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Helyettes államtitkári köszöntő

Csodálatos és egyben meghatározó 

élmény volt számomra részt venni a 

Speciális Olimpia Téli Világjátékok 

nyitóünnepségén, majd megünne-

pelni a fantasztikus eredményeket: 

a 13 arany-, a 6 ezüst- és a 9 bronz-

érmet. Hála és köszönet illet min-

den sportolót, edzőt, felkészítőt, 

családtagot és barátot, aki ezért a 

rendkívüli teljesítményért dolgo-

zott és dolgozik nap mint nap.

A Győztesek Világa, bepillantást enged 

az olvasóknak a speciális sportolók sike-

reibe, a sikerek mögötti küzdelmekbe 

és az öröm pillanataiba, miközben min-

den lapja a „nagy harcos”, Muhammad 

Ali gondolatát sugallja:

„A lehetetlen nem tény. Hanem véle-

mény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. 

Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. 

A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen 

nem létezik.”

A speciális olimpiákon résztvevő ma-

gyar sportolók élő bizonyítékai annak, 

hogy belső erővel, elszántsággal és 

akarattal a lehetetlen helyett csodák 

születhetnek. 

Kívánom, hogy mindenki, aki kezébe ve-

szi ezt a kiadványt, ha csak rövid időre 

is, de részesévé válhasson ennek a vi-

lágnak, a Győztesek Világának!

 Szerző: 

Sárfalvi Péter, az EMMI nemzeti 

utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolato-

kért felelős helyettes államtitkára

A télies, hideg időjárás ellenére jó 

hangulatú, vidám és sikeres Speci-

ális Olimpia Napot rendezhettünk 

február 7-én, délelőtt a Városligeti 

Műjégpálya területén.

Egyre közeledik a Világjátékok rajtja. 

Alig több mint 30 nappal a világese-

mény kezdete előtt a sajtó képviselői-

nek is bemutattuk az Ausztriába utazó, 

51 fős magyar csapatot. 

A Műjégpályán és környező területein 

sportos bemutatókkal vonultak fel a 

magyar delegáció tagjai, akiket pártfo-

góként ismert olimpikonok, sportolók 

kísértek. Köztük volt az Európa-bajnok 

rövidpályás gyorskorcsolyázó Heidum 

Bernadett, a korábbi olimpikon jégtán-

cos Hoffmann Nóra, a korábbi sokszoros 

válogatott jégkorongkapus Szuper Le-

vente, a válogatott sífutó Szabó Milán, 

az olimpiai ezüstérmes judós Ungvári 

Miklós, valamint Kállai Ildikó fitnesz vi-

lágbajnok és Mednyánszki Szilvia kajakos 

világbajnok. Mindannyian adtak hasznos 

tanácsokat is a speciális olimpikonok-

nak, mire figyeljenek és koncentráljanak, 

hogyan készüljenek a Világjátékokra. A 

bemutatásnál az MSOSZ óvódás és kis-

iskolás korú Kölyök Sportolói is közre-

működtek, akik a csalogány iskolából és 

Kőbányáról érkeztek. 

A hangulatfelelős Molnár Mátyás, az 

M4 Sport TV műsorvezetője köszöntöt-

te a sportolókat, vendégeket, a sajtó 

képviselőit, konferálta a produkciókat, 

készítette az érdekes villáminterjúkat. 

A speciális olimpikonoknak biztatást és 

sok sikert kívánt az MSOSz elnöke Len-

gyel Lajos, a MOB tiszteletbeli elnöke 

Schmitt pál, a Magyar Olimpiai Bizottság 

sportigazgatója Fábián László, valamint 

a Magyar Edzők Társaságának elnöke 

Molnár Zoltán és az MSOSZ-t támoga-

tó UNIQA Biztosító igazgatósági tagja 

polányi Zoltán is, aki a „Tegyük együtt 

különlegessé 2017-et” című kampányról 

is beszélt, amely segíti a sportolókat. 

A sajtónapra megérkezett Lara és Luis 

is. Ellátogatott hozzánk a Speciális 

Olimpia Téli Világjátékok két óriás kaba-

lafigurája, akik alig várták, hogy közös 

képet készíthessenek a résztvevőkkel. 

A közös szelfikkel most nemcsak isme-

rőseik arcára csalhattak mosolyt, ha-

nem akár 5000 euróval is támogathat-

ják a magyar speciális olimpiai csapatot! 

Sok fotó készült a Városligetben is.

Az osztrák miliőt a pilisvörösvári donau 

power Együttes szolgáltatta. Magyar-

ország első oberkrainer zenekara nap-

jainkban Németország több tartomá-

nyában turnézik, az egyik legismertebb 

és legkedveltebb sváb zenekarként. 

