2012 PERC AZ OLIMPIÁÉRT – A MEGVALÓSULT PROJEKT
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Nagyon nehéz úgy összefoglalni a projekthét eseményeit,
hogy minden beleférjen egy rövid újságcikkbe. Igazából
nem is az a feladat, hogy mindenről beszámoljak, hiszen
a rendezvény pedagógiai céljairól már bőven szóltam a
korábbi, 2008-as olimpiát bemutató írásokban. Ezért –
a történtek felsorolása mellett – inkább azokat emelném
ki, amelyek az idei rendezvény különlegességei voltak.
Eljött a várva várt nap. Izgatott morajlás hallatszott az
udvaron, a vendégek, a szülők fojtott visszafogottsággal
várták a kezdést. Az alpolgármester, a képviselő úr, az
igazgató egymás mellett várakozott a mikrofon közelében, a tornateremből a gyermekek zsibongása szűrődött
ki. Az óra másodpercmutatója lassan lépkedett: 5, 4, 3, 2,
1; 10 óra. Három gongütés hallatszott, majd megszólaltak
a dobok, felcsendült a zene. „Érzem, gyermekfejjel, mindig
abban hittem, eljön majd a nagy nap, és én ott leszek, az
olimpián…” Dicsőségesen, méltóságteljesen, győzelemittasan szólt a hangszórókból a 2008-as magyar olimpiai
csapat zenéje: „Győznünk kell!…”
Elindultak a gyerekek. A zászlókkal sorban vonultak a
térre osztályonként, mint az olimpián a nemzetek sportolói: fegyelmezetten, büszkén vigyázták a sort.
Virágné Nagy Éva, az iskola igazgatóhelyettese, a rendezvény fő szervezője irányításával szeptember óta készültünk lázasan. Sok-sok szervezéssel, izgalommal, reménykedve: vajon az idei olimpia is olyan lesz, mint 2008ban? Vajon az a rengeteg munka, szervezés, egyeztetés,
telefonálás, megbeszélés meghozza majd az eredményét?
Szép volt! Gyönyörű volt a vonulás, a kezdés! Az alpolgármester a torkát köszörülte, az anyukák szeme fátyolosodott, az izgalom a tetőfokára hágott: elkezdődött hát a
2012 perc az olimpiáért.
A gyerekek lassan felsorakoztak, megtelt a sportpálya,
a zene elhallgatott. Feszült csend következett. Az igazgató
kilépett, kezébe vette a nagyítót, s a Nap fényének segítségével néhány másodperc múlva fellobbant a láng, megszólaltak a harsonák, messzire hirdették, hogy elkezdődött.
Odalépett az egyik kiválasztott tanuló. A lobogó lángról
meggyújtotta a fáklyát. Hatalmas tapsvihar közepette
felemelte: elkezdődött az olimpiailáng-futás. Kifutott az
iskolából, s a 16 osztály 16 kiválasztott, eredményesen
sportoló-tanuló diákja váltófutással szaladt körbe Rákoscsabán a lánggal. Nagy volt a felhajtás. A futókat a Delta
Polgárőrség autója kísérte, a váltóhelyeken, valamint az
autóból is filmezték a futókat, a helyi tv, a Rákosmente
Rádió és a helyi újságok is jelen voltak.
Közben a sportpályán folytatódott az ünnepély. Az alpolgármester úr köszöntőjében méltatta a szervezést, a gyermekekre váró küzdelmeket, a teljesítményeket, az olimpia
eszmeiségét. Az igazgató a beszédében kitért az olimpia
magasztosságára, a sport fontosságára, az emberformáló,
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-próbáló kitartásra, a sportszerűségre. Amíg a beszédek
tartottak, körbeért a futás, az utolsó tanuló visszaérkezett
a lánggal a sportpályára. Fellépett az emelvényre, majd
a kezében lévő fáklyával méltóságteljesen meggyújtotta az
olimpiai lángot. Megszólaltak a harsonák ismét, s kezdetét
vette az egy héten át tartó nemes küzdelem, az izgalmas
program.
