportágakon keresztül egyrészt diákjaink, másrészt az 
iskolából már elballagott, azonban a közösség részeként aktív helybéli fiatalok is 
megtalálhassák azt a sportágat, melyben örömüket lelik, lehetőségeket, új kapcsolatokat, 
barátokat és élményeket biztosítanak számukra. Hiszünk abban, hogy a sportok 
közösségkovácsoló ereje, illetve a hozzájuk elengedhetetlen fegyelem, és egészséges 
életmódra nevelés a lehető legjobb módja annak, hogy a helybéli és környékbeli fiatalok 
megtalálhassák helyüket a települések közösségeiben.  

Néhány fénykép kipróbálható sportágakról: 
Zumba

Labdarúgás Íjászat

Petanque Kali



Darts Ving Chun

Karate

Freestyle Foci

Lábtoll Jet kune do



Rendezvényünk részeként a sportágak bemutatása mellett az Egészséges életmód és a 
sport című előadássorozatot hallgathatták meg az érdeklődők. Egészségmegőrzéssel, 
egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsokat kaptak. Figyelemfelkeltő, interaktív 
e lőadásokat hal lgat tak a magas vérnyomásról , d iabéteszrő l e lhízásról , 
elsősegélynyújtásról.  Az előadássorozatot a diákok és a jelenlevők nagy érdeklődéssel 
figyelték és hallgatták, tevékenyen részt vettek az előadás interaktív jellegében. Reméljük, 
hogy az ott hallottakat aktívan beépítik mindennapi életükbe is. 

Emellett továbbá azt reméltük, hogy tanulóink az iskolai testnevelésórákon túl is aktív, 
rendszeres testmozgással töltik el szabadidejüket. A sportokhoz szükséges fegyelem, a 
rendezvényen tartott előadások hozzásegítik őket ahhoz, hogy egy egészséges énkép 
alakuljon ki bennük. Ezáltal egyrészt egészségesebb életmódot folytatnak, 
egészségesebben táplálkoznak, másrészt az iskolai órákon is kitartóbban dolgoznak. Így 
tanulmányi eredményeik is javulnak, valamint a diákközösségek összekovácsolódnak. A 
rendezvény a közösség alakulását nagyon pozitív irányban befolyásolta. Még szorosabb 
kötelékek kialakításához vezetett, továbbá az iskolai testnevelésórákon is érzékelhető volt 
a rendezvény hatása. A diákok sokkal aktívabban vettek részt a testnevelésórákon, 
továbbá megnőtt a délutáni edzések iránt érdeklődő fiatalok száma is.  

Támogatóink és a meghívott egészségügyi szervezetek: Magyar Vöröskereszt Zala 
Megyei Szervezete, Pacsai mentőszolgálat, nagykanizsai ÁNTSZ, vendégelőadóink: dr. 
Rosta László diabetológus szakorvos, Heizlerné Horváth Mária a nagykanizsai ÁNTSZ 
munkatársa, Varga Éva védőnő, Pallankiné Németh Judit élelmezésvezető készségesen 
álltak látogatóink rendelkezésére egészségügyi, életviteli tanácsok megosztásában. 
Emellett programunk részeként a helyszínen felállított egészségügyi sátorban látogatóink 
az alábbi egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt:  

 Vérnyomásmérés 

 Testsúly, testmagasságmérés 

 Testzsírtömeg mérés 

 Vércukor-, és koleszterinszint mérés. 

 Látásélesség vizsgálat.  

 A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének segítségével véradásra is 
biztosítottunk lehetőséget. 

Előadóink az előadások előtt, után személyes konzultációkkal és gyakorlati vizsgálatokkal 
álltak a megjelentek rendelkezésére. Élelmezésvezetőnk a helyes étrend összeállításában 
segített.   

Dr. Rosta László diabetológus szakorvos a cukorbetegség szövődményeiről és 
veszélyeiről tartott előadása után személyes konzultációra várta az egybegyűlteket.  



Varga Éva védőnő vérnyomás-, testtömeg-, magasság-, testzsírtömeg mérésre és 
látásélesség vizsgálatra várta az előadás után a megjelent vendégeket.  

Heizlerné Horváth Mária a nagykanizsai ÁNTSZ munkatársa a szenvedélybetegségekről 
tartott interaktív bemutatót, melynek részeként gyakorlati, szemléltető eszközökön 
keresztül (drog- és alkoholszemüveg) mutatta be a kábult állapot veszélyeit. 

 

A Pacsai mentőszolgálatnak köszönhetően látogatóink 
gyakorlati formában, aktív közreműködőként sajátíthatták el az 
elsősegélynyújtás és az újraélesztés alapvető szabályait, 
melyet érdeklődőink élethű bábun sajátíthattak el. 

Sportágválasztó rendezvényünkön fontosnak tartottuk, hogy 
látogatóink a bemutatott színes sportágak mellett 
egészségmegő rzéssel , egészséges táplá lkozással 
kapcsolatos előadásokat hallgathassanak meg, illetve 
tanácsokat kaphassanak a témában. Egészségügyi 
sátrunkban látogatóinknak éppen ezért lehetőségük volt az 
Egészséges életmód és a sport című előadássorozatunk 
keretein belül az alábbi témákban tájékozódni: 

Egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás.  

Finomat egészségesen. A menzareform célja.  

A Magas vérnyomás veszélyei, szövődményei, megelőzése, 
kezelései. 

A diabetes veszélyi, kockázati tényezői, szövődményei.  