Közös produkcióban lépett fel csepregi 

Éva és a diósjenői Gaudate Jelnyelvi 

Kórus, akik az MSOSZ Himnuszát, a 

Kézenfogva című dalt adták elő nagy 

taps közepette. Látványos táncelőadá-

sok is színesítették a délelőttöt. A ba-

lassagyarmati Ridens Szakképző Iskola 

tanulóinak Bajor és Napfény táncát is 

megcsodálhattuk. 

Lehetett üzeneteket küldeni a Világ-

játékokra készülő sportolóknak, a csa-

patnak. A közösségi oldalon, valamint 

a Műjégpályán írásban is megtehették 

ezt a lelkes szurkolók.

Egy megható adományozási procedúrá-

nak is a részesei lehettünk a délelőtt fo-

lyamán. Ungvári Miklós MSOSZ sportági 

nagykövet versenyruhát ajándékozott 

Kovács Mihály „Misu” speciális olimpi-

kon, Világjátékok ezüstérmes judósnak, 

akinek értékes tárgyai, sportszerei vesz-

tek oda, amikor múlt év végén kiégett 

családi házuk.

A sajtónapot a donau power Együttes 

rögtönzött kiskoncertje és egy rövid fo-

gadás zárta. 

Szerző: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Irány Ausztria!
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A köztársasági elnök előtt tették le 

a hivatalos esküt a Speciális Olim-

pia Téli Világjátékokon induló ma-

gyar sportolók. A Sándor-palotá-

ban tartott ünnepségen Áder János 

köszöntötte az Ausztriába készülő 

küldöttséget. 

„A jelen lévő sportolók példájából sokan 

meríthetünk erőt és biztatást. Még el sem 

kezdődött a viadal, a résztvevők már most 

győztesnek tekinthetik magukat. Erről 

szól a Speciális Olimpia. Várja Önöket a 

játékok játéka, mutassanak mások számá-

ra is példát!” – jelentette ki az államfő 

köszöntőjében.

Az államfő az „Eddie, a sas” című film 

főhősének példáját emelte ki, aki sok 

gonddal-bajjal küzdött életében, még-

is volt egy álma, hogy részt vegyen egy 

olimpián és minden nehézség ellenére 

ez sikerült is neki. A speciális olimpiko-

noknak emellett mindent jót, bátorsá-

got, kitartást és szerencsét is kívánt.

Áder János arról is beszélt, hogy a kö-

zelmúltban látott egy interjút a világ-

játékokra utazó küldöttség egyik tag-

jával, az alpesi síző csernai Tiborral, 

aki azt mondta, hogy a jó szerepléshez 

bátorság, kitartás, szerencse és az kell, 

hogy bízzunk magunkban.

„Ennél kifejezőbbet én sem tudok kívánni 

önöknek. Talán még annyit, hogy adjanak 

erőt azok az eredmények, amelyeket tár-

saik elértek a korábbi világjátékokon” – 

mondta az államfő.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

(MSOSZ) elnöke, a delegációt vezető 

Lengyel Lajos is méltatta a sportolókat.

„Akarat, hit, küzdelem és bizonyítási vágy 

hajtja a speciális olimpikonokat. Ez jelle-

mezte őket a felkészülési folyamat során, 

az edzőtáborokban és a válogatóverse-

nyeken is. A legutóbbi világjátékok szép 

emlékei önmagukért beszélnek, és bizton 

állíthatom, hogy az ausztriai versenyek 

után is méltán lehetünk büszkék sportoló-

inkra. Fantasztikus élmény mindenki szá-

mára a köztársasági elnök palotájában, a 

Sándor-palotában lenni. Innen indultunk 

négy évvel ezelőtt is a nagy versenyre, és 

köszönöm, hogy ez a lehetőség most is 

megadatott a számunkra” – mondta.

A fogadalomtétel szövegét Hunyady 

Emese olimpiai bajnok gyorskorcso-

lyázó segítségével – a műkorcsolyázó 

Kőrösi-Fehér Nándor és a gyorskorcso-

lyázó Bohn Zsombor mondta elő. 

Az eskü szövege a következőképpen 

hangzott:

„Én, ..... a Magyar Speciális Olimpia Szö-

vetség csapatának tagja fogadom, hogy 

becsületesen, töretlen akarattal, legjobb 

tudásom szerint készülök az ausztriai Spe-

ciális Olimpia Téli Világjátékokra. Foga-

dom, hogy a versenyek alatt szívemet a 

hazám iránti tisztelet és szeretet hatja át. 

