A HOLDSUGÁR KLUBOK NYÁRI PROGRAMJAI
(A HOLDSUGÁR a klubokon kívül is ontja fényét)
KÉSZÜLT: 2007. szeptember 5-én
Edzőnk, Šebećen Josip mondása szerint, a pingpong kifejezetten téli sport. Az ő
tapasztalata, de programunk irányelveit és tervezett tevékenységét is szem előtt tartva, még a
tél elmúlta előtt elkészítettük klubjaink tavaszi-nyári programját – mely ott látható
honlapunkon is -, amelyben előtérbe a szeméyliség-fejlesztő tevékenységek, valamint a
versenyek kerültek
A program megvalósítását a Holdsugár Klub 4-ben, az iskolanapi ünnepségek
keretében szervezett nyílt pingpongbajnoksággal kezdtünk, melyről már beszámoltunk, és
folytattuk Bajsán, ahol viszont a Falunap alkalmából szervezett a helybeli Holdsugár Klub 3
nyílt pingpong-bajnokságot. Ezt követően a szabadkai Tanítóképző kar tornaszakos docense,
dr. Lepeš Josip és egyetemista hallgatói együttműködésével közösen vettünk részt a Kihívás
Napi egészségmozgalmi rendezvényben. Tavaszi tevékenységünk záró akkordja a kábítószer
megelőzés nemzetközi napja, jđnius 26. alkalmából, más hasonló szervezettekkel és
intézményekkel közösen szervezett rendezvény volt. Ezen a napon egy egész délelőtt
Holdsugár Klub és „holdsugaras” gyerekek „működtek” Szabadka központjában, a Szabadság
téren, amely komoly érdeklődést váltott ki a járókelőknél, közülük is különösen a
gyerekeknél.
A nyári „ciklus” kifejezetten személyiség-fejlesztő, az újabb sportágak mellett
(kosárlabda, hálólabda, stb.), más, un. multikultúrális jellegű program volt.
A program első állomása Szentendre, illetve a Dunakanyarban levő Vadkacsa
Gyermek Víziflotta tábor volt, ahol 13 szabadkai „holdsugaras” fiatal tölthetett el ingyenesen
egy hétvéget, köszönhetően a MÉSE, valamint Szabadka önkormányzata támogatásának Ezt a
hétvéget, Galac Ferenc, a táborozó gyerekeink vezetője a következő sorokkal köszönte meg:
„Kedves vendéglátó, emberszeretetből jelesre vizsgázó sporttársaink! Engedjék meg, hogy
tiszta szívből köszönetet mondjunk a szép, tartalmas hétvégéért és a lehetőségért, hogy
megismerjük e gyönyörű régió jellegzetességeit. A többnapos kiránduláson a szabadkai
Holdsugár Klub minden idelátogató képviselője, a sportolás mellett megismerhette a
Kárpát-medence talán egyik legszebb táját, gazdagítva ezzel személyiségét. Az Önök
nagylelkű támogatása és önfeláldozó segítsége nélkül nem lett volna megvalósítható és
ilyen sikeres a tervezett kirándulás. Sokáig emlékezni fogunk a 20 km-es kerékpártúrára, a
visegrádi bob-pályás lesiklásra, a péntekesti pingpongversenyre, és nem utolsósorban a 15
km-es csónakázásra, le a Dunán, egész a táborig. Reméljük, hogy a közeljövőben
megteremtődnek a feltételei annak, hogy viszonozzuk a vendéglátást, itt nálunk, Szabadkán
és környékén.”
Ezután következett a „forró nyár”, melyből 2xl napot a gyerekek táborozással
tölthettek a Ludasi-tó partján levő Róka-tanyán.
Mindkét alkalommal a kirándulás a kábítószer megelőzés témájával kezdődött, az
Exspecto Mentálhigéne Alapítvány, METHAMORPHOZIS címet viselő állandó kiállításának
interaktív módon történő megtekintésével.
A Róka-tanyán a gyerekeknek Horvát Flórián a Szabadkai Múzeum munkatársa
beszélt a gyerekeknek a környék gazdag madárvilágáról, vizes élőhelyiről, néprajzi
hagyományairól. A felsoroltakból számosat a meg is tekinthettek a gyerekek, mint ahogy
érdeklődéssel szemlélődtek a Róka-tanya tájházában - a 130 éves szállás épületében -,
valamint a helyi múzeumban. Az előadás során gyakran esett szó a környezetszennyezésről,
és annak káros hatásáról az itteni élővilágár, melyről a gyerekek a helyszínen maguk is
megbizonyosodhattak

A bőséges étkezés (fürdőzés és pecázás) mellet volt választék a műhelymunkalehetőségekben is: lehetett falemezre festeni, Prekajski Vlajko festő irányításával, és tanulni a
nemezelés csodálatos kézművességi technikáját, Torma Ferenc népművész-mestertől.
A bajsai „holdsugarasok” is jelentős mértékben hozzájárultak a táborozás
programjának gazdagításához. Két szövőszéket hoztak magukkal, melyen Kovács Boglárka,
Gálik Dániel és Ocsenás Tamás szemléltették és oktatták a szabadkai gyerekeket a szőttes
készítésének fortélyaira. Estig, minden egyes gyerek és felnőtt „besegítésével” elkészült két
szőttes, melyekből egyet a Róka-tanyának ajándékoztunk emlékként. A fiatalok körében
„ötödölés” néven ismert logikai műhelyt, és az ebből szervezett versenyt Balgavi Viktor
tanuló és Námesztovszki Béla, klubkoordinátor vezette.
A sportversenyeket (minipingpong, kisfoci) Galac Ferenc tanár és Torbica Milan
klubkoordinátorok szervezték.
A vacsora márt csak azért is különleges volt, mert az esti félhomályban, a spagetti A
la „Róka-tanya” fogyasztása közben, a bajsai Kovács Boglárka gyönyörű citerazenéjében és
dalolásában gyönyörködhettünk.
A táborozások hatalmas sikert arattak a gyerekeknél. Megígértük, hogy azok részére,
akik kiérdemlik, jövőre is megszervezzük..
Természetesen, csak akkor, ha jövőre is támogatókra találunk. Az idei táborok
főtámogatója a szabadkai önkormányzat és a szabadkai FORNETTI Kft. volt.
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