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BESZÁMOLÓ
Olimpiai bemutató és sportágválasztó börze

-

Pályázati azonosító: NTP-SR-15-0079

-

A pályázott, illetve elnyert támogatás összege: 1 000 000,-Ft

-

Projekt időtartama:2016.01.01-05.31

-

Pályázati program lényege: Az olimpia évében még nagyobb figyelem fordul a sport
felé így a város és a térség valamennyi sportegyesülete megmutatkozhatott ,sportágát
népszerűsíthette. Sportünnepély keretében látványos bemutatóval toborozhattak
tagokat az egyesületek. A város és térség lakossága aktívan részt vehetett a
rendezvényen ugyanis kipróbálhatta az egyes sportágakat. Egészségéről, egészséges
táplálkozásról mindenki szakembertől kaphatott felvilágosítást. Képzőművészeti
munkák szintén népszerűsíthették a sportot.

-

Időrendi sorrend: A projektünk 2016.januárjában kezdődött. Első feladatunk a helyszín
lefoglalása (Hódtói Sportcsarnok és környéke) volt, melyet az önkormányzattal kellet
egyeztetni. Mikor megvolt a helyszín és időpont akkor (január-február) vettük fel a
kapcsolatot az egyesületekkel, támogatókkal ,partnerszervezetekkel. Ekkor kértük
meg a szüksége engedélyeket. Januártól megkezdődtek a gyakorlatok próbái
.Egészséges életmódhoz kapcsolódó programelemek szervezése is megtörtént:
táplálkozás ,véradás, egészségügyi vizsgálatok, tanácsadások: védőnőkkel, orvosokkal,
kórházi szakemberekkel ,EVP iroda munkatársaival egyeztettünk. Áprilisig
megtörténtek a plakátok ,pólók elkészítése ,nyomtatása ,médiával egyeztetés,
SPORTFÜZET szerkesztése ,nyomtatása .Művészeti pályázat került kiírásra „Sport és
Én” címmel fotó ,rajz, makett kategóriákban négy korcsoportban. Az egyesületekkel a
kapcsolattartás folyamatos volt csakúgy mint a gyakorlás a sportünnepélyre. Május 2án és 6-án főpróba volt a helyszínen. Május 6-án délután megtörtént az egyesületek
helyének kijelölése és a másnapi fellépések pontosítása. Másnap 9-12-ig
sportünnepély volt a sportcsarnokban kiállítással egybekötve ,míg 10-től 17-ig
sportágválasztó a sportcsarnok mellett kiegészítve véradással ,orvosi tanácsadásokkal,
egészséges táplálkozási foglakozással ,kóstolóval. Rendezvényen összességében több
mint 4000 voltak. Megtörtént a "Sport és Én" pályázat értékelése.. A rendezvényt az
elkövetkező napokban a köszönetek ,észrevételek ,tapasztalatok megbeszélése zárta.

-

Megfogalmazott célok megvalósulása: A program célja az volt, hogy mindenki
megtalálja a számára megfelelő sportlehetőséget és egészségügyi szűréseken, orvosi
vizsgálatokon vehessen részt. A sportbemutató, kedvet csinálhatott a sportoláshoz,
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valamint a sportbemutatót követő "sportági börze" is. A bemutatón számos sportág
mutatott be látványos dolgokat, míg a börzén a többi sportágról kaphattak
felvilágosítást az érdeklődők. Aki nem jutott el a rendezvényre az a médiákon
keresztül kapott maximális tájékoztatást. A meghívott élsportolók ,élversenyzők saját
személyes élményeiket elmesélve fordíthatták az emberek figyelmét a sport felé. A
sportágak kipróbálási lehetőséget is biztosítottak az érdeklődőknek. Ha valaki kedvet
kapott az edzési lehetőségekről, versenyekről egyből tudott felvilágosítást kapni. A
visszajelzésekből az derült ki, hogy az egyesületek taglétszáma növekedett a
sportágválasztó hatására .Meghívott orvosokkal és szakembereik segítségével,
egészségügyi szűrésekkel és tanácsadásokkal, közérzetjavító szolgáltatással álltak a
családtagok számára. Több mint 30 véradó által adott vér számos kórházi ellátást
,műtétet biztosít. A vizsgálatoknál kiszúrtak 3 embert akit egyből kórházi beutalóval
engedtek el. Vérnyomásmérés , vércukormérés, vérkoleszterin mérés, testzsír
méréseken vehettek részt a kilátogató vendégek, ami az egészségmegőrzést célozta A
célközönségeink óvodás, kisiskolás gyermekek, szüleik és mindenki, aki számára
fontos a mozgás és egészségének megőrzése (több mint 4000 fő vett részt a
rendezvényem a nap folyamán). Az Erzsébet Kórház dolgozóinak (orvosok ,előadók
,nővérek) és az Egészséges Vásárhely Program szakembereinek jelenléte biztosíték volt
arra, hogy az egészségügyi vizsgálat ,egészségmegőrzés ,egészséges táplálkozással
kapcsolatban is valós képet kaptak városunk ,térségünk polgárai. Bízunk, hogy a
kapott tanácsokat ,javaslatokat mindenki saját egészsége érsekében be fogja tartani.
Sportágakról szóló művészeti kiállítás lehetőséget teremtett a sport más irányú
népszerűsítésére.
-

Alábbi eszközök beszerzésére került sor:5 db. 7-es kosárlabda,5 db 4-es focilabda,20
db ugráló kötél, 4 db 8m-es sportlétra

-

Elkészült egy műsorfüzet mely a sportbemutató programját és előadóit mutatja be
szöveggel és színes képekkel,valamint azon egyesületeket melyekkel iskolánknak
együttműködési szerződése van és szerepet vállaltak a sportágválasztón. Sorsolási lap
is készült,melyen valamennyi sportágválasztón részt vevő egyesület,egészségügyi
szakember,orvos,véradás szerepel mint helyszín,ahol pecsétet lehetett szerezni,és a
rendezvény végén sorsolás tartottunk ,melynek fődíja két roller volt.

-

Média megjelenések:

1. http://www.vasarhely24.com/cikk/sport/9946/sportos_szombat_vasarhelyen
(2016.05.02)
2. http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/9974/hetvegen_sportagvalaszto_vasarhely
en (2016.05.03)
3. http://promenad.hu/cikk/szombaton-sportagvalaszto-vasarhelyen-165990 (2016.05.03)
4. http://promenad.hu/cikk/a-boseg-zavara-a-sportagvalaszton-166138 (2016.05.07)
5. http://promenad.hu/cikk/olimpiai-sportagbemutato-a-hodtoiban-166137 (2016.05.07)
6. http://promenad.hu/galeria/olimpiai-bemutato-3484 (2016.05.07)
7. http://promenad.hu/galeria/nagy-sportagvalaszto-3485 (2016.05.07)

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola
Adószám: 15359214-1-06

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.
Tel/Fax: 62/245-066
E-mail: iskola@szentistvanisk.hu
8. http://www.vasarhely24.com/cikk/sport/10065/sportagvalaszto_a_hodtoban
(2016.05.07)
9. http://www.vasarhely24.com/galeria/sport/1341/1 (2016.05.07)
10. városi televízió híradó (2016.05.09.)
11. iskolánk honlapja: http://szentistvanisk.hu
12. számos tanulónk facebook oldala számos”like”-vel és megosztással
13. teljes olimpiai sportbemutató a Városi Televízióban 2016.05.19-én