Példamutatóan, a Fair Play szellemében 

versenyzek majd. Engedd, hogy győzzek, de 

ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!”

A csapat eskütételénél jelen volt Sár-

falvi péter, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának nemzeti utánpót-

lás-nevelésért és sportkapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkára, Johannes 

Leibetseder, Ausztria Budapesti Nagy-

követségének követ-tanácsosa és Fábi-

án László, a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) sportigazgatója is.

A sportolókat Szirmai Endre: A bátor-

ság kevés című versével Simon Violet-

ta, a budapesti csalogány Speciális In-

tézmény tanulója köszöntötte, majd a 

Szent Miklós Általános Iskola és EGyMI 

tanulóinak, Horváth Klaudia Bettinának 

és Kökény Krisztofernek előadásában 

mezőföldi néptánc következett a ver-

senyzők tiszteletére.

Szerző: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Esküt tettek a speciális olimpikonok A faleveles üzenetek története 

Hetedik éve zajlik a „Szállj be Te 

is” program, ez alkalommal pedig 

az is kiderült, mekkora rajongótá-

bort szerzett magának segítségé-

vel a Speciális Olimpia és persze a 

sportolók. Maga a helyzet szülte az 

ötletet: az olimpiát megelőző hóna-

pokban a foglalkozások során szá-

mos alkalommal fordult elő, hogy 

üzenetet szerettek volna küldeni a 

tanulók. 

Innen jött az ötlet: írjuk le, küldjük el! 

Azokat az iskolákat kerestem fel, ahol 

az elmúlt évben járt a program, illetve 

Szünstein Mónika kolléganőm Győrben 

kezdett nagy kampányba, azaz „levél-

gyűjtésbe”. Két középiskolában önkén-

tes csapat vágta a színes faleveleket, 

melyek borítékba kerültek, vagy sze-

mélyesen lettek átadva az erre igényt 

tartóknak.

Fantasztikus meglepetés volt, hogy a 

megkérdezett iskolák közül minden-

ki részt akart venni, mindenki akart 

üzenetet küldeni! Az üzenet lehetett 

szöveges, de akár rajzos is. Volt, ahova 

2-3-400 levelet kellett küldeni. Mind-

eközben a Budai Középiskola rajz szak-

körösei készítették a „hátteret”, ahová 

a visszaérkezett leveleket fel lehet majd 

ragasztani. Maga a háttérmunka sem 

volt kicsi: összesen 34 önkéntes és rajz 

szakkörös dolgozott, 87 „munkaórát” 

fektetve ebbe a valóban csodálatos al-

kotásba.

Géczyné Megyeri Mariann, a Budai Kö-

zépiskola rajztanárnője koordinálta a 

fiatalokat. 3802 üzenet érkezett vissza 

3802 tanulótól, 14 település 25 iskolá-

jából. Szomorúság az örömben, azaz 

igazából nem is szomorúság, hanem 

váratlan siker, hogy ennyi üzenetre nem 

számítottunk, csak töredékét, körülbe-

lül 400-at tudtunk felragasztani az elő-

re elkészített háttérre.

A végeredmény színes és kedves lett, 

aki beleolvasott, az pedig sok-sok ked-

ves és megható szót, szép rajzot talál-

hatott. de meg is érdemelték az olimpi-

konok! Övék az igazi siker!

Szerző: Voith Petra

„Szállj be Te is” 

és Önkéntes Program vezető

3802 BÁTORíTó üZENET
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Két arany- és két bronzérmet sze-

reztek a Speciális Olimpia Téli Vi-

lágjátékain alpesi sízőink, valamint 

még két negyedik helyezéssel is 

gazdagodtak.

A verseny után a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség alpesi sí szakágvezetőjét, 

Molnár Sándort kérdeztük.

Zana Anita: Hogyan értékeli ezt a nem 

mindennapi sikert a Speciális Olimpián?

Molnár Sándor: Nagy felkészülés és ké-

szülődés előzte meg. Március 14-én utaz-

tunk a világjátékokra ötfős kerettel, há-

rom sportolóval és két edzővel. Egy kiváló 

versenyt tudhatunk magunk mögött. Az 

ausztriai rendezők remekül lebonyolí-

tották a rendezvényt, látszott, hogy ez 

számukra rutin. Pontosan tudták, melyik 

pályaszakaszon kell kitűzniük a kapukat, 

ahol még a tavaszi időjárás sem fogja 

nagymértékben befolyásolni a versenyt. 

