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Dr. Vágó Béla, Takács Zoltán, Turcsik Katalin, Szalma László:  

A KÖLYÖKATLÉTIKAI PROGRAM (KAP) OKTATÁSA SORÁN FELMERÜLT  

TAPASZTALATOK ÉS ÉRDEKESSÉGEK 

 

I. Előszó 

Írásunk célja, hogy a jelenlegi cikkünkben főleg szubjektív alapon bemutassuk a 26 

alkalommal a TF- en zajló KA képzések hangulatát. A program folytatásának lehetőségeit keressük, 

más irányú képzési területeket keressünk, majd a későbbiekben objektív kutatásokat, ismertetve 

rámutassunk a Kölyökatlétika iskolai alkalmazására, feltárjuk a képzés, a továbbképzési tanfolyam 

rövidtávú „hozamát”.  

 

 II. Előzmények 

Az 1970-es évek közepén az akkori sportvezetés, az Országos Testnevelési és Sporthivatal 

(OTSH) felismerte az atlétika sportág jelentőségét a fiatalok képzésében, nevelésében és 

pszichoszomatikus szférában betöltött igen hasznos szerepében. Ekkor került a közhasználatba az 

atlétika, mint alapsportág. Főleg a megyeszékhelyeken atlétikai központok jöttek létre, melyek 

vonzáskörzetéből a megyei gimnáziumokban és általános iskolákban sporttagozatos osztályok 

indultak, ahol emelt óraszámban oktatták a testnevelést. Mi több, mellette heti 3-4 alkalommal a 

tagozatosoknak a helyi szakosztályok valamelyikében rendszeresen edzenie, illetve versenyeznie 

kellett. Az edzői pálya méltó elismertséget kapott, az edzők az akkori tanári bérek közel 

másfélszeresét kapták. Például a DVTK- ban, akkoriban kb. 7-8 főfoglalkozású edző tevékenykedett, 

igen magas színvonalon. Sorolhatnánk azonban más megyeszékhelyeket, fővárosi kerületeket stb.. A 

lényeg abban volt, hogy a mozgásra vágyó fiataloknak államilag jó kvalitású edzőket és 

edzéskörülményeket biztosítottak akkoriban. Az 1980-as években az alapsportág lassan „kifakult” és 

lassan alapozó sportágként ment át a köztudatba, ami sajnos fokozatosan a sportág bázisának 

beszűküléséhez vezetett.  Az edzői létszámot először fokozatosan, majd drasztikusan csökkentették. 

Az 1990-es években az állami finanszírozási rendszer szinte kizárólagosan a világversenyek 

eredményességi rátája alapján kezdte kezelni az atlétikát elfelejtkezve annak alapozó-alapsportág 

jellegéről.  

(  Dr. Vágó Béla Hogyan alakultak a finanszírozási források a magyar atlétikában? )   

http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1513:finaszirozas-2&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77 

http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:finanszirozas-40-ev&catid=25:the-project&Itemid=55 

 

A 90-es évek vége és az új évezred eleje aztán újra „felfedezte” az atlétikát az un. : NAP 

programban. A Nemzeti Atlétikai Programban főleg a testnevelő tanárokat motiválták 

anyagilag, hogy részt vegyenek a képzésekben, fejkvóta alapú bérkiegészítéseket kaptak a 

gyerekek felkészítéséért és versenyeztetéséért. Állami forrásokból fizették a szakembereket, a 

versenyekre történő utazásokat és a versenyek rendezését. ( Évi 330 millió Ft támogatás, 

versenyrendszerben 1999.-ben 54.327-, 2000.-ben 66.578 diák vett részt, a versenyrendszerben 

résztvevő iskolák 1999.-ben: 1432,2000.-ben: 2114). 

http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1513:finaszirozas-2&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77
http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:finanszirozas-40-ev&catid=25:the-project&Itemid=55
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Ekkor már kezdett visszaszivárogni újra a közhitbe, hogy az atlétika alapozó jellegű sportág, melynek 

gyakorlása az alapvető kondicionális képességek fejlesztésének a legjobb és leghatékonyabb eszköze. 

Aztán a programot a MASZ- hoz rendelték és ekkor újra elvesztette az atlétika az alapozó jellegét és 

majdnem tíz évig újra a magányos sportág köntösében vívhatta küzdelmét a nemzetközi versenyeken 

elért helyezéseinek megítélésében. Ekkor jutottunk el a 2000-es évek derekára, ahol is akkoriban már 

az IAAF továbbképzési bizottságában az olasz Elio Lokatelli által képviselt irányvonal a Kid’s Athletics 

elkezdte bontogatni szárnyait és elindult világhódító körútjára. Sajnos előbb megkerülte a földet - ez 

nem 80 nap alatt történt-, majd úgy jutott el a híre hozzánk. A MASZ- ból a fiatal korosztály legjobb 

szakemberét Woth Klárát és az általa irányított szakembereket kérték fel a Kid’s Athletics hazai 

honosítására. Egy igen színvonalas és a hazai körülményeket figyelembe vevő szakmailag reális 

elképzeléscsomagot állítottak össze, melynek több elemét az IAAF Kid’s programja is beépített a 

programjába.  

2009 végén a MASZ és a TF egy-egy képviselőjét egy frankfurti konferenciára hívták meg, ahol 

ismertették a Brit Kid’s Athletics eszmeiségét, alapelveit és a program gyakorlati adaptálásának 

lehetőségeit. 

 

Az 5 lépcsős angol atléta szakemberképzési rendszer alapját a Kid’s Athletics képezi, melyet 10 napos 

kurzus keretében lehet elsajátítani, melyet egy elméleti és egy gyakorlati vizsga követ. 

Nálunk ez, az OKJ oktatói képzésnek megfelelő „jogosítványt” biztosít, csak annyi a különbség, hogy a 

Brit szakember ezzel, nem oktathat felnőtteket. A következő 14 napos továbbképzésük az a sokoldalú 

atlétikus specifikus képzés, melyben mind az öt szakág alapjainak megismertetése zajlik - ez az OKJ 

képzésünkben az edzői szintet képviseli-. Majd következik egy újabb képzési fokozat (14 nap), 

melyben már szakág specifikus képzés zajlik, ahol az ugrók, dobók, futók, gyalogló és többpróbázók 

elkülönült csoportokban kapják a képzést. Ez nálunk talán a BSc képzés szakképzőseinek felelt meg, 

akik testnevelő tanár atléta szakedzői képesítést szereznek. A negyedik fokozatban történik a 

versenyszám specifikus képzés szintén 14 napos tábor keretében, mely képzési fokozat a mi MA 

szakedzői fokozatunk megfelelője.  
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Az ötödik képzési fokozatuk egy éves folyamatos szakmai konzultáció a szövetség által megnevezett 

atléta szakemberek és menedzserek, szponzorok, versenyrendezők stb. felügyeletével és 

értékelésével. Ez a szakma PhD - je, melynek hazai megfelelője valahol a sportmenedzseri-sportági 

szakági vezető, szövetségi kapitányi képzésnek lenne megfelelő, de sajnos hazánkban ezt a képzési 

formát még nem dolgoztuk ki. 

