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Régen megálmodtuk, tavaszra képzeltük végül őszre tettük, a régóta tervezett „Sportnap”-ot,
melyhez az önkormányzat sport és ifjúsági kerete biztosított támogatást. Már hét elejétől aggódva
kémleltük a meteorológiai előrejelzést, folyamatosan esőt jósoltak, és bár optimizmusunk töretlen
volt, mindenre felkészültünk, zárt térben is működő játékokkal, a kicsiknek színezőkkel és így lett az
ugráló várból inkább néhány csocsóasztal.
Borús idő fogadott minket a helyszínen, bemelegítésnek izgalmas sorverseny alapozta meg a
hangulatot.
Az eső csak akkor eredt el (először), mikor már minden sporteszköz és pálya bevetésre készen állt.
Azonban ez sem volt elég, hogy kedvét szegje a jelenlévőknek, bár a körmérkőzések nem kezdődtek
meg (a csapatokat megbolygatta az eső), minden korosztályra kiterjedő, igazi élményfoci vette
kezdetét. Apa, fiú, anya, lánya, kicsik és nagyok mindenkit képességétől és erőnlététől függően
kergette a labdát. A futballal kapcsolatos programok lebonyolításához segítséget kértünk és kaptunk,
délelőtt Dávid György (Érdi Asterix SC), délután Wittmann Imre vállalta magára ezt a csöppet sem
egyszerű feladatot.
A lelkesedés hamarosan elűzte a felhőket is, előbukkant a nap, benépesült a röplabdapálya, kézbe
kerültek a teniszütők, karikák, ugráló kötelek, elindult a kedvcsináló nordic walking edzés.
A külső helyszínen megfáradt sportolókat egy belső teremben, frissítő és finom falatok várták,
pihenésként csocsómérkőzést vívhattak egymással, még mindig a sport keretein belül maradva.
Egy napsütéses periódusban sikerült végül kialakítani a körmérkőzések csapatait, a meccsek elejét
frissítő zuhanyként kísérte az újból eleredő eső, ám ez most sem jelentett akadályt, fel is adta
hamarosan és újra kiderült az idő.
Ebédre virslit, teát főztek szorgos kezek, de volt otthonról hozott házi süti, alma és jutalom csoki
egyaránt. A gyerekek (és sok felnőtt is) bámulatosan jól bírták az egész napos mozgást, volt olyan, aki
a rendezvény végén sírva hagyta el a pályát, mert szívesen folytatta volna még reggelig.
Örömünkre elfogadták meghívásunkat és kivették a mozgásból a részüket a Dunai Flottilla Sport és
Vízitúra Egyesület fiataljai, a jutalmazáshoz pedig édesség adománnyal járult hozzá a Belső Béke
Egyesület.
A regisztrált résztvevők száma meghaladta a 120 főt, mindenki vitt haza valamit, jutalomként kapott
érmet, oklevelet, édességet – és ami a legfontosabb a mozgás örömét a közösen megélt élményeket.
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