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Dolgozó, elég a porból, 
Jöjj velünk, hív a friss tavaszi lég! 
Vedd ki részed minden sportból  
Dolgozó, hisz a pálya is tiéd! 
 
Hogyha elpihent a gép,  
Mért ne tornáznál,  

mért ne boxolnál,  
mért ne birkóznál? 

Még a lelked is üdébb, hogyha úszkálnál, 
Tarts velünk hát sporttárs! 
 
Repülj golyó, repülj gerely,  

és szállj messze el! 
Szaladj, ugorj ember, hogyha kell! 
Munkára, harcra kész és merész  

minden jó  
Dolgozó, sportoló. 
 
Dolgozó elég a porból, 
Jöjj velünk, hív a friss tavaszi lég!  
Vedd ki részed minden sportból  
Dolgozó, hisz a pálya is tiéd! 

 

Mint tudjuk, Magyarország a sportban is jobban teljesít. Ennek érdekében az iskolákban bevezették a mindennapos testnevelés-

órákat. E dícséretes intézkedés hátránya, hogy csak a hétfőtől péntekig tartó hétköznapokra terjed ki, és nem vonatkozik a 

vasárnapokra (pedig a boltok bezárása óta az emberek ilyenkor marhára ráérnek...) és a szombatokra, valamint az iskolásoknál 

serdültebb korosztályokra sem. Ez tűrhetetlen! A 45. Tor-túra Szívatóbiztossága ezért úgy döntött, hogy megteszi az első lépést 

az intézkedés kiterjesztésének útján. Csak az első lépést, de mint tudjuk, a leghosszabb maratoni futás is az első lépéssel 

kezdődik. Kis lépés az emberiségnek, de hatalmas szívás minden résztvevőnek! 

A fentiek alapján 2016. április 16-ára, szombatra is kiterjesztjük a mindennapos testnevelést. Mivel sok panasz hangzott el arra 

vonatkozóan, hogy az iskolák szűk folyosóin nem férnek el egymás mellett a sportolni vágyó generációk, ezért a mi első Hétvégi 

Sportnapunkat, benne sok Tornaórával nyílt helyen, szabad ég alatt rendezzük meg. (Ez egyben az edzés utáni – esetleg közbeni 

– automatikus és kollektív zuhanyozási lehetőséget is biztosítja.) 

Felkérjük tehát a részt venni kívánó öntudatos sportembereket, alakítsanak Tornaköröket (egyéb geometriai idom is megteszi), 

válasszanak csapatszíneket, jelvényeket, jelmondatokat, totemállatokat meg hasonló öntudat- és összetartás-erősítő 

szimbólumokat. Weblapjukon toborozzanak szurkolókat, forgalmazzák jelvényeiket, arcképüket – egyszóval viselkedjenek úgy, 

mint megannyi profi sportklub. És ami a legfontosabb: csapatukkal jöjjenek el a 2016. április 16-i Sportnapra (ami – mint tudjuk –

  egy más szervezés nyomán éppen a Fizika Napja, de itt most a Fizikai Terhelés Napjaként gondolunk rá). A Sportnapon 

látogassák végig az e célra antarktiszi támogatással felépülő vadonatúj Stadionokat, ahol a kötéltánctól a búvárúszásig számos 

sportágban mérhetik össze erejüket egymással és más Sportkörök tagjaival, miközben a sport egyéb vonatkozásaiban (szurkolás, 

dopping, szotyolázás, totó stb) is bemutathatják képességeiket. Közben persze teli szájjal zengjék csapatuk Indulóját, hadd 

hallja mindenki!  

A Sportnapon bármely 5–15 fős csapat részt vehet, nevezési díj nincs! A résztvevő csapatoknak csak a TAO-t, a sTAdiOn-építési 

és -üzemeltetési járulékot kell befizetniük (részletek a következő oldalon). További feltétel, hogy a csapat teljesítse a 

Bemelegítő feladatokat, a Nagy Napon jöjjön el a Sportte(l/r)epre, látogassa meg a Stadionokat, és szorgos sportolás közben 

mindenütt adja le a kívánatos Súlyfelesleget. 

A Sportnapon való részvételhez segítséget nyújthat a speciális, Multithlon-Malacos Mez (M3), amely a Sportirodán jegyezhető 

elő. Ugyanitt rendelhető meg (több színben) a sportolást és az azt követő pihenést elősegítő Izotóniás (= sportolás és relaxáció 

közben állandó alkoholszintet biztosító) Energiaital is.  

Előzetes nevezés az orangyal45@gmail.com címen. A tavaszi szünet előtt (március 22-ig) nevezők (és fizetők) kedvezményben 

részesülnek! 

A Versenybíróság és az egészséges életmódotokról gondoskodó Tornatanár 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1y0pgzo95ib4s/?&cs=wh&v=b&to=orangyal45@gmail.com

