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“A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: 

lelkesedéssel, örömmel és hálával. 

Mert a mozgás az élet, az élet pedig a mozgás. 

Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel.” 

(Ron Flecher) 



 

Munkaközösségünk tagjai, végzettségük 

 

Hencsei Hajnalka: .........................   testnevelő, tanító testnevelés és informatika 

műveltségi terület, gyakorlatvezető mentortanár, 

közoktatási vezető 

Hencsei László: .............................   testnevelő, gyógytestnevelő, úszásoktató, tanügyi 

igazgatási szakértő 

Kapus Ildikó: .................................   testnevelő, angol tanár, kosárlabda sportedző, 

úszásoktató 

Makkai Balázs: .............................  testnevelő, kézilabda edző 

Molnár Gergely: ...........................    testnevelő, kézilabda edző, úszás sportedző 

Szomjasi Bernadett: .....................   testnevelő, aerobik oktató, rekreáció sportoktató, 

úszásoktató 

Varga-Sárzó Adrienn: ..................  testnevelő, gyógytestnevelő, úszásoktató, aerobik 

oktató, gyakorlatvezető mentortanár, közoktatási 

vezető 

Vereb Imre: ...................................   tanító, testnevelési műveltségi területtel, atlétika 

segédedző 

Vers Csilla: ....................................  testnevelő, tanító testnevelési műveltségi 

terület,röplabda, kézilabda, aerobik oktató, néptánc 

szakirány, közoktatási vezető 

Zsebe Gábor: .................................    testnevelő, labdarúgó edző (UEFA “B” diploma) 

Délutáni sportfoglalkozásaink 

 

Bácskai Sándorné (külsős):  7 – 8. évfolyam lány röplabda 

Molnár Gergely:  3-4. osztály röplabda 

Hencsei László:  úszás 

Makkai Balázs:  U9- U10 fiú kézilabda 

Szomjasi Bernadett:   jóga 

Vereb Imre:    1-4. évfolyam atlétika, 5-6. osztály röplabda, óvodás 

torna 



 

Zsebe Gábor:  1 – 8. évfolyam fiú-lány labdarúgás, 1-2. osztály 

röplabda, óvodás torna 

Varga-Sárzó Adrienn:  úszás 

 

 

 

Sportági felelőseink 

 

 

Atlétika: alsó tagozat: ............   Vereb Imre 

 5 – 8. osztály: ..........   Szomjasi Bernadett 

Röplabda sportágban segítségünkre lesz:  Bácskai Sándorné 

Játékos sportverseny:  ..............................   Zsebe Gábor 

Kézilabda ..................  ................................   Makkai Balázs 

Labdarúgás ...............  ................................   Zsebe Gábor 

Úszás: ........................  ................................   Hencsei László, Varga-Sárzó Adrienn 

 

 

A nyáron történt 

 

- Zsebe Gábor elvégezte a “Karate az iskolai testnevelés keretein belül” című 30 órás akkreditált 

továbbképzést.  

- Zsebe Gábor szeptember 4-én MLSZ Futsal “B” tanfolyam felvételin vesz részt, ha sikerül, 

akkor ezen a képzésen fog részt venni. 

- Zsebe Gábor labdarúgó napközis tábort tartott. 

- Hencsei László és Varga-Sárzó Adrienn napközis úszótábort tartott. 

- A sportpályánk festését a testnevelés munkaközösség elvégezte. 

 

 

 



 

A tanév feladatai 

 

 A pedagógusok minősítése folyamatosan zajlik. Október 1-én Varga-Sárzó Adrienn 

mesterpedagógus minősítésére kerül sor. 

 A Diákolimpián minden nálunk működő sportágban, korosztályban és nemben elindulunk, 

valamint minden olyan versenyen, programon részt veszünk, mely sportolóink felkészülését, 

valamint tanulóink testi, lelki fejlődését elősegíti. 

 Egész tanéven át tartó programsorozatunkat, az “Egészség és Sportnapok” Jó gyakorlat 

rendezvényeit megtartjuk (Báthory Mini Maraton, Egészségnap, Báthory Kupa röplabda és 

kézilabda sportágban, OviOlimpia, Házi úszóverseny) 

 Labdarúgó csapataink a Bozsik programban, valamint a Suli futsal bajnokságban, Kadnár 

Lajos Emléktornán vesznek részt. 

 Együttműködési szerződésünk él továbbra is számos sportegyesülettel. 

 Részt veszünk az utcai futóversenyeken. 

 Részt veszünk a Magyar Diáksport Napja pályázaton, melyet szeptember 24-én rendezünk 

meg iskolánkan. 

 Óralátogatás keretén belül hagyományosan a belépő első és ötödik évfolyamos sportiskolai 

osztályokat láogatom Vereb Imrénél (1.a) és Makkai Blázsnál (5.a) 

 Október 22-én megtartjuk a hagyományos október 23-i Emlékfutást a testnevelés órák 

keretében. 