                  

Most jutottunk el oda, hogy a Frankfurtból visszatért két szakember abban egyetértettek, hogy kell a 

KID’S Program, de a megvalósulási útja felől más elképzeléseket dédelgettek… 

Egyik út az lehetett volna, hogy a MASZ vegye át a KID’S Athletics- et és az aktív edzőknek, 

testnevelőknek tartson képzéseket és továbbképzéseket. Igen ám, de ki adja erre a pénzt? A 

szövetséget az eredményességi támogatási rendszer alapján elbíráló MOB-os alapú rendszer 

természetesen ezt nem vállalhatta fel. 

A másik elképzelés, a közoktatásban, illetve a tanári továbbképzési programban való beépítése 

győzedelmeskedett.  

A MASZ vezetésének jóvoltából, lobbizásának következtében, a már meglévő kapcsolati tőkét 

kihasználva, egészen Miniszterelnöki meghallgatásig eljutott a folyamat. Vélhetően, - a labdarúgás 

felé egyértelműen elkötelezettnek tűnő- kormányzat, bölcsen felmérte, ha lesz iskolai szinten 

atlétikus képesség-, készségfejlesztő testnevelés, akkor a többi sportág (természetesen a labdarúgás 

is) abból csakis profitálhat. 

 Az atlétikai mozgásanyag állóképesség, erő és gyorsaság, koordináció fejlesztésével a mindennapos 

testnevelés bevezetésével harmonizálva, a fiatalokat ebben a szenzitív korban igen hatékonyan lehet 

célirányosan nevelni-képezni. Elmondhatjuk, hogy a népegészségügyi szempontot, az eredményes 

élsport szemléletet és az atlétikai tehetségkutatást figyelembe vételével hatalmas eredményt ért el a 

magyar atlétika jelenlegi vezérkara. A 2013-as törvényrendeletben szabályozták, hogy azon iskola, 

melynek pedagógusa részt vett a Kölyök Atlétikai Program (KAP) továbbképzésén, annak minimum 

heti egy alkalommal KA képzéssel kell foglakoznia. (Ennek a folyamatnak a koordinálása és 

mentorálása elkezdődött, de még további fejlesztések váratnak magukra). Természetesen, ebben a 

továbbképzési folyamatban a MASZ mint alapító, át kellett, hogy adja a lebonyolítási feladatot egy 

felsőoktatási intézménynek, akinek erre jogosultsága volt. Így került a folyamat élére a Testnevelési 

Egyetem (2012-ben még a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) és dolgozta ki és 

bonyolította le az egész országot lefedő régiós rendszerű képzést. 

Ekkor értünk el újra a spirálisan visszatérő finanszírozási rendszerbe, melyben az atlétika alapozó 

sportági jellege újra állami támogatási segítségben részesült. 
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 III. Kölyökatlétikai Továbbképzések kialakulása 

Megszületett a döntés, a tanári továbbképzések keretéhez utólag csatolt kormánykeretből, a 

továbbképzés megvalósulhat. Felmerülő kérdések: kinek, kivel és hol? 

Kinek: elsősorban a 7-10 éves korosztállyal foglalkozó szakembereknek, tehát a tanítóknak és az alsó 

tagozatban tanító tanároknak. 

Kivel: A MASZ által felkért és delegált testnevelő tanárokkal, akik eddigi pályafutásuk alatt 

bizonyították rátermettségüket a feladat megfelelő végrehajtására. Kb. 14 fő végezte el sikeresen az 

erre a célra szervezett továbbképzést hazánkban. 

Hol: Az ország lefedettségét illetően 5-6 helyszínen, ahol megfelelő infrastruktúra és szakember állt 

lehetőségre. 

 

Az iskolákban a programot oktató pedagógusok és testnevelők képzésére a Magyar Atlétikai 

Szövetség felkérte a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karát (TF), akik 

kidolgozták az akkreditált képzés pontos részleteit. A Magyar Atlétikai Szövetség a „Tanfolyami 

Pedagógus-továbbképzési programalapítási engedély kiadáshoz” című kérelmét, melyben a TF már 

kedvezményezettként, valamint szakmai vezetőként is szerepelt. Az Oktatási Hivatal ezt elfogadta és 

akkreditálta.  A kérelemben a MASZ pontosan részletezte, hogy a 30 órás képzésből a 13,5 óra az 

elmélet illetve a 16,5 óra a gyakorlat. 

Első lépcsőben, a tervek szerint 1000 különböző iskolából egy-egy olyan tanító vagy testnevelő tanár 

vehetett részt a továbbképzésen, akik vélhetően szeptemberétől biztosan első osztályt fognak 

tanítani. Ehhez összesen 40 képzésre volt szükség. 

A résztvevő pedagógusok részére biztosított a program szállást, étkezést, valamint útiköltség 

hozzájárulást térítésmentesen. További motivációt jelentett a részvételre, hogy a sikeres 

végzettséggel, a Tanúsítványban szereplő 30 óra beszámít a hétévenkénti kötelező továbbképzési 

óraszámba. 

A képzést követően a program az általános iskolákban elindult, az ehhez iskolánként egy-egy 

speciálisan eszközcsomag biztosításával. Az eszközcsomag beszerzése és az iskolák címérő történő 

kiszállítása a pedagógus-továbbképzés mellet a projekt másik feladata volt, amit szintén a TF 

bonyolított. Célunk az volt, hogy minden résztvevő iskola minél hamarabb hozzájusson a megfelelő 

eszközökhöz, hiszen a kölyökatlétika program anyagában foglaltak csak ezekkel hajthatóak 

hatékonyan végre. Három év alatt, közel 3000 pedagógus ismerte meg a Kölyök Atlétikai Program 

újszerű atlétikus képesség-, készségfejlesztő oktatásmódszertanát.  
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IV. Kölyökatlétikai továbbképzések kezdete 

Kik vettek részt a képzésben? 

A résztvevők más-más képzettségi szintje és az ebből fakadó különböző elvárások és kérdések nagyon 

nagy feladat elé állították a KA oktatókat. A visszajelzések alapján azonban minden KA oktató képes 

volt eleget tenni a képzésében felmerülő elvárásoknak. 

