GyereKerekezz!
Tavaly összegyűjtöttünk néhány használt gyerekbiciklit, amiket a bringaszervizes tárnoki Ága-Boga
tagunk felújított, és vásároltunk még hozzá három fabiciklit a legkisebbeknek. Hadd kezdjék korán a
bringázást, akik jónak tartják. Általában havonta találkoztunk, mikor hogyan sikerült, mekkora volt az
érdeklődés. A kicsiket a nagyobbak tanították biciklizni, akadálypályát építettek, úgy gyakoroltak, sőt
versenyeztek. Az át nem adott sportcsarnok parkolója kiváló helyszínt adott, jó sima terep a sok
előkészített, tiszta, cseppet sem olajos autóparkoló, még kicsit lejt is, ami külön segíti a
kerékpározással ismerkedni kezdő aprónép első próbálkozásait. Volt alkalom, amikor az ófalusi
bringautat próbáltuk ki együtt, az is jól működőnek bizonyult.
Most március első szombatján újrakezdtük, kipróbáltunk egy új helyszínt, és kifogtuk hozzá a szép
időt. Az Érd Felső vasúti pénztár előtt az előző esti mulatság összetört üvegekben megnyilvánuló
nyomainak eltüntetését a gyerkők bevonásával végeztük, alkalmassá téve a terepet a kerékpározásra.

Elfogyott a Mézes Bodza, bumm!

A Heinekken is, hoppá!

Ő már tudja, össze kell szedni, és még azt is hogyan!

Aztán nem kellett bíztatni a gyerekeket, bringáztak, rohangáltak, s mivel vittünk krétát, rajzoltak,
nevettek, s nemigen pihentek. Melegük is lett hamarosan a napsütésben.

A legkisebb fiúcska, aki csak pár hónappal múlt két éves, először csak a megszokott háromkerekű
műanyag motorján száguldozott. Néhány perc múlva mamája meglepetten vette észre a srácot,
amint a fabringával próbálkozik, s nem kellett hozzá egy perc sem, már ment is a maga útján. Aztán
persze nem is akart megválni tőle, pedig több volt az érdeklődő gyerkő, mint a fabringa.

Szombat délelőtt nincs nagy forgalom e helyen, nem is hiszem, hogy bárkit zavarhatnak a jókedvű
kicsi bringások. Nagyobbaknak már nem ajánlom, mert ők már gyorsabbak, és a szórakozás hevében
nem könnyű a gyalogosokra figyelni, pedig ez az ő terepük, amit tiszteletben kell tartani. A járókelők
többsége örömmel figyelte az apróságokat, igaz néhányuknak kiült a meglepetés az arcára, ám aztán
csendben továbblépkedtek.

Kit zavar?

Az új helyszínen működés közben.

Végül a nagycsaládos kerékpárszervizesünk is eljött, hozott két újabb feljavított biciklit, megjavította
egyik anyuka kerékpárját, aztán elvitt egy kicsi és kissé már agyonhasznált biciklit felújítani.
Sok itt a kocsi meg a beton, mégis van valamennyi embernek való használható hely.

Miért ne lehetne használni? Kihasználni?

Két órát voltunk ott, jól szórakoztunk, sok embernek mosolyt csaltunk az arcára és megmutattuk egy
új arcát, egy új lehetőségét ennek a kis térnek. Maradt utánunk néhány gyerekrajz, ami pár nap
múlva elkopik, az első eső után nyoma sem marad. Aztán jöhetnek az újabb alkotások!
Minden hónap első szombatján folytatjuk, 10-12h között, a helyszínt az érdeklődőkkel megválasztjuk.
Egyelőre Ága-Boga körben maradunk e programmal, erre van erőforrásunk, aztán meglátjuk. Az lesz
még szép, ha rossz időjárás esetén is a legapróbb néppel fedett helyen gyakorolhatnánk, ha a pici
bicikliktől indokoltan vagy indokolatlanul nem féltenék a drága tornatermek padlóját. Vagy legyen
jobb ötlet, ám kerékpározni szükséges!
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