 Január 28-án megrendezzük a városi óvodások részére az Oviolimpiát. 

 Házibajnokságokat szervezünk a tanulók igényei szerint több sportágban, játékban.  

 Kapcsolatot tartunk a város iskoláival, óvodáival, különös tekintettel az iskola körzetének 

óvodáira. Rendezvényeinkre meghívjuk őket, valamint rész veszünk az általuk szervezett 

programokon. 

 Szoros kapcsolatot ápolunk városunk másik köznevelési típusú sportiskolájával, a veszprémi 

Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégiummal.  

 Március 2-3-án megtartjuk az óvodások részére a fizikai alkalmassági vizsgát. 

 A sportiskolai képzés mind a nyolc évfolyamon sikeresen működik. Feladatunk az oktatás 

magas színvonalának megtartása, a leendő első osztályosok körültekintő válogatása. Ennek 

érdekében óvodás tornát, délutáni úszótanfolyamokat, városi futóversenyt, Ovi Olimpiát 

rendezünk. Ezek a programok nagymértékben segítik a leendő első osztályosok kiválasztását, 

a sportiskola népszerűsítését. A sportiskola népszerűsítését, az óvodákkal való 

kapcsolattartás feladatait also tagozatos Igazgatóhelyettes Asszonyunk, Gönczölné Lendvay 

Anikó látja el. 

 Március 26-án megrendezzük a hagyományos Egészségnapot. 



 

 Április 4-én megrendezzük a sportiskolai bemutatónkat, a Sportgálát. 

 Az ENSZ április 6-át a sport nemzetközi napjává nyilvánította. Megszervezzük e jeles nap 

méltó megünneplését. 

 Áprilisban tartjuk meg a szokásos Báthory Mini Maraton elnevezésű futóversenyünket a 

városi óvodások részére. 

 Minden csütörtök délután óvodás tornát tartunk a leendő első osztályos gyermekeknek Vereb 

Imre vezetésével. 

 A sportági felelősök az általuk vállalt sportokban szervezési feladatokat látnak el, valamint a 

versenyekre felkészítik és kísérik a diákokat. 

 Tevékenyen részt veszünk a Diákönkormányzat segítésében. A diáknapon sportversenyek 

szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

 A balesetek és fegyelmezetlenség elkerülése érdekében rendet tartunk a tornateremben, az 

öltözőkben és a folyósón, ezért a tanórai szünetekben ügyeletet tartunk a testnevelés 

folyosón. 

 A szertári eszközök állapotát folyamatosan ellenőrizzük. Az eszközök beszerzése, az anyagi 

lehetőségeinktől függően történik. 

 Az atlétika versenyeken való eredményes szereplés érdekében a tanév elején és végén 

felmérjük a 2-8. évfolyam teljesítményét (60 m, egy iskolakör, helyből távolugrás, 

kislabdahajítás), erre adatbázist hoztunk létre. 

 Májusban az egész iskola részére kirándulást szervezünk a Sobri Jóska Kalandparkba. 

 Márciusban a NETFIT felmérést elvégezzük iskolánk összes felső tagozatos gyermekén. 

 Szoros kapcsolatot ápolunk és kölcsönösen meghívjuk egymást határon túli 

tetsvériskoláinkkkal, programjainkra rendszeresen meghívjuk egymást.  

 A Diákönkormányzat munkájában segítséget nyújtunk, több sportos jellegű versenyt, 

vetélkedőt szervezünk. 

 Júniusban megszervezzük a hagyományos Báthory Kupa kézilabda tornát. 

Nyári sporteredményeink 

 

Atlétika 

 

 

Esső Gergő 1.a 

VEDAC szintfelmérő dobóversenye gerelyhajítás: 1. hely 

7. Ecsedi László Emlékverseny távolugrás: 2. hely 

Lókuti terepfutó verseny 800 m: 1. hely 



 

Szent István napi futóverseny 800 m: 1. hely 

 

 

Szemán Dorka (2.a): 

Mozgásban az erő Lókuti Terepfutó verseny 800 m: 1. hely 

Veszprém Szent István Terepfutó verseny 800 m: 1.hely. 

 

Eichberger Ádám (4.a) 

Sport XXI. pályaverseny: csapat 1. hely 

VEDAC Szintfelmérő dobóverseny gerelyhajítás: 2. hely 

Szent István napi futóverseny: 1. hely 

 

Esső Ádám (4.a) 

Sport XXI csapat 5 próba: 1. hely 

60m gátfutás: 2. hely 

1600 m: 1. hely 

kislabdahajítás: 1. hely 

VEDAC szintfelmérő dobóversenye gerelyhajítás: 1. hely 

7. Ecsedi László Emlékverseny kislabdadobás 1. hely 

7. Ecsedi László Emlékverseny távolugrás: 5. hely 

 

Szirbek Titusz (5.c) 