A két budapesti csoport a TF- en működött, párhuzamos oktatási rendszerben, melynek koordinálása 

a hétvégi oktatások és „K”- hetek miatt „Pöstiesen” szólva nem kis „föladat” volt. 

A képzések nagy részében Kovács Réka és ifj. Tomhauser István vezette az egyik csoportot, míg a 

másik csoportot Takács Zoltán és dr. Vágó Béla irányította. 

A képzéseken a következő összetételű és egyben más-más érdeklődésű kollégák vettek részt: 

- tanítók, akik sohasem atletizáltak és csak a kötelező tanórai alapismeretekkel rendelkeztek, 

- tanítók, akik sohasem atletizáltak, de „testnevelés speckollt.” végeztek, 

- tanítók, akik egyébként atletizáltak, de a főiskolán nem vették fel a testnevelés speckollt., 

- nem a TF- en végzett testnevelők, akik versenyszerűen nem atletizáltak, 

- nem a TF- en végzett testnevelők, akik versenyszerűen atletizáltak 

- TF- en végzett testnevelők, akik versenyszerűen nem atletizáltak, 

- TF- en végzett testnevelők, akik versenyszerűen atletizáltak, esetenként még válogatottak is voltak, 

- TF- en végzett testnevelők, akiknek atléta szakedzői diplomájuk is volt,  

- Felsőoktatási intézményben tanító kollégák, akiknek nem volt atléta kötődésük, 

- Felsőoktatási intézményben tanító kollégák, akiknek atléta kötődésük volt. 

És még sorolhatnánk az életkori és képzettségbeli különbségeket… 

A tanítók, tanárok mindegyike megkapta a kiírást: 3 napos továbbképzés, bentlakásos + all inklusive, 

étkezéses, mozgásban dús program, melynek végén versenyt kell rendezni és egy teszttel bizonyítani, 

hogy rátermettek lettek a 30 pontra. 

3 nap, amikor annyi a gond az iskolában, ” ugrott” a családi összetartás,” szalad” a háztartás, 

„dobható” félre a hétvégi program, „gyalog-kakukk” se cipő, se naci, most mit vegyenek föl? 

„Összességében”, máris egy drámai többróba elé lettek állítva.  
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Résztvevő Kolléga gondolta (későbbiekben RKG): „Kár, hogy nem végeztem el a tesi- szakkolégiumot, 

a főiskola óta nem ugrottam, nem dobtam, futni is csak a busz után néha, már mindent elfelejtettem, 

mi lesz, ha lesérülök, kell ez nekem, túl öreg vagyok én már ehhez…”. 

Eljött a nagy nap, 8.30-kor gyülekező a TF Aulában.   

RKG: Ni-csak, ott egy régi ismerős máris jobb, így már nem leszek egyedül… Őt is ismerem, de nem 

ugrik be a neve, most mi legyen… 

RKG: Mennyi statisztika, már 25 perce töltögetem, milyen lesz akkor a teszt a végén, hát kellett ez 

nekem? 

A képzést végző oktató-kollégák megérkeznek… 

RKG: Itt vannak az inkvizítorok, se érzés, se kegyelem, semmi jó nem rí le róluk, hát most mi lesz 

velem? 

Elhangzik az oktató első mondata, VB: Kedves Kollégák! Köszöntöm Önöket, nagyon remélem, hogy 

kellemesen töltjük el ezt a három napot és mindenki a Kölyökatlétika szeretetével felvértezve tér 

majd haza, hogy iskolájában megvalósítsa és képviselje a KA (Kölyökatlétika) értékeit. 

Szeretnék bemutatkozni:... 

RKG: Na, tessék, doktoria van (jönnek majd a proprioceptív neuromusculásis koordinációk! 

Kimondani sem bírom. Kinek a porcionális új izomzatáról lesz itt majd szó? 

RKG: Válogatott versenyző volt, Európa- csúcstartó tanítványa is volt, majd biztos jól megizzaszt és 

kegyetlenkedik velünk. 

RKG: Lehet, hogy tud valamit, érdemes lesz egy-két jó megoldást átvenni tőle, hiszen van két jó 

képességű tanítványom, akinek a tanfolyam végeztével segíteni tudok, hogy jobb versenyző váljék 

belőle. 

RKG: Négy félévben is oktatja az atlétika oktatásmódszertanát, kijár az iskolákba és nyomon követi a 

hallgatók ottani tevékenységét és visszajelentéseket keres a TF- es oktatás további hatékonyságához. 

RKG: Az tényleg jó, hogy mit milyen előképzettséggel, milyen methodikával oktassunk, még a pozitív 

és negatív transzferhatásokat is tudja, melyek az oktatás során megvalósulnak. A memory-peg-eket 

azaz emlékezeti fogásokat is vágja, ezzel én is foglalkoztam már… 

VB: Szeretném bemutatni, példaképem, egykori válogatott társam és barátom: Takács Zoltánt, 

akivel megpróbáljuk interaktívan megvalósítani oktatásunkat. 

RKG: Na nesze, megint egy önelégült egykori válogatott 400m-es futó, aki majd jól megfuttat 

minket… 

RKG: Nézd, csak Ő nem doktor, általános iskolában kezdte a tanítást és most egy budai 6 osztályos 

gimnázium igazgatóhelyettese, biztos sokat lehet tőle megtudni az iskolai testnevelésről és az iskola 

belső világáról. 

RKG: „Mi- vaan”? Benne volt a NAT szerkesztésében, bizottsági tagként alakította azt, és belelát a 

mindennapos testnevelés minden porcikájába? 

RKG: Neki is több hónapig tartott, mire elérte az elsősöknél, hogy sorakozzanak? Ő is kötötte a 

gyerekek cipőfűzőjét! Biztosan sok jó tanácsot és információt kapunk majd tőle! 
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TZ: Kedves kollégák, szeretném megkérdezni és főleg most a hölgyekre gondolok, hogy a tanfolyam 

későbbi részében tegeződhetünk-e, mert a testnevelés oktatásában, az általános iskolában ez a 

megszokott és leghatékonyabb „üzemmód”? 

RKG: Mire ez a bizalmaskodás, ettől még át kell öltöznöm, futnom, ugranom, dobnom, kell, miért 

nem lehetett ezt a képzést csak elméletben kialakítani…? 

RKG: Jaj de várom már, hogy egy kicsit újra diák lehessek, még biztosan nem felejtettem el mindent, 

rudat is kell ugrani, attól egy kicsit tartok, de a többi jöhet… 

RKG: Végül is biztosan nem lesz vészes, hiszen, ha úgy érzem, a gyakorlatból kiszállhatok és 

jegyzetelek, vagy éppen megfigyelem a többiek küzdelmeit, azon is lehet sokat okulni éppen… 

Ezek után következett a bemutatkozási protokoll folytatása, ahol a tanfolyamon részt vett kollégák 

bemutatkoztak és elmondták, hogy honnan jöttek, milyen az iskolájuk infrastrukturális lehetősége és 

milyen elvárásokkal érkeztek erre a kurzusra. 