Dopping és drogok.   
 
Elsősegélynyújtás felnőtt és csecsemőkorban.  

Előadóink: dr. Rosta László diabetológus szakorvos, Heizlerné Horváth Mária – a 
nagykanizsai ÁNTSZ munkatársa, Varga Éva védőnő, Pallankiné Németh Judit 
élelmezésvezető az előadások előtt és után készséggel válaszoltak a látogatók által feltett 
kérdésekre.   

Egészségügyi előadásainkat négy általunk rendkívül fontosnak tartott szempont alapján 
állítottuk össze. Ezen szempontok: 1, az egészséges táplálkozás és rendszeres 
testmozgás ; 2, a túlsúly és az egészségtelen életvitel lehetséges szövődményei, 
kockázati tényezői ; 3, a doppingszerek és drogok kártékony, veszélyes élettani hatásai és 
végül ; 4,az elsősegélynyújtás.  



Az első témakörben – egészséges táplálkozás 
és rendszeres testmozgás – látogatóink Varga 
Éva védőnő előadását hallgathatták meg, majd 
Pallankiné Németh Judit élelmezésvezető 
előadásában kaptak tájékoztatást az iskolai 
menzareformok előnyeiről, jótékony élettani 
hatásairól, kihangsúlyozván az előnyben 
részesített teljes kiőrlésű termékeket, melyekből 
látogatóink a helyszínen kóstolhattak.  

Második témakörben – a túlsúly és az 
e g é s z s é g t e l e n é l e t v i t e l l e h e t s é g e s 
szövődményei, kockázati tényezői – dr. Rosta 
László dietetikus szakorvost hallgathatták meg 
az érdeklődők, aki a magas vérnyomás 
veszélyeiről, illetve a diabetes veszélyeiről, 
kockázati tényező i rő l , szövődményeirő l 
tájékoztatta a hallgatókat.  

Harmadik témakörben Heizlerné Horváth Mária 
– a nagykanizsai ÁNTSZ munkatársa tartott 
interaktív bemutatót a doppingszerek és drogok 
káros hatásairól. 

Utolsó témaként a jelenlevők a Pacsai 
mentőszolgálat képviselőitől tanulhatták meg 
gyakorlati formában is az elsősegélynyújtás 
alapjait és az újraélesztés folyamatát.  

Az előadások alatt diákjaink által készített 
gyümölcssalátákból , gyümölcslevekbő l , 
zöldségtálakból folyamatos kóstolót kaptak 
érdeklődőink. 

Kiegészítő tevékenységként a véradást, és a 
sportról, sportágakról szóló, művészeti kiállítást 
céloztuk meg.  



Hiszünk abban, hogy a sport számos előnyös tulajdonsága mellett az alapvető emberi 
értékekre, a mások iránti tiszteletre és felelősségvállalásra is megtanít. Éppen ezt a 
felelősségvállalást, a mások iránti tiszteletet szerettük volna megerősíteni azzal 
érdeklődőinkben, hogy látogatóink számára véradási lehetőséget biztosítottunk.  

Úgy gondoljuk, hogy a sport és a művészet kéz 
a kézben járva, egymást kiegészítve olyan 
jellemformáló erőt alkotnak, amely hozzásegíti a 
gyermekeket, fiatalokat, hogy megtalálják 
helyüket a közösségben. Éppen ezért a 
sportról, sportágakról szóló, népszerűsítő 
művészeti kiállítást rendeztünk, mely a 
rendezvény i de je a la t t f o l yama tosan 
megtekinthető volt. A kiállításon a tanulók által 
tervezett plakátokat tekinthették meg az 
érdeklődök. A pályázott és kiállított műveket 
szakmai zsűri értékelése mellett díjaztuk is, a 
közönség bevonásával. Művészeti kiállításunk 
témája az egészség és a sport volt, elsősorban 
arra ösztönöztük pályázóinkat, hogy olyan 
sportágakat mutassanak be alkotásaikon 
keresztül, amelyek nem elérhetőek számukra, 
nem mindennapiak, ezzel is színesítve a 
sportágválasztó rendezvényen megismerhető 
szakágak számát. 

 
Programunk tervezett célcsoportját három körre osztottuk, első körben iskolánk diákjait, 
másodsorban a helyi- és környékbeli fiatalokat céloztuk meg, harmadsorban az idősebb 
korosztály képviselőit kívántuk megszólítani.  
Mindhárom korosztály képviselőinek aktív és közreműködő szerepet szántunk a sportágak 
megismerését és kipróbálását illetően. A felsorolt 14 sportág bemutatásában, elsősorban 
az egyesületek delegált képviselőinek szántunk szerepet, akik tájékoztatták látogatóinkat 
az adott sportág szabályairól, történetéről, egyesületi működéséről és egyesületi 
elérhetőségeiről. A rövid tájékoztatók után programunk résztvevőinek lehetőséget 
biztosítottunk az adott sportág aktív megismerésére, kipróbálás formájában, melyben 
segítséget a delegált egyesületi képviselőktől vehették igénybe. Célunk az volt, hogy 
látogatóink minél jobban elmélyítsék tudásukat az adott sportágat illetően, s játékos 
formában a delegált egyesületi tagoktól a stafétát átvéve már ők beszélhessenek az adott 
sportág szabályairól, történetéről, hasznosságáról a soron következő érdeklődőknek.   
A diákok nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt e folyamatban.    

“Sportágválasztó rendezvényünk elérte célját!”