U16 és U14 Atlétikai Bajnokság Észak-nyugat terület 2. forduló 600 m: 5. hely 

Egyéni csúcsok versenysorozat 2. forduló 300 m: 4. hely 

U16 és U14 Atlétikai Bajnokság Észak-nyugati terület 3. forduló 600 m: 5. hely, 2000 m: 3. hely 

 

Kis Zétény (6.a) 

U16, U14 Atlétikai bajnokság ÉNy terület 2. forduló kalapácsvetés: 2. hely 

Háziverseny: szintfelmérő verseny volt kalapácsvetés: 3. hely, diszkoszvetés: 4. hely 

Dr. Papp Pál- Csermák József kalapácsdobó verseny kalapácsvetés: 1. hely 

FSE dobóverseny 4. forduló kalapácsvetés: 6. hely 

 

Esső Dóra (7.a) 

37. Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai Verseny 400m: 19. hely 

U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 2. forduló 1500m akadály: 4. hely 

U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 2. forduló 800m: 10. hely 



 

Egyéni csúcsok sorozata 2. pályaverseny 800m:11. hely 

Magyarország XI. hegyifutó országos bajnoksága 4000 m: egyéni 6. hely, csapat 1. hely 

Lókuti terepfutó verseny 5000 m: 2. hely 

Egyéni csúcsok sorozata 3. pályaverseny 800 m: 3. hely  

Szent István napi futóverseny 1500 m: 1. hely 

U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 3. forduló 1500 m: 5. hely 

U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 3. forduló 3000 m: 2. hely 

 

Eichberger Máté (7.a) 

62.Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság 1500 m: 13.hely 

U14 és U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 2. forduló 600 m: 8. hely 

U14 és U16 Atlétikai Bajnokság ÉNY terület 2. forduló 2000 m: 3. hely  

U14 és U16 Atkétikai Bajnokság ÉNY terület 3. forduló 2000 m: 5. hely 

 

Szemán Kata (8.a) 

U14 és U16-os korcsoport ÉNY területi 2. forduló 1500 m akadály: 1. hely 

U14 és U16-os korcsoport ÉNY területi 2. forduló 800 m: 2. hely 

Egyéni Csúcsok 2. forduló 800 m: 2. hely 

Hegyifutó Országos Bajnokság 4 km: egyéni 2. hely, csapat 1. hely 

Mozgásban az erő Lókuti Terepfutó verseny 7 km: 2. hely 

 

Bálint Gergő (8.a) 

Hegyifutó Országos Bajnokság: 2. hely 

Tájfutó Ifjúsági Európabajnokság: long: 22. hely 

Tájfutó Ifjúsági Európabajnokság váltó: 7. hely 

Tájfutó Ifjúsági Európabajnokság: sprint: 34. hely 

 

Szirbek Albert (8.c) 

SVSE Egyéni csúcsok versenysorozat 1. forduló 600 m síkfutás  

U16 és U14 Atlétikai Bajnokság észak-nyugati terület 2. forduló: 

800 m: 1. hely 

1500 m: 1. hely 

SVSE Egyéni csúcsok versenysorozat 2. forduló 800 m:  

 

 

 



 

Kézilabda 

Szökrényes László (7.a) 

New Belgrad Summer Cup: 2. hely 

 

Lovaglás: 

Markó Letti (2.a) 

Csóti szabadidős lovasverseny futószár: 3. hely 

 

Úszás 

Kovács-Pimper Gergő (3.a) 

Delfin Regionális Országos Bajnokság: 

50 m pillangó: 2. hely,  

100 m pillangó: 2. hely, 

50m gyors: 4. hely, 

100m gyors: 5. hely, 

200m gyors: 2. hely 

400m gyors: 1. hely 

200m vegyes: 1. hely 

50m hat: 1. hely 

100m hat: 2. hely  

 

Gombás Médea (7.a) 

Budapest Kupa 200 m hát: 10.hely, 200 m gyors: 29.hely, 50 m hát 18.hely 

Országos Serdülő Bajnokság: 

50 m gyors: 20. hely, 

400 m gyors: 18. hely, 

200 m gyors: 8. hely, 

100 m hát: 10.hely, 

200 m hát: 12.hely. 

Balaton átúszás résztvevő 

 

Nagy Boglárka (7.c) 

Jubileumi verseny Dunaújváros: 

4x50 m MIX vegyesváltó: 3. hely, 

200 m vegyes: 1. hely, 

100 m hát: 3. hely, 



 

100 m mell: 1. hely, 

100 m gyors: 3. hely. 

 

Vitorlázás 

Csomai Bálint (6.a) 

Nádas BYC1912 Kupa: 3. hely 

Nádas Kupa Csopak: 3. hely 

Nádas Sarus: 1. hely. 

 

 

 

 Varga-Sárzó Adrienn 

 testnevelés m.k. vezető 

 

Veszprém, 2021. szeptember 1. 