Résztvevő kolléga mondta (későbbiekben RKM): Egy vidéki általános iskolából jöttem van egy 6x8 m-

es tornaszobánk, ahol sokszor 40 gyerek zsúfolódik össze, viszont nagy az udvarunk a közelben van a 

kiserdő, ahol jó időben és ősszel-tavasszal sokat futunk. 

RKM: Belvárosi iskolában tanítok Pesten, van egy 12x18 m-es termünk és egy 5x8 méteres kis 

termünk. A mindennapos testnevelés bevezetésével, már a lépcsőházban és az aulában is tartottam 

órákat… 

RKM: Én nem panaszkodhatom, egy két tannyelvű gimnáziumban Budán tanítok, ahol két nagy 

termünk (az egyik kézilabdapálya méretű) és két kisebb termünk is van, az egyikben aerobikozni, 

táncolni szoktunk és egy másik, melyben súlyzók és kondicionáló gépek is vannak… 

Az elvárások között nagyon sokan kiemelték, hogy a szerek és eszközök érdeklik őket, hogy milyen 

gyakorlatokat és képességeket lehet fejleszteni velük. 

Mások az oktatási methodusokra és azok alkalmazási lehetőségeire voltak kíváncsiak. 

Sokan megfogalmazták, hogy még sohasem rendeztek verseny és annak lebonyolítása érdekli nagyon 

őket. 

A résztvevő tanár és tanító Kollégák sokszor igen magasra tették a lécet, de mi oktatók mindenben 

igyekeztünk elvárásaiknak megfelelni. Volt, hogy kiderült, hogy mozgássérültekkel, enyhén szellemi 

fogyatékosokkal foglalkoznak és ehhez másnapra megfelelően elkészült anyagokkal készültünk 

mindenki megelégedésére. A Szegregáció és az integráció kérdéseiről, az értelmi és 

mozgáskorlátozott gyerekek testneveléséből is felkészülve mindenkinek hasznos információkat 

próbáltunk biztosítani. 

A legnehezebb helyzetben a 26 képzési alkalom közül az elsőben volt részünk, mikor az egyik TF- et 

végzett kb. 40 éves kolléganő, már a kezdeti bemutatkozáskor azzal nyitott, hogy „kerek-perec” azt 

mondta: „nem értek egyet azzal, hogy a tanítók testnevelésre oktassák az elsősöket”… 

(Képzelhetik a „lefagyást”, amikor az ott ülők kb. 70 százaléka tanító volt…). 

Pár pillanatra megállt az idő (kínosan hosszú volt), megfagyott, talán akkor ott nyomban véget is ért 

volna a kurzus, az indulatok annyira fellángoltak. 
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Kollégánk (TZ), azonban fantasztikus pedagógiai érzékével, szakmaiságával és empatikus 

tulajdonságaival „kibeszéltette” a résztvevőket és a harmadik nap végén már teljesen baráti 

légkörben búcsúztak egymástól az elején „összefeszült” szereplők. 

A legtöbben a kezdeti képzésekre az igazgatójuk „kérésére” érkeztek, ez aztán néha rányomta a 

képzések hangulatára a lenyomatát. 

RKM: Én voltam a legfiatalabb, nekem kellett bevállalni! 

RKM: Labdarúgó volt az igazgatóm és nagyon utálja az atlétákat, így hát engem jelölt ki… 

RKM: Atléta voltam és így nagyon vártam már, hogy újra mozoghassak és felelevenítsem a régi szép 

emlékeket… 

RKM: Tornász voltam, szeretném jobban megismerni az atlétikát, mindenkitől lehet valamit tanulni. 

RKM: Vidéki vagyok kértem szállást a közeli hotelben az oktatások után legalább lesz időm egy kicsit 

a budapesti éjszakában barangolni… 

A legtöbben azonban a tanfolyam végére megelégedettséggel távoztak, nem volt ritka az a vélemény, 

hogy: „sok tanfolyamon voltam már, de ilyen jól sehol sem éreztem magam”! 

A 3. nap végén a résztvevő kollégák egy un. megelégedettségi tesztet írtak, melynek végén szöveges 

kifejtésre is lehetőség nyílt. Ezek közül idézünk most egyet, de még sok ehhez hasonló is volt. 

 

 Egy résztvevő kolléga véleményét kiragadtunk a sok közül: RK: „25 év versenyszerű atlétikai 
pályafutás és 5 év edzői tapasztalattal a hátam mögött jelentkeztem a Kölyökatlétika képzésre. 
Kíváncsi voltam, vajon gazdagodok e valamilyen új ismerettel, hiszen a kölyökatlétika 
gyakorlatanyagát már ismertem, mert általános iskolás tanítványaimmal, rendszeresen részt vettünk 
kölyökatlétika versenyeken. Ezen kívül arra is törekszem, hogy az újonnan szerzett ismereteket ne 
csak az edzői, hanem tanári munkám során is alkalmazni tudjam. Budaörsön gyógytestnevelő 
tanárként dolgozom, és sajnos a gyógytestnevelési órák nem minden diák kedvenc órája. Ezért úgy 
gondoltam, hogy az itt szerzett ismereteket felhasználnám óráim során, annak érdekében, hogy 
izgalmassá tegyem a gyógytestnevelési órákat. Ezen kívül arra is törekszem, hogy tanulóim 
megismerkedjenek és megszeressék az atlétika minden formáját és tudatosítsam náluk, hogy ezek 
ismerete és fejlesztése nélkül, más sportág űzése elképzelhetetlen. 
 
Izgatottan vártam a képzést, milyenek lesznek az előadások és a gyakorlati foglalkozások, és vajon 
lesznek-e olyanok is az oktatáson, akiket ismerni fogok. A három napos továbbképzés nagyon gyorsan 
eltelt, hiszen nagyon jó vezetőink voltak, akik előadásmódjukkal és színes történeteikkel tették 
érdekessé a képzést. Nemcsak leadták az elméleti anyagot, hanem interaktív módon zajlottak az 
órák. Így mindenki megcsillogtathatta tudását, kreativitását. Gyakorlati képzés volt számomra a 
legizgalmasabb.  