Ami a versenyzőinket illeti, Szanyi Petra 

egy visszafogott lány, nem szeret kitűn-

ni. Az olimpia viszont jó hatással volt rá, 

közvetlenebb lett. Síelni eddig is tudott, 

az olimpia inkább a személyiségében ho-

zott pozitív változásokat. Egy aranyérmet 

és egy negyedik helyezést szerzett a Spe-

ciális Olimpián. Csernai Tibor már egy 

bajnok típus, versenyhelyzetben mindig 

a maximumot hozza ki magából. Tudását 

ekkor száztíz százalékra tornázza fel. Szu-

per műlesiklásban első lett, óriás műlesik-

lásban pedig bronzérmet szerzett. Árok 

Csaba kezdetben műkorcsolyázott és 

olimpiai aranyat is szerzett. Nyolc éve síel 

a szövetség keretein belül. A legügyesebb 

sportolónk, kitartó munkájának köszön-

hetően bekerült a világ élvonalába. Elő-

ző olimpiáján kategóriájában a 4. helyen 

végzett, most viszont már érmet is tudott 

nyerni. Szuper óriásműlesiklásában ne-

gyedik lett, óriás műlesiklásban bronzér-

met szerzett.

ZA: Szabadtéri sportágról van szó, 

ezért különösen fontos tényezők a kö-

rülmények. Ezek milyenek voltak a ver-

senyek alatt?

MS: Az időjárás a legfontosabb tényező az 

alpesi sí sportágban. Nagyon fontos, hogy 

minden sportolónak meglegyen a sí biz-

tonsága. A mi sportolóinknál az is fontos, 

hogy ezeket a különböző időjárási körül-

mények közötti sípályákat legyakoroljuk 

előre. Ezt a felkészülési szakaszban sike-

rült is megvalósítani. Ezért nem okozott 

problémát a sportolóinknak a különböző 

időjárás. Volt olyan nap, mikor esett az 

eső, esett a hó, sütött a nap.

ZA: Mit emelne ki a Téli Világjátékok-

kal kapcsolatban, milyen élményekkel 

gazdagodott Ausztriában?

MS: A szervezést emelném ki. Ahogy 

mondtam, a szervezők pontosan tudták 

(gondolom ez is a többéves tapasztalat ré-

sze), hogy melyik pályán és milyen magas-

ságban tudják megrendezni a versenyt. 

Volt olyan napunk, amikor a pálya tetején 

friss hó volt, a pálya alján víztócsák alakul-

tak ki, a verseny középső szakaszán pedig 

volt, ahol a körülmények és a pálya minő-

sége kiváló volt. Az osztrákok kiváló pályá-

kat tűztek. Biztonságra törekedtek.

ZA: Bár még 2021 messze van, azért 

nézzünk előre. Milyen tervei vannak a 

következő Speciális Olimpiáig?

MS: A következő olimpián szeretném az 

alpesi sí sportágat 4+1 fővel képviselni. A 

4 fő a síelő, a +1 fő snowboard kategóriá-

ban indulna. Ehhez megvan a feltételünk, 

mivel az egyik edzőtársam Szabó Attila 

snowboardoktató. A síelőink felkészültek 

és már várják a következő szezont. Szeret-

nék továbbá a következőkben roadshow-

okon népszerűsíteni a sí sportágat, az 

utánpótlás miatt.

Szerző: Zana Anita, 

mindenamisport.com

Sí sikerek a Speciális Olimpián 
INTERJú MOLNÁR SÁNdORRAL

Mind a négy hófutónk éremmel tért 

haza Ausztriából, a Speciális Olim-

pia Téli Világjátékairól, erről még 

a Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség szakágvezetője, Wimmer Lász-

ló sem álmodott.

Zana Anita: A Speciális Olimpia előtt 

is beszélgettünk, akkor nagyon óva-

tosan fogalmazott a várható ered-

ményeket illetően. Miért volt ennyire 

elővigyázatos?

Wimmer László: Egyrészt nem szerettem 

volna felesleges terheket rakni a verseny-

zők vállára. Másrészt az igazat bevallva 

magam sem gondoltam volna arra, hogy 

minden hófutónk érmet szerez majd a 

Speciális Olimpián, ilyen sikerről álmodni 

sem mertem volna. Büszke vagyok a spor-

tolókra, és meg szeretném köszönni Bakos 

István és Kaiserné Kiss Andrea munkáját, 

akik a felkészülés során nagyon sokat tet-

tek a sportolókért.

ZA: Szabadtéri sportágról van szó, ahol 

meghatározó körülmény az időjárás is. 

Milyenek voltak a verseny körülményei?

WL: Szerencsére csak nyitónapon esett 

az eső, és futamot is csak egyszer kellett 

elhalasztani. A versenynapok többségén 

szép napsütéses idő volt. A szállásunk is 

remek volt, amely nagyon jó lehetőséget 

nyújtott a sportolók regenerálódására is.

