NOE Őszi Találkozó 2013.08.17. Mosonmagyaróvár
Az idei őszi NOE találkozónak Mosonmagyaróvár nagycsaládosai voltak a házigazdái. Egyesületünket
idén négy család képviselte.
Az időjárás megint megmutatta, hogy még nyár van. Lehet, hogy tényleg ősszel kellene, hogy legyen,
a nevében is őszi találkozó?
Érthető azonban, hogy miért ekkor utazhattunk a csodaszép szigetközi városba, ugyanis ekkor,
augusztus 18-20-án rendezték meg a városban a Szent István Napokat is, ami a mi találkozónkon kívül
számtalan rendezvénnyel várta az idelátogatókat.
A rendezvény fő helyszíne az árnyas fákkal övezett Wittmann-parkban volt. A helyi zeneiskolások
ébresztője után kezdődött meg délelőtt 10 órakor a rendezvény, amelyet Székely Hajnalka NOE elnök
nyitott meg, majd köszöntött bennünket a város polgármestere is. A Tavaszi szél vizet áraszt közös
eléneklése után a helyi atya megáldotta az új kenyér ünnepe gyanánt többek közt a finom
péksüteményeket, amelyeket jóízűen megehettek csemetéink. A színpadon találkozhattunk
néptáncosokkal, bábszínházzal és még számos műsorral. Közben a kézműveskedők sem
unatkozhattak, volt olyan, aki szinte egész nap az agyagozás fortélyait tanulhatta, vagy a kékfestéssel
ismerkedhetett meg.
A legnagyobb sikere talán megint az arcfestésnek volt, sok „elkenődött” mesehőssel találkozhattunk,
ahogy a nagy melegben folyt le róluk a festék.
A színpad melletti füves réten gyermekeink népi játékokkal ismerkedhettek meg, mi felnőttek pedig a
fitnesz játszótéren próbálhattuk ki erőnlétünket, hogy bírjuk-e még szusszal.
Több programra előre kellett jelentkezni, de szerencsére mindenki eljutott oda ahova szeretett volna.
Mivel a rendezvény helyszíne – hiába volt a belvároshoz közel – a városi rendezvényekhez távol
helyezkedett el, ide külön buszok vittek el bennünket.
Többek között megnézhettük sétahajózva Mosoni Dunát lovas kocsikázással kombinálva, vagy várost
nézhettünk kisvonattal, idegenvezetéssel. Sajnos a sárkányhajózás – egy nemzetközi verseny miatt –
elmaradt. De akik megelégedtek a hajók kipróbálása helyett, csak a látványával, azok másnap az Itató
nevű strandon részesei lehettek egy kajak-kenu versenynek, ami igazán izgalmas volt. Főleg mikor a
vadkacsák szépen, nyugodtan elúszkáltak a száguldó hajók elől, illetve a pályára téved túrakenusok,
akik értetlenül nézték, hogy hova keveredtek, és hogy nekik szól a hangosbemondón, hogy menjenek
le a pályáról, mert épp verseny zajlik?
Mivel családomban több korosztálynyi gyermek van – mint általában mindnyájatoknál – nálunk a
legnagyobb élményt a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont jelentette, ahol,
ahogy a szlogenjük is mondja: „átélni, kutatni és játszani lehet.” Épp 1 éves születésnapját ünnepelte
a felújított magtárban helyet kapott kiállítás. Az épület négy szintjén a négy elem: víz, föld, levegő és
tűz látványosan szemléltetik a természeti jelenségeket. Nagyon-nagyon látványos volt minden, mi
többször is visszamentünk, és még így sem sikerült mindent megnéznünk. A szervezőknek sikerült
jelentős kedvezményt kialkudni az üzemeltetőtől, ezúton is, utólagos köszönet nekik.
A rendezvény egyik része volt a véradás is, mint, ahogy az már a megszokott a NOE rendezvényein.
Sajnos adatokkal nem tudok szolgálni, de szerintem sokan éltek a lehetőséggel, hogy véradásukkal
másokon segítsenek.
A rendezvény nagyon jól szervezett volt, a narancssárga pólós segítőket könnyen meg lehetett találni
ügyes bajos dolgainkkal.
A városi rendezvények szerintem nem zavarták a mieinket, ugyanis azok este voltak. Így kellemes
időtöltésnek ígérkezett, hogy megnézhettük többek közt a Nagyidai cigányok táncelőadást
szabadtéren is. De aki még több napig maradt a városban meghallgathatta, Ákos, Miklósa Erika illetve
a Magna Cum Laude koncertjeit is.
(S.J.)