9 
 

Egyrészt azért is, mert atléta révén a legtöbb feladatot nekem kellett bemutatni, és igyekeztem 
megfelelni a tanáraimnak. Résztvevő társaimmal jókat nevettünk egymáson, ha éppen olyan feladat 
következett, mely koordinációs és koncentrációs képességeinket is próbára tette. A legjobban mégis 
az tetszett, amikor nekünk kellett feladatokat összeírni és másoknak prezentálni, a feladatok 
buktatóira és előnyeire is felhívva a figyelmet. A képzés végén egy versenyt kellett rendeznünk és 
lebonyolítanunk. Itt megtapasztalhattuk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, hogy tökéletesen 
sikerüljön a verseny. A gyerekek boldog arca és önfeledt versenyzése minden belefektetett energiát 
feledtetett. 
 A képzés során új kreatív feladatokkal és gyakorlatokkal lettem gazdagabb, mellesleg egy igen 
hasznos és értékes KA csomaggal gyarapodtam, amellyel igazán színessé tudom varázsolni óráimat.  
KA oktatóink nem csak az órákon voltak velünk, hanem szünetekben és étkezésink során is, így még 
személyesebb, szinte családias kapcsolat alakult ki közöttünk. Ilyet eddigi tanulmányaim során még 
sosem tapasztaltam. Nem is lepődöm meg azon, hogy ennyire jó visszhangja volt és van ennek a 
képzésnek”. 

 
Nem hallgatjuk el azonban, hogy igen kis létszámban ugyan, de voltak elégedetlenséget 
megfogalmazók is, akik a szállásra, a reggeli vaj minőségére, vagy éppen az egyik értékes díjat nyert 
oktatófilm bejátszásunkra tettek panaszt. (Mely filmet még dr. Istvánfi Csaba Tanár Úr gondozásában 
a nyolcvanas évek végén adtak ki).  
RK: A XXI. században egy harminc évvel ezelőtti oktató film nagyon blamázs… 
TZ: A film szinte már kuriózum volt, mert Trabantok és Skodák, néhány 1200-as Lada is gurult a 
háttérben, amikor a régi idők TF- es válogatott atlétái és tornászai, valamint labdásai demonstráltak 
az egyes kondicionális képességek alkalmazási lehetőségeinek a bemutatásakor. 
VB: Persze akinek nem jelent semmit Szalma László akkori távolugrása, annak minden ősrégi volt és 
„uncsi”… 
Régi TF- es tanítványok viszont kimondottan kérték, hogy osszuk meg velük a filmet, mert az alma 
materi nosztalgia mellett a film, szakmailag is nagyon tetszett nekik. Amúgy a film tartalma azóta is 
teljesen helytálló maradt. 
 Az evolúció az azért nem olyan gyors, hogy a gyerekek mozgásbiológiai fejlődési üteme, vagy az 
alapvető kondicionális képességek és a koordinációs készségek 30 év alatt alapjaiban 
megváltozhattak volna… 
 

V. A képzés alatt használt elméleti és gyakorlati anyagok      

A képzéshez a MASZ egy nagyon jó PP anyagot adott az oktatóknak, mellette, videós DVD-s anyagok 

is szerepeltek, melyek magas színvonalon demonstrálták az egyes atlétikus képességek és készségek 

fejlesztésnek lehetőségeit. A teljesség igénye nélkül Herczeg Ágnes, Woth Klára, Skoumal András, ifj. 

Tomhauser István is a szakemberek között volt. A felhasznált anyagokat a képzés végén a hallgatók 

részére elérhetővé tettük. 
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Két értékes kiadványt is kaptak, a „kék füzetben” megtalálhatták a résztvevő kollégák a 

versenyrendezéssel kapcsolatos tudnivalókat, a versenyszámok leírását, a versenyszabályokat és a 

verseny lebonyolításának jegyzőkönyveit és a verseny lebonyolításának rotációs táblázatát is. 

A „sárga könyvben” pedig a KA- ban szereplő atlétikai mozgásanyagok oktatás methodikailag nem 

igazán sorrendbe történő prezentálása történt, amolyan hasznos kis ötletbörze a kiadvány. (Elio 

Lokatellit ismerve, Tőle ez nem egy szokatlan megközelítési mód az atlétikai mozgásanyagok 

prezentálását illetően). 

A MASZ honlapján ezenkívül a Kölyökatlétika javasolt tanmenetét is felhasználhattuk a 

foglalkozásokon lásd: 

http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:ka-

5716728&catid=88:oktatas&Itemid=18 

A gyakorlati foglakozásokat mindig az aktuális csoport életkorához, előképzettségéhez igazítottuk, 

figyelve a képzés során jelentkező fáradási mélypontokra, a megfelelő pihenést is aktívan használtuk 

fel pl.: a stretching négy alapvető formájával is megismertettük őket, valamint speciális un. atlétikus 

jellegű speciális gyorsaságfejlesztő gimnasztikákkal is foglalkoztunk, melynek talán legszórakoztatóbb 

része a gyerekek nyelvére lefordított nyuszi vadászat, simogató, kapargató, pattogtató, a Kalinkázás, 

és a kopogtatás volt. 

A legnagyobb sikert azonban a pacizás aratta, amely annyira sikeres volt, hogy több csoport is a 

búcsúzáskor kikövetelte, hogy utoljára még csináljon kollégánk (VB) úgy, mint a ló… Ebbe persze a 

magas szőke férfi felemás cipőben című film is adott némi felnőttes pikantériát. 

A csoportokat mindig kettős bontásban foglalkoztattuk, így 12-13 fővel nagyon hatékonyan lehetett 

együttműködni. 

Kollégánk (TZ) fantasztikusan jól összeállított páros gyakorlat sora aratta sokszor a legnagyobb sikert, 

ahol a testtartásjavító blokkon kívül, koordinációfejlesztő és játékos erősítő részek váltották egymást 

kb. 40 percben. A mindenkiben előzetes félelmeket táplált rúdugrásról aztán kiderült, hogy ez egy 

kirándulással kezdődik, ahol kiválasztották a fákat (rudak), majd a fűrészelés és a faházépítés 

különböző elemein át jutottak el a lendülések felé, de a páros rúdtánc és a kémény kefélése is 

sokszor derültséget okozott. Észre sem vették így és máris padokról a Nílust ugrották át a 

krokodiloktól hemzsegő vízben… 

A futó-, dobó-, ugróiskolák alapjaival is megismerkedhettek, ahol is a precíz, pontos végrehajtásra a 

gyerekek felé történő kommunikációra, a helyes hangsúlyokra és a tanári helyezkedésekre is 

felhívtuk a figyelmüket. 

A futóiskolát, mint az egyik legalapvetőbb koordinációt fejlesztő atlétikus gyakorlatok statikus, 

dinamikus és vegyes kartechnikákkal ötvöztük. Voltak, akik térdlendítéses futás közben a 

hátúszásokat, de még a pillangóúszást is képesek voltak karjaikkal utánozni. 

Egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat kellett kreálniuk, melyben a KA szereket is fel kellett használniuk, 

voltak akik, még billenő padon végzett labdás gyakorlatsort is bemutattak. 

A hullahopp karika sajnos nem tartozik a KA csomaghoz, de az minden iskolában van, így ezzel és más 

KA eszközök együttes alkalmazásával briliáns koordinációt fejlesztő gyakorlatok születtek. 

Kreativitásukat fokozni próbáltuk azzal, hogy a KA szerekkel minél több gyakorlatot mutattunk nekik, 

illetve ők egymásnak is számos gyakorlatot ismertettek. 

http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:ka-5716728&catid=88:oktatas&Itemid=18
http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:ka-5716728&catid=88:oktatas&Itemid=18
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5-6 fős csoportokban köredzéseket terveztek, melyeket bemutattak és demonstráltak társaik felé, 

igyekeztünk mindenkit arra ösztönözni, hogy merjen szerepelni és így mindenki legalább egy 

feladatot ismertetett a többieknek. 

Persze nem erőltettünk senkit, mindenki a „vérmérsékletének”, pillanatnyi állapotának megfelelő 

aktivitást nyújthatott. 

Számunkra oktatók részére is nagyon tanulságos volt a képzés, hiszen sokszor több évtizede tanító 

kollegákat kellett gyerekekké varázsolnunk és szakmai tartalmat és esetenként új ismereteket 

közvetíteni feléjük. Nem voltak igazán megkövült sablonok, mindig az adott csoporthoz igazítottuk a 

képzés egyes részeit, melyekre a legjobban kíváncsiak és fogékonyak voltak. 

A képzések kb. 80 %-a volt az alap, de a többit módosítottuk, vagy változtattuk a csoport érdeklődése 

tükrében. Két egyforma nap nem volt a 25x3 nap során. 

Most az elméleti részekből válogattunk ki párat. 

A korábban már említett anyagokat alapul véve történtek az oktatások, azonban mindig figyeltünk 

arra, hogy az egyes fejezetek végén az addig hallottakról interaktív beszélgetéseket folytassunk. 

 

Téma a koordináció alapjainak a lerakása volt. 

TZ: Az úszás az egyik legjobb koordináció fejlesztő és állóképességet fejlesztő mozgásanyag a 

gyerekek részére szinte pár hónapos korban is alkalmazható. Vajon melyik az az alapképesség, 

amelyik legdöntőbben meghatározza, hogy mikortól érdemes elkezdeni? 

Résztvevő Kolléga válasza (későbbiekben RKV): A légvétel, a vízbiztonság a döntő. 

TZ: Igen az nagyon fontos, az anya-gyermek kapcsolatában egy igen erős kapocs a vízben együtt 

merülés, de a legfontosabb, ha az úszás megtanítása a cél az, hogy tudja a gyerek, hogy hol van a lent 

és a fent, a bal, jobb irány csak később alakul majd ki. 

VB: Mi az egész koordináció kialakulásának az alap képessége? 

RKV: Az egyensúlyozó képesség. 

VB: Igen, ez nagyon helyes. Ez a képesség mikortól fejleszthető? 

RKV: Az ülés és a járás megkezdésével, mert akkor válik fontossá az egyensúly kérdése. 

VB: Igen, de már előtte a fordulás, a forgásnál is döntő jelentőséggel bír, egyébként a bölcsőben 

történő ringatás, vagy a hintáztatás, későbbiekben a hintaló, stb. is igen fontos ingerképző folyamat 

lehet. 

Téma a Kondicionális képességek fejlesztése volt. 

TZ: Mindenki átélte gondolom, már, hogy futás közben szúrt az oldala, vajon ez minek köszönhető? 



12 
 

RKV: Mert beszorult a levegő. 

TZ: Igen ez a népi reflex-reakció erre, azonban valójában a lépben hirtelen felgyülemlett vérlemezkék 

okozzák ezt. Más vélemények szerint a felületes, kapkodó légzés hatására a rekeszizom kerül görcsös 

állapotba a szegényes vérellátás következtében. 

VB: Hogyan lehet ettől a fájdalmas érzéstől megszabadulni? 

RKV: Meg kell állni, vagy sétálni kell. 

VB: Igen ez a legjobb, de olvastam valahol, hogy az kéz ujjainak és a kar izomzatának ritmikus 

összeszorítása, mélyebb légzésekkel is eredményes lehet és így elég csak kicsit lassítani a futás 

közben.   

Téma a balesetek kivédése és elkerülése volt. 

http://www.iskolaiversenyek.hu/csatolmany.2015_5_6_2ford.pdf 

TZ: Testnevelő tanárt bármelyik órára fel lehet kérni helyettesítésre, de fordítva ez nem igaz, 

többnyire a nem szakos kollégák rettegnek a „tesitől”, miért? 

KRV: Mert félnek a káosztól és az abból adódó sérüléstől. 

TZ: Igen, ilyenkor maradnak el az órák és lesz helyette másik tantárgynak a pótlása, vagy bedobják a 

labdát, lesz, ami lesz alapon.  

VB: Ki hogyan oldja meg az esetleges sérülések okozta helyzetet? 

KRV: Nálam a játszótéri mászókára felmászott gyerek fejjel lefelé lógott, mert belegabalyodott a lába 

a kötélbe, talán el is ájult, ekkor gyorsan kihívtam a tűzoltókat és ők szedték le végre… 

(Háttéranyagként az érdeklődő résztvevőknek balesetek megelőzése a testnevelés órán című 

kiadványt is biztosítottunk). 

Összességében elmondható, hogy a balesetek nagyon nagy százaléka az órák rossz szervezéséből. a 

nem megfelelő fegyelem betartásából és a gyerekek nem megfelelő koncentrációiból adódik. 

(Ezen információk nagy része a bánásmód pszichológiai cikkünkben megjelentek a MASZ honlapján). 

 

Téma a testnevelő viselkedése, példamutatása volt. 

VB: Leülhetünk-e az órán a padra, hogy amíg játszanak, egy kicsit pihengethetünk? 

RKV: Igen, amikor szabad játék van, és nem vezetem, az elmaradt adminisztrációkkal bajlódom, de fél 

szemmel, akkor is odafigyelek. 

TZ: Igaz, hogy nem órán volt, hanem edzésen, de a kosár palánk mellett ültem (a hideg miatt a 

kezeimen) és ekkor szemüvegem sarkában érzékeltem a közelgő labdát, ami egyenest a fejemhez 

tartott. Ekkor elkaptam a tekintetem és a „falba bólintottam”, ráadásul még a labda is összetörte a 

szemüvegem.  

