
Beszámoló Szenvedélyünk az egészség vetélkedőről

A Drogprevenciós Munkacsoportban dolgozó békéscsabai védőnők idén 16. alkalommal 

szervezték meg a „Szenvedélyünk az egészség” vetélkedőt 2011. május 16-án délután.

A vetélkedőn összesen 80 általános iskolás és 85 középiskolás diák vett részt, a város 20 

iskolájából. Annak ellenére, hogy iskolánként és tagintézményenként 2-2 csapat indítá-

sára hirdettünk lehetőséget, csapatonként 5-5 fővel, az iskolák jelentős része csak 1 csa-

pattal nevezett, indoklásuk szerint nehéznek találták a nevezési feladatokat, illetve a 

túlterhelt pedagógusok nem tudták vállalni a diákok támogatását a nevezési feladatok 

elkészítésében. A város 3 iskolája nem indított csapatot, 1 iskolában a meghirdetett idő-

pontban tartott másik jelentős esemény miatt, a többiek nem indokolták.

A vetélkedőre jelentkezéssel egyidejűleg leadott nevezési feladat az Egészséges család 

megjelenítése fényképen.

A regisztrációnál leadott előzetes feladat: az egészséges táplálkozás 13 pontja alapján 

elkészített társasjáték.

Tapasztalatunk szerint a fotó pályázatra kevés önállóan elkészített pályamű érkezett, 

ezzel szemben a társasjátékok ötletesen, igényesen készültek el, ezért különdíjjal a tár-

sasjátékokat díjazzuk.

13 órakor a Városháza udvarán nyitottuk meg vetélkedőnket, majd az általános- és kö-

zépiskolás diákok más útvonalon haladva a városban térkép alapján megtalált állomáso-

kon gyűjtöttek pontokat.

Általános iskolások feladatai:

- egészséges táplálkozás zöldfűszerekkel

- allergia ismeretek

- biztonságos közlekedés

- testbeszéd

- elsősegélynyújtás

Középiskolások faladatai:

- egészséges táplálkozás

- elsősegélynyújtás

- szituációs játék

- allergia ismeretek

- testbeszéd

- elsősegélynyújtás



Az  általános  iskolások  végállomása  a  Kemény  Gábor  Szakközépiskolában  volt,  ahol 

DADA Kaszinó feladataival töltötték a várakozás idejét.

Uzsonnával tejjel és almával kínáltuk őket, a szórakoztatásukról pedig a Kemény Gitár-

klub gondoskodott.

A vetélkedő eredménye:

I. Petőfi Általános Iskola 8/c

II. 10. sz. Általános Iskola 7/ a

III. Belvárosi Általános Iskola 7/b

A középiskolások végállomása az Andrássy Gyula Gimnáziumban volt, itt a Szent-Györgyi 

Albert Szakközépiskola diákjainak baleset szimulációját láthatták, lehetőségük volt az 

újraélesztés gyakorlására, megvendégeltük őket, és Gulyás Ákos énekes, az Evangélikus 

Gimnázium diákja gondoskodott szórakozásukról.

A vetélkedő eredménye:

I. Szlovák Gimnázium

II. Szent-Györgyi Albert Gimnázium

III. Belvárosi Gimnázium

Vetélkedőnk lebonyolításában együttműködő KEF tagszervezetek:

Békéscsaba MJV Diákönkormányzat Patent Diákiroda

Békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE)

Békés Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Országos Mentő Szolgálat

Kortárs segítők

További együttműködő szervezetek:

Vöröskereszt Békéscsabai Tagszervezete

Szent István Egyetem Békéscsabai Kar önkéntes tevékenységet ellátó hallgatói

Táltos Alapítvány

Magyar Gasztronómiai Egyesület Békés Megyei Szervezete

Réthy Pál Kórház dietetikusai

Gyógyszerészeti Kamara



Békéscsaba, 2011. június 22.

Tisztelettel:

Kotroczóné Antal Teréz
megyei vezető védőnő

 


