
KRESZ egészség szakköri beszámoló /2015. január-május 

A 2014-2015-ös tanév 2 félévében színes, változatos programokra került sor a TÁMOP 

támogatásával. 

Januárban a közlekedés színesítése és tapasztalatok bővítése érdekében 2 alkalommal 

Limuzinos bemutatóra és városnézésre került sor korcsoportonként, ami elnyerte 

minden KRESZ szakkörös tetszését. 

Ezt követte még januárban a 3D-s mozifilm megtekintése a Pláza moziban. 

Februárban újabb meglepetéseket terveztem szakköröseimnek a támogatott összegből. 

A Liszt Ferenc repülőtérre utaztunk Budapestre, ahol bemutatták a reptér működését, a 

reptéri tűzoltóautókat, a tűzoltóság feladatait, a gyakorlópályát, amit ki is próbálhattak 

a szakkörösök. A kifutópályákon közlekedve közvetlen közelről figyelhették meg a 

diákok a repülők felszállását és landolását.  

Ezt követően a Közlekedési Múzeumba látogattunk el, ahol a különböző szárazföldi, vízi 

és egyéb járművek fejlődését figyelhették meg a tanulók. Az interaktív bemutatókon 

folyamatosan kérdezhettek is a diákok, amit gyakran meg is tettek.  

A színes programok után közös vacsora következett a reptérhez közeli McDonald's- ban. 

Este 9 órakor értünk haza Debrecenbe. Köszönjük a lehetőséget erre a kirándulásra is! 

A kirándulást követően még két alkalommal játszóházba is elmentünk a KRESZ 

szakkörösökkel, ahol játékosan fejleszthették a reflexeiket, az ügyességüket. 

Ezek után már komoly munka következett minden szakkörös számára. Elkezdődött, ill, 

folytatódott a tavaszi KRESZ versenyekre felkészítés a szokott módszerekkel, 

eszközökkel, programokkal és segítőkkel.  

A kellően motivált és felkészített diákok minden megmérettetésen megállták a helyüket. 

A tavaszi KIK KRESZ felsős versenyen iskolánkat 2 tanuló 1 fiú és 1 lány képviselhette.  

A helyi, iskolai verseny győztesei: Pozsga János 6. osztályos tanuló és Bakó Anita 7. 

osztályos tanuló. Ők képviselték iskolánkat a területi KRESZ versenyen, ahol csapatban 

I. helyezést értek el. Az egyéni I. helyezett Pozsga János lett. 

A megyei megmérettetésen újra 1. helyezést ért el csapatunk: Bakó Anita és Pozsga 

János.  

Egyéni I. helyezett Pozsga János lett a 11-15 évesek között, így országos versenyre jutott. 

A lányok között egyéni I. helyezést ért el Bakó Anita, aki szintén országos versenyre 

jutott és a megyénket képviselhette az országos döntőn. 



A kisebbek 10-12 évesek között szintén I. helyezett lett és az Autóklub által szervezett 

országos versenyre jutott Kerekes Lőrinc, iskolánk 5. osztályos tanulója. 

A megyei 2. helyezést szintén a Huszár Gál Iskolából nyerte a 4. osztályos Hajdu Gergő. 

Május 19-21. között zajlott a KIK KRESZ országos döntő, amelyet az idén változatos 

programokkal Békés megye Rendőr-főkapitánysága szervezett Gyulán. A versenyzők és 

kísérőik elhelyezése a gyulai vár mellett lévő Erkel Hotelben volt.  

A versenyszámok: 100 pontos tesztlap kitöltése, ügyességi kerékpározás a helyi 

Sportcsarnokban, valamint forgalomban kerékpározás egyénileg, vizsgabiztosok 

irányításával az idegen városban, térkép és helyismeret nélkül. 

A Huszár Gál -os diákok sikeresen szerepeltek ezen az összetett és igen nehéz 

megmérettetésen is. 

Csapatban 5. helyezést értek el a 20 csapat közül,(19 megye + a főváros.)  

Egyéni II. helyezett lett Pozsga János a 20 fő -12-15 éves - tanuló közül. 

Jelenleg az Országos Pindur- pandúr KRESZ versenyre készülünk a legkisebbekkel, az 

1-2. osztályosokkal, amelyre 2015. május 29-én lesz Budapesten, a IX. kerületben az 

ORFK területén kerül sor.  A 3-4.-esekkel és a felsősökkel pedig Ebesen júniusban 

megrendezésre kerülő megyei KRESZ versenyre gyakorlunk egy alsós és egy felsős 

KRESZ csapattal. 

 Július elején az Autóklub valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 

Baján szervezi meg a több napos országos KRESZ versenyt, amire szintén folytatjuk a 

felkészítést.  

Köszönjük az iskolavezetésnek a TÁMOP pályázat általi számos lehetőséget a tanulásra, 

a fejlődésre, a motiválásra, a jutalmazásra, a csapatépítésre, a kirándulásokra! 

 

 

Debrecen, 2015. május 22.                                             Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

                                                                                                       szakkörvezető 