Derültségben és oldott hangulatban mások is elmondtak egy-két hasonló esetet. 

Ezek a pillanatok is nagyon kellenek egy ilyen hosszú, tömör képzésben… 

 

http://www.iskolaiversenyek.hu/csatolmany.2015_5_6_2ford.pdf
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Téma a sorakozó volt. 

VB: Ranschburg Jenő professzor cikkeiben kérve-kérte a testnevelőket, hogy ne nagyság szerint 

sorakoztassák a gyerekeket. Ebben a kérdésben a kollégák véleményét kértem. 

TZ: A gyerekek páros gyakorlatot végeznek utána, vagy párokban dobnak, akkor fontos az 

egyformához közeli méret, valamint a bemelegítő futásnál eleve a magasabbak hosszabbakat lépnek, 

így legalább nem tapossák le egymásról a tornacipőt. 

RKV: Én tanító vagyok, de az csak természetes, hogy ülésrend van és a nagy „culát” nem ültetem be 

az első sorba! 

Téma az inklúzió, integráció, szegregáció volt.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inkl%C3%BAzi%C3%B3 

VB: Köztudott, hogy az autisták nem bírják elviselni a sípszót, melyre teljesen bevadulnak. Ti hogyan 

kezelitek az ilyen helyzetet? 

RKV: Egy 25-30 fős osztályban maximum 2-3 különleges bánásmódút még be lehet integrálni, de 

többet tapasztalatom alapján nem. A gyerekek toleránsak tudnak lenni, ha akarnak, de ehhez a 

segítségem feltétlenül szükséges. Sípot nem használok, hanem olyan tompább hangjelzést, vagy 

vizuális jelet, amely még nem irritálja őt. 

VI. Versenyrendezés feladata, az ahhoz kapcsolható események és élmények 

                                        

A 3 napos képzésre két lebonyolítási verzió készült. Az egyiknél: a gyerekek még iskolaidőben 

(pénteken) a rendelkezésre álltak, azaz a kezdőnapon volt a verseny, a másiknál pedig 

vasárnap a képzés zárása előtt volt a verseny. 

Mindkét verziót kipróbáltuk, nézzük az előnyeit és az esetleges hátrányait: 

- első napi versenynél a tanító kollégákat rögtön a versenyrendezésre kellett felkészíteni, úgy 

hogy szinte semmi elképzelésük sem volt a képzésről. Viszont a további két nap nagyon 

motiváltak és érdeklődőek lettek, 

- harmadik napi verseny lebonyolításnál, viszont az egész képzés felépítése fokozatosan és 

tervszerűen zajlott és a végén egy katartikus élményként élték meg a kollégák a versenyt.  

Mi a TF- en többnyire a 2. verziót alkalmaztuk a TF- es feltételek és adottságok miatt, így a 3. nap 

délelőttjére szerveztük a gyerekeket. Külön köszönetet szeretnénk mondani a budaörsi 

Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolának, amiért sokszor biztosították a 

versenyző gyerekeket. Babály László tanár úr Csepelről, Lohn Angéla és Varga Krisztina a XII. 

kerületből, pl.: Diana utcai iskolából és a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két 

Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumból szerveztek többször is gyerekeket. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inkl%C3%BAzi%C3%B3


14 
 

A kapcsolataink azonban az évek alatt kimerültek, nem tudtunk ugyanazon területről építkezni, a 

szülőkkel, de még a gyerekkel sem lehetett túl gyakorta a KA versenyeket végeztetni. 

Ezért aztán trükkökhöz folyamodtunk, pl.: a tanfolyamon résztvevőket az első napon megkértük, 

hogy próbáljanak saját gyerkőcöt, annak barátait elhozni a versenyre. Néha ez is működött. 

Az éppen KA tanfolyami végzősöket kértük meg, hogy a következő képzésre hozzanak gyerekeket. (Pl. 

egyszer, Galgahévízről egy busznyi gyerek egyszer így érkezett). 

 Amikor már minden kötél szakadt, a TF- es hallgatókat aktivizáltuk sportszakmai gyakorlatként, na 

meg persze kedvezményt ajánlottuk fel nekik a 3000 m-es órai futás kiváltása volt a tét. Nagy 

élmény volt látni, ahogy a 20-21-éves hallgatók gyermekké „alakultak” és vívták önfeledt 

küzdelmeiket. 

Volt, hogy a TF- en tanuló Nemzetközi Edzőképzésen résztvevő hallgatókat is bevontuk a 

küzdelmekbe. Észak-Afrikából, Ázsiából, Dél-Afrikából, Dél-Amerikából érkezett edzők is 

nagyban színesítették a képzéseket. 

 

Az egyik legrangosabb versenyünket a Chichester Egyetemről (Anglia) egy hetes kredites kurzusra 

érkező 30 fős csapata vívta. 

Egy másik nagyon érdekes momentum az volt, amikor az egyik versenyen a szülők a gyerekek 

versenye után csapatokat alkottak és a gyermekeik hangos szurkolása közepette 

versenyeztek. 

Hát igen, a Kölyökatlétikai versenyek spirituálisan kortalan oldalát is megtapasztalhattuk többször is 

ezeken a versenyeken… 

VII. Hogyan tovább, a 3000 pedagógus továbbképzése befejeződött és ezzel vége? 

A közel 3000 pedagógus kiképzése után a többi iskolának is lehetőséget kellene adni a részvételre. 

Történetesen ezt úgy, - ahogy ezt a képzésünk végén már elértük-, hogy egy iskolából már 

nem csak egy, de több pedagógus is részt vehessen.  

A TF - Felnőttképzési csoportnak meg kellene hirdetnie, a KAP 4.0- ás képzést. Amennyiben erre nem 

sikerülne további állami forrást igényelni, akkor önköltséges alapon, a pedagógusok és az 

adott iskolák együttes hozzájárulásával lenne célszerű ezt a sikeres továbbképző tanfolyamot 

folytatni. Ezeket a képzéseket a TF szervezésében és akkreditált TF- es oktatók bevonásával 

látnánk célszerűnek folytatni. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 20-25 fős csoportok 

kialakításával lenne célszerű a képzéseket lebonyolítani. Természetesen ebben a lebonyolítási 

szituációban az étkezéseket, a szállást és az utazás költségeit is a résztvevőknek kellene 

finanszírozniuk. 



