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MOCCANJ Soroksár!
Őszi Sportfesztivál
2017. szeptember 23.
Az Európai Sporthét első napján szeles, de napos őszi idő fogadta Soroksáron a Soroksári
Sportcsarnok környékére érkező sportolni vágyókat. A hagyományos helyi futóverseny diák és
felnőtt futó mellett idén a MOCCANJ! próbasorozat állomásai – ügyességi játékok, falmászás,
lövészet, modellezés, dart’s, kapura lövés, tollaslabda, floorball – mellett az egészségügyi szűrő és
életmód tanácsadó sátrunk várta a Soroksáriakat és a fővárosiakat. A sportcsarnok galérián, pedig a
virtuális térben történő sportolásé volt a főszerep az X-Box játékok virtuális felületein.
A kicsik se maradtak program nélkül, őket a gyerekjátszónk várta, ahol kreatív ügyességi játékok
mellett arcfestésre is várta.
Érdekes és látványos eleme volt a sportnapnak az erős emberek versenye, akik hatalmas súlyokat
emelgettek és egy egész teherautót húztak el időre.
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