Már a reggel sporttal kezdődött. 8 órától tartott a bemelegítés, minden osztály 10 perces bemelegítőt tartott
Kállai Ildikó fitneszvilágbajnok, a MOB tagja vezetésével.
Az ünnepély után a focié volt a főszerep. A gyerekek
átvonultak a „Sugár-Mozgó”-ba (ez volt az olimpiai filmklub), és megtekintették a legendás „Aranycsapat” góljait,
majd az 1952-es helsinki olimpiai döntőről az összefoglalót. Ezt követően a 2008-as pekingi olimpia elődöntőinek
és döntőjének az összefoglalóját látták.
A nap meghívott további sztárvendégei: Dr. Fenyvesi
Máté, a Ferencváros legendás balszélsője, magyar válogatott labdarúgója, Kű Lajos, az olimpiai ezüstérmes magyar
labdarúgócsapat tagja, Szűcs Lajos háromszoros magyar
válogatott labdarúgókapus, egyszeres német és háromszoros magyar bajnok.
Délután kezdődött a rangadó, a szülők, a tanárok és a
diákok válogatott csapatainak körmérkőzéseit a meghívott vendégek vezették. Óriási volt a küzdelem. A rangadót mikrofonon keresztül közvetítettük is, mint a rádióban anno Szepesi György. Mindhárom csapat erős volt,
így szükségük is volt a nagyszámú szurkolótáborra.
A mérkőzések után az interjúk következtek a tornateremben. Itt azok a kiválasztott tanulók készíthették a riportokat, akik az előzetes versenyen a legjobb kérdéseket
gyűjtötték össze.
A második nap eseményei délelőtt a röplabdaversenyekkel kezdődtek. Délután az atlétikáé volt a főszerep, köztük a futás és a távolugrás volt a legnépesebb. Ebéd után
volt az ünnepélyes eredményhirdetés. Délután a küzdő-

sportokkal folytatódott a program. Vendégünk volt Dr.
Kovács Antal cselgáncs olimpiai bajnok (egyetemi tanár,
a paksi Atomerőmű Sportegyesület elnöke), aki megtekintette az iskolában működő Judo SzSzK sportszakosztály
bemutatóját. A bemutatót az interjú követte, ahol a kérdéseket Dr. Kovács Antalnak a kétszeres magyar bajnok
tanítványunk tehette fel. Különlegessége volt a megbeszélésnek, hogy jelen voltak az egyesület ifjú, kiváló bajnokai
is. Az olimpiai bajnok hozzájuk intézte szavait, amikor
arról beszélt, hogy a sport és a tanulás nagyon is összeegyeztethető. Ő annak köszönheti a lehetőségeit, hogy a
sport mellett sokat tanult.
Ezzel a napnak még nem volt vége, 16 órakor következett
az evezősök bevonulása. Vendégünk volt Dr. Kokas Péter,
a Magyar Evezős Szövetség alelnöke, a Magyar Paralimpiai
Bizottság egyik vezető tagja, valamint Melis Zoltán, a Magyar Evezős Szövetség szövetségi kapitánya. Minden meghívott olimpikon bevonulása alatt videoklipet vetítettünk
a meghívottakról, Dr. Kokas Pétert és Melis Zoltánt is vastaps kísérte, amíg a riport színhelyére értek. Az előadásuk
végén meglepetésvendéggel rukkoltak elő a szervezők. Is-

kolánk volt tanulója, Hammer Ádám, a speciális sportok
olimpiai bajnoka állt fel a közönség soraiból, s vonult ki.
