
 

 KRESZ egészség szakköri beszámoló/2014. június - december 

Június elején a kétnapos Kárpát-medencei KRESZ versenyre készültünk, amelyet 

Nyíregyházán, a Sóstón a Kis Vakond táborban rendeztek meg. 

 A 4 fős csapatunk IV. helyezést ért el ezen a rangos megmérettetésen, amelyen 

kerékpáros hibafeltárás, kétkerekű és tandem kerékpáros ügyességi versenyek és 

tesztlapok kitöltése volt a feladat. 

A csapattagok: Répás Alexandra, Pozsga János, Szabó Ábrahám és Vágner Máté 

Ezt követően a Magyar Autóklub által szervezett régiós versenyen 1. és 3. helyezést elért el 

két tanuló: Pozsga János és Bakó Anita, akik ezt követően már az országos döntőre 

készültek, amire június végén került sor. 

A „Ki a mester kétkeréken” országos KRESZ versenyen Bakó Anita 3. helyezést ért el, 

nemzetközi tartalék lett, Pozsga János pedig 5. helyezett lett pályatévesztés miatt. Így 

Anita, a nyár nagy részét felkészüléssel töltötte. A nemzetközi verseny szeptember elején 

zajlott Norvégiában, Oslóban, ahova a tartalék az idén nem került ki. 

A KRESZ szakkör az idén 57 szakköri taggal kezdte meg működését. A KRESZ csoporttagok 

létszáma tovább növekedett a 2014-2015-ös tanévben. Az idén sem volt minden tanuló a 

TÁMOP - os csoport tagja, mert a csoport foglalkozásai ütköztek az iskolai szakkörökkel, a 

zenei és egyéb foglalkozásokkal. 

Az idei tanévben továbbra is kiválóan működött a mentori hálózat mindegyik csoportnál. 

Segítettek a mentorok a szakkörökön a KRESZ elméleti felkészítésben, valamint az 

ügyességi és szabályossági pályák felállításánál, a feladatok bemutatásában, a versenyekre 

felkészítésekben, a helyi versenyek lebonyolításában, területi és megyei versenyekre is 

elkísértek és mentorálták fiatalabb társaikat. 

Segítségükkel az alsós területi KRESZ versenyen, amelyet a városi Rendőrkapitányság 

kérésére iskolánkba rendeztek meg, csapatunk 1. helyezést ért el, így megyei versenyre 

jutottunk. Ott egyéni 1. helyezett lett: Hajdó Hanna 4. osztályos tanuló. 

A csapattagok: Horváth Simeon, Horváth Amadea, Vedrán Krisztián és Hajdó Hanna 

A hajdúsámsoni megyei KRESZ versenyen iskolánk csapata II. helyezést ért el. 



Megyei egyéni I. helyezettek korcsoportonként:  

Horváth Simeon 1. osztályos tanuló 

Hajdó Hanna 4. osztályos tanuló 

Megyei egyéni III. helyezett: Horváth Amadea 

A szakkörökön a mentori segítségen túl KRESZ programokat, táblás játékokat, KRESZ 

szimulációkat, animációkat, videókat, KRESZ kvízeket, a dráma eszköztárát, a különböző 

szemléltető eszközöket, interaktív táblát és tanulói laptopokat használtam fel egyéni, 

páros, és csoport munkában.  

 

Debrecen, 2014. december 18.                             Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

 

 


