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A sport hírverése Tatabányán
Szeptember 17-18-án Tatabánya rendezi meg a maga Nagy Sportágválasztóját. A menetrend a megszokott: az
első napon, pénteken (10-17 óra között) a szervezett, iskolai csoportoké a terep, majd szombaton (10-16 óra
között) kerül sor a családi napra. Mintegy félszáz olyan sportág mutatkozik be, amelyet a megyeszékhelyen, illetve
a térségében űznek. A látogatók találkozhatnak, alkalmasint együtt is sportolhatnak különböző sportágak
kiemelkedő egyéniségeivel. A részvétel természetesen ingyenes.

(Felvételünkön Földi Imre súlyemelő olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója a róla elnevezett sportcsarnok előtt)
A városi sporttelep különböző helyszínein kerül sor a megyei jogú város önkormányzata és a Tatabányai SC által
szervezett, kétnapos programra.
„Az esemény elsődleges célja – szögezi le a rendezvény képekkel gazdagon illusztrált programfüzete –, hogy
bemutatkozási lehetőséget biztosítson a Tatabányán és a térségben működő sportágak számára, hogy minél
többeknek csináljon kedvet a sporthoz, valamint hogy segítse a helyes sportág-kiválasztást, olyan mozgásforma
megtalálását, mely a leginkább illik az adott gyermek, felnőtt korához, testfelépítéséhez és erőnlétéhez.”
Majd megerősíti: „A rendezvény lényege, hogy a látogatók ne csak nézzék az egyes bemutatókat, hanem aktív
részesei legyenek maguk is, vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a sportágakat, tapasztalják meg az
egyes mozgásformák lényegét, hangulatát, „ízleljék meg” a sportot. A rendezvényen várhatólag ötven sportágat
próbálhatnak ki a jelenlévők. Reméljük, ez a lehetőség azoknak is kedvet csinál, akik eddig nem érdeklődtek a
sport iránt. A rendezvényen szakáganként kiváló olimpikon, világ-, Európa- és magyar bajnok sportolókkal
találkozhatnak a látogatók, sőt együtt sportolási lehetőség is nyílik a neves sportszemélyiségekkel.”
A sportrendezvényen díjmentesen vehet részt valamennyi érdeklődő.
A tatabányai szakemberek azt remélik, hogy a pedagógusok közreműködésével meg tudják szólítani a gyerekeket,
és nem utolsó sorban a szüleiket, fel tudják hívni a figyelmüket, milyen fontos szerepe van a sportnak az egészség
megőrzésében és a társadalmi értékrend kialakításában.
A helyszínen a résztvevők természetesen azt is megtudhatják, hol gyakorolhatják azt a sportágat, amely

1. oldal, összesen 2

Sportegyesületek Országos Szövetsége - http://sosz.hu - 2013 - Minden jog fenntarva.
Kérem mérlegelje a környezet iránt érzett felelősségét mielőtt kinyomtatja ezt a dokumentumot!

megtetszett nekik.

2. oldal, összesen 2