Ádám édesanyja – aki jelen volt az eseményen – erről így
írt cikkében a speciális olimpikonok honlapján: „Lehet
az a sportoló fogyatékkal élő, speciális vagy ép, semmivel
nem összehasonlítható az a torokszorító euforikus állapot, amikor látod a gyermeked felállni a dobogó legfelső
fokára. Vagy most, ismételten átérezve ezt az érzést … ezek
között a nagyságok között … meglepetésvendégként hívták
meg Hammer Ádám speciális olimpikont, aki … a legutolsó athéni nyári speciális olimpián egyéniben aranyérmet
nyert. … A vetítővásznon lement az a kisfilm, ami erről
az eseményről készült, majd miután szólították Őt, elfoglalhatta helyét a bajnokok asztalánál. Ádám ott, volt iskolája falai közt hatalmas tapsviharral kísérve, emelt fővel,
kezében az érmekkel lépdelhetett ki. Senki és semmi nem
tett különbséget sportoló és sportoló között … Neki is kijárt

ugyanaz a fogadtatás, mint a hét más sztárvendégeinek,
és ugyanúgy osztogathatott autogramokat és írhatott bejegyzést az emlékkönyvekbe.”1 Az esemény megható volt.
Dr. Kokas Péter elismerését fejezte ki, s szólt a tanulókhoz
a paralimpia fontosságáról, a speciális sportokról, a sportolókról, a helyzetükről, versenyeikről, küzdelmükről, s
arról, hogy ezek a sportolók nem kapnak könnyítést, csak
speciális segítséget az adottságaikhoz a versenyzésben.
A harmadik nap asztalitenisszel kezdődött, délután sorverseny, amelyen a tanulók-szülők vegyes csapatai mérkőztek, esti sztárvendégünk Erdei Zsolt (Madár) félnehézsúlyú profi ökölvívó volt.
A negyedik napon „Sportbörzét” tartottunk. A gyerekek szempontjából talán ez volt az egyik leglátványosabb
nap. Meghívtuk a kerületben működő összes sportegyesületet, tartsanak bemutatót a gyerekeknek. Láthattak
baranta-, kempo-, íjász-, munkakutya-, sportlövész-, gokart-, baseball-bemutatókat, s kipróbálhatták a sportokat.
A „Sugár-Mozgó”-ban folytatódott a program a bemutatók után, itt egy női, egy férfi egyéni, majd egy női és egy
férfi csapat olimpiai bemutatóját láthatták a gyerekek. Ezt
követően Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó olimpiai döntőiről készült filmeket vetítettünk, majd
a legutóbbi 3 vízilabda olimpiai arany döntői következtek.
A „Sugár-Mozgó” után a szülők „maradtak talpon” az
olimpiáról szóló játékos vetélkedőn. Az izgalmas, látványos versenyt követően az ünnepélyes eredményhirdetés
következett. A díjátadás alatt megérkezett az este sztárvendége, Kovács „Koko” István világ- és olimpiai bajnok
ökölvívó, a MOB elnökségi tagja, a londoni előkészítő bizottság vezetője. Amíg a vendéggel megtekintettük az
olimpia történetéről készített kiállításunkat (mosolyogva
vette észre, hogy az utolsó tábla – mint olimpiatörténet –
a sugárúti „2008 perc az olimpiáért” képeit tartalmazta, s
felfedezhette a képeken saját magát is), addig a gyerekek,
a szülők elhelyezkedtek a tornateremben. Néhány percen
belül felhangzott Carl Orff Carmina Buranája, a vásznon
Koko filmklipje pergett, s az álló közönség vastapsa kíséretében bevonult az interjúra. Az interjú utáni beszélgetésen méltatta az iskola olimpiáját, azt mondta, olyan fontosnak tartja a rendezvényt, hogy mindig kész ellátogatni
az iskolába. Majd beszélt az Erzsébet-tábor lehetőségeiről,
kapcsolódva az olimpiánkhoz, ott is nagynevű sportolók
tartják majd a programokat az ifjaknak.
Az ötödik napon tartottuk a záróünnepélyt, fáradtan,
boldogan, hiszen elégedettek voltunk: sikerült a terveinket
megvalósítani. A záróünnepélyen Virág Mihály rákoscsabai képviselő úr – aki a hét minden napján jelen volt a rendezvényen – oltotta el az olimpiai lángot harsonaszó kíséretében, majd megszólalt Vangelistől a Conquest of Paradise,
A paradicsom meghódítása című zene, és 400 Sugár Sulis
léggömb emelkedett az ég felé lassan, méltóságteljesen.

1 Special Olympics Hungary; http://specialolympics.hu/new/?q=node%2F2007
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