
 

 

Beszámoló  

Bicsérd, 2013. 04. 26-27. 

 

2013. április 26-27-én részt vehettünk Bicsérden a Pécsi Testkultúra Közhasznú Egyesület által 

szervezett Dél-Dunántúli Integrált Diák Sportfesztiválon. A szervezők kimondottan hátrányos helyzetű 

települések 30-30( 10 alsós, 20 felsős) diákját hívták meg Somogy, Tolna és Baranya megyéből. 

Somogy megyét Homokszentgyörgy és Nemesvid képviselte. 

A rendezvény célja az volt, hogy minél több érdekes sportolási 

lehetőséggel ismertessék meg azokat a tanulókat, akiknek erre nagy 

valószínűséggel eddig nem sok alkalmuk volt. 

Pénteken dél körül érkeztünk meg a   bicsérdi általános iskolába, 

ahol a hivatalos megnyitó volt.  A rendezvény főszervezője Lipcsik 

Laci bácsi köszöntött bennünket és mondta el a rendezvény célját, 

menetét. Már elkészültek a kiírások, mikor kinek hol kell versenyeznie, és a szabadidőben milyen 

érdekes dolgokat lehet kipróbálni. Sportolási kánaán vett bennünket körül: falmászás, trambulin, 

asztalitenisz, tollas, röplabda, gyeplabda, zsinórlabda, sorversenyek, foci, petanque, tájfutás,  tó 

körüli futás, footgolf, stb .  

Az iskola udvara is nagyon szép 

volt, hát még a tó és környéke, 

ami a másik helyszíne volt a 

rendezvényeknek! Néhány 

percre voltak csak egymástól, 

így kényelmesen lehetett 

közlekedni a kis településen. 

Aki akart, még lovas 

kocsikázhatott is. Gyermekeink nagy lelkesedéssel vettek részt minden pályán, amit csak lehetett 

kipróbáltak.  Bár nem volt versenyeztetés ( Laci bácsi szerint itt 

mindenki csak nyerhetett), diákjaink nagyon szép eredményt 

értek el.  Nagyon küzdöttek, ügyesek voltak! A szervezők még 

arról is gondoskodtak, hogy este se unatkozzanak  a tanulók: 

koncertet szerveztek nekik egy pécsi kamaszokból álló együttes 

segítségével. A nagylányok nagy-nagy tetszésére!  



 

 

Másnap folytatódtak a csapatversenyek, és a még ki nem próbált tornalehetőségek kiaknázása. A 

gyerekek alig akarták abbahagyni! 

 

Szombat délután három órakor volt a táborzárás. Laci bácsi értékelte a két nap eseményeit. Nagyon 

örült, hogy ilyen sok lelkes fiatalt láthatott mozgás közben. Kért bennünket, hogy a mozgás örömét 

soha ne felejtsük, adjuk át minél több diákunknak. Ehhez egy kis segítséget is nyújtottak: kapott 

minden iskola sporteszközöket, amiket azóta is nagy lelkesedéssel használnak diákjaink. 

Bár minél több ilyen lehetőség adódna a számítógép mellett felnövő nemzedék számára! 

Köszönet a szervezőknek! 

 

Nemesvid, 2013. április29. 

       N. Bedővári Monika 

 