15 
 

A TF- en a közbeszerzés rutin már megvan az eszközcsomagra, így már az is gördülékenyebben és 

gyorsabban zajlana le.  De ha valaki, az eszközcsomag megszerzése nélkül akarja elvégezni a 

képzést arra is lehetőséget kellene adni. Az is igényként merül fel, hogy a képzéstől 

függetlenül az eszközcsomagokat, illetve azok egyes elemeit igényelni lehessen a sérültek, 

vagy az eltűnt régiek helyére, esetleg az eddigiek bővítésére. 

A másik elgondolkodtató lehetőség, hogy az óvodai képzésbe is be lehetne integrálni a Kölyök 

Atlétikai Programot. Az óvónőképző intézmények bevonása a programba is felmerül igény és 

lehetőség szinten egyaránt, hiszen az idegrendszeri fejlődés, a koordinációs alapok tervezett 

és irányított lerakásának már az óvodáskorban el kellene kezdődnie. 

Az értelmi- és mozgássérült gyerekek programba történő bevonására is nagy szükség lenne. 

 

Folytatni kívánjuk és bővíteni szeretnénk a Magyar Atlétikai Szövetséggel az eddig kialakított 

versenyrendszert és annak hatékonyabb működtetését akarjuk megvalósítani. A KAP 

versenyrendszerét - az eredeti tervek szerint- ki kell építenünk. Az egyesületek 

szakosztályainak együttműködésével, és az iskolák közreműködésével szélesíteni kívánjuk a 

versenyrendszer bázisát, a versenyzési alkalmakat pedig mindinkább bővíteni szeretnénk a 

jövőben. 

A képzésre láthatóan nagy igény van a továbbiakban is. Eddig, kollegánk Takács Zoltán az alábbi 

helyeken tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást: 

- XVII. kerületi Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, 

- XII. kerületi Grosics Gyula Általános Iskola, 

-     III. kerületi Béres József Általános Iskola.  

-     Szalma László és dr. Vágó Béla pedig, Mennyházán tartott továbbképzést. 

 A következő felkérés pedig, 2016. 04. 15- re a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolától érkezett. 

Ezennel is felajánljuk további továbbképzési kapacitásunkat az erre érdeklődő iskolák számára. 

VIII. Összefoglalás 

Írásunk célja az volt, hogy számot adjunk a 3 év alatt lezajló 25 képzésről, melyet a TF- en hajtottunk 

végre. Szerettük volna bemutatni a képzés kialakulását és beindulását, a résztvevő kollégák 

hozzáállását, személyes példákon keresztül is érzékelni szerettük volna a képzések oldott hangulatát 

és interaktív mivoltát érzékeltetni. 

Nagyon reméljük, hogy ez a sikeres program folytatódhat és kibővülhet az óvodák és a sérült 

gyerekek fel is. 

Következő írásainkban TF- es hallgatók dolgozatainak rövidített változatait kívánjuk bemutatni, 

melyek több szempontból is rámutatnak arra, hogyan is jelenik meg a KA az iskolákban. 
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IX. Források 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+at

hletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0...

.0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=tzAgoUXFOwnoXM%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+at

hletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0...

.0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=lZbAVHNWiuatcM%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+at

hletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.

64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=CYlZHZhF2G8RvM%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+at

hletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.

64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=X6aGcAY8ayq1wM%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+at

hletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.

64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=gM9sq4VC4d6J-M%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=k%C3%B6ly%C3%B6katl%C3%A

9tika+k%C3%A9pz%C3%A9s+2015&oq=k%C3%B6ly%C3%B6ka&gs_l=img.1.9.0j0i24l9.747322.753004.1.763081.7.4.1.2.2.0.

141.452.1j3.4.0....0...1ac.1.64.img..0.21.1578._73LT4iVvgg#imgrc=M1WFcYXdgLyyRM%3A 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=k%C3%B6ly%C3%B6katl%C3%A

9tika+k%C3%A9pz%C3%A9s+2015&oq=k%C3%B6ly%C3%B6ka&gs_l=img.1.9.0j0i24l9.747322.753004.1.763081.7.4.1.2.2.0.

141.452.1j3.4.0....0...1ac.1.64.img..0.21.1578._73LT4iVvgg#imgrc=C5QPlmK665yMJM%3A 

https://www.facebook.com/groups/366245836789273/?fref=ts 

https://www.facebook.com/vaci.kolyokatletika/media_set?set=a.107264782802178.1073741826.100005559698675&type

=3 

https://www.facebook.com/388835554557544/photos/a.408577062583393.1073741828.388835554557544/40857761591

6671/?type=3&theater 

 

https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=tzAgoUXFOwnoXM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=tzAgoUXFOwnoXM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=tzAgoUXFOwnoXM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=lZbAVHNWiuatcM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=lZbAVHNWiuatcM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=lZbAVHNWiuatcM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=CYlZHZhF2G8RvM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=CYlZHZhF2G8RvM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=CYlZHZhF2G8RvM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=X6aGcAY8ayq1wM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=X6aGcAY8ayq1wM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=X6aGcAY8ayq1wM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=gM9sq4VC4d6J-M%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=gM9sq4VC4d6J-M%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=iaaf+kids+athletics&oq=kids+athletics&gs_l=img.1.5.0i19l5j0i5i30i19l2j0i8i30i19j0i30i19l2.1778.12386.0.16734.14.10.0.4.4.0.135.1062.4j6.10.0....0...1ac.1.64.img..0.14.1097.82XFmyTk-IU#imgrc=gM9sq4VC4d6J-M%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=k%C3%B6ly%C3%B6katl%C3%A9tika+k%C3%A9pz%C3%A9s+2015&oq=k%C3%B6ly%C3%B6ka&gs_l=img.1.9.0j0i24l9.747322.753004.1.763081.7.4.1.2.2.0.141.452.1j3.4.0....0...1ac.1.64.img..0.21.1578._73LT4iVvgg#imgrc=M1WFcYXdgLyyRM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=k%C3%B6ly%C3%B6katl%C3%A9tika+k%C3%A9pz%C3%A9s+2015&oq=k%C3%B6ly%C3%B6ka&gs_l=img.1.9.0j0i24l9.747322.753004.1.763081.7.4.1.2.2.0.141.452.1j3.4.0....0...1ac.1.64.img..0.21.1578._73LT4iVvgg#imgrc=M1WFcYXdgLyyRM%3A
https://www.google.hu/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1324&bih=600&q=k%C3%B6ly%C3%B6katl%C3%A9tika+k%C3%A9pz%C3%A9s+2015&oq=k%C3%B6ly%C3%B6ka&gs_l=img.1.9.0j0i24l9.747322.753004.1.763081.7.4.1.2.2.0.141.452.1j3.4.0....0...1ac.1.64.img..0.21.1578._73LT4iVvgg#imgrc=M1WFcYXdgLyyRM%3A
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