ZA: Kurucz Tamás, miután megszerezte 

az aranyérmet, kiemelte, büszke arra, 

hogy Magyarországot képviselhette a 

Speciális Olimpián.

WL: Ez egy valóban felemelő és felejthe-

tetlen pillanat volt mindannyiunk számá-

ra, de ide sorolnám az összes eredmény-

hirdetést is, amikor magyar versenyző 

állhatott fel a dobogóra. Mindig jóérzé-

sekkel telve dobbant meg a mi szívünk is a 

nézők között. Nagyon örültünk a magyar 

szurkolóknak is.

ZA: Szakmailag mit emelne ki? Milyen 

tapasztalatokat szerzett az idei Világ-

játékokon?

WL: Mindenképpen látható a sportág 

fejlődése, illetve az, hogy újabb és újabb 

fejlesztésű eszközöket vonnak be a sport-

águnkba. Emellett látszik a nemzetközi 

mezőny erősödése is. A 200 méteres tá-

von például több, mint 200 induló volt. 

Igaz, mindig ez a táv a legnépesebb.

ZA: Hogyan látja a magyar hófutás fej-

lődését?

WL: Szeretnék sérültebb versenyzőket is 

bevonni a sportágba, amit úgy kell érteni, 

hogy szeretném, ha egyre többen látnák 

azt, hogy ezt a sportágat ők is bátran 

űzhetik. Emellett jó lenne az ország több 

területére is kiterjeszteni a hófutást. Sze-

rencsére jól állunk az utánpótlást illetően. 

Bízom a további sikerben, és remélem, 

négy év múlva is tudunk majd váltót indí-

tani, úgy ahogy idén is. Ráadásul az is biza-

kodásra ad okot, hogy most Ausztriában 

ezüstérmes lett a váltónk.

Szerző: Zana Anita, mindenamisport.com

Felmenőben a hófutók karriercsillaga
INTERJú A SZAKÁGVEZETőVEL
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A Speciális Olimpia Téli Világjáté-

kain a magyar csapat kiválóan sze-

repelt, a sok remek teljesítmény 

közül kiemelkedtek a gyorskor-

csolyázóink, akik összesen nyolc 

arany., három ezüst- és ugyanennyi 

bronzérmet szereztek.

E kiváló eredménylistával az ő szakáguk 

lett a legeredményesebb XI. Világjáté-

kokon, Grazban. A hatalmas sikerek után 

dombóvári Szilviát, a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség szakágvezetőjét 

kérdeztük.

Zana Anita: Szakágvezetőként számí-

tott-e ekkora sikerre?

Dombóvári Szilvia: A tesztversenyen és 

az egyéb megmérettetéseken, valamint 

az edzéseken mutatott forma alapján bíz-

tam a versenyzőinkben, és szerénytelen-

ség nélkül mondhatom, hogy igen, valami 

hasonlóban reménykedtem. Külön öröm 

számomra, hogy a mi szakágunk lett a leg-

eredményesebb a Világjátékokon.

ZA: Miben rejlik a gyorskorcsolyázóink 

sikereinek titka?

DSZ: Bár egyéni sportágról van szó, még-

is kiemelném a csapat egységességét. 

Emellett technikailag és taktikailag is úgy 

gondolom, hogy a nemzetközi mezőny él-

vonalába tartoznak versenyzőink. Sokat 

segített, hogy az MTK-ban integráltan 

is edzhetnek speciális olimpikonjaink. 

Kiemelném Tarczali Attila és Csizmadia 

Ildikó segítőkészségét, valamint Miklósné 

Malek Erzsébet edzőkollégám áldozatos 

munkáját.

ZA: Milyen volt a jégpálya?

DSZ: A verseny körülményei fantaszti-

kusak voltak, és sportolóink is élvezték a 

jégen töltött idő összes percét. Érdekes-

ség, hogy a Speciális Olimpia versenybírói 

magyarok voltak, bizonyára ez is nagyon 

jó hatással volt versenyzőinkre.

ZA: A versenyeken ott volt a magyar 

csapattal az olimpiai bajnok gyorskor-

csolyázó Hunyady Emese is. Ő miben 

tudott segíteni?

DSZ: Mindenkinek szurkolt, illetve külön-

féle tanácsokkal látta el csapatunk tagjait. 

Emellett volt egy VIP-váltó, amely során 

Hocza Róberttel remek párost alkottak, 

és hamar megtalálták egymással a közös 

hangot.

ZA: Hogyan látja a sportág jövőjét?

DSZ: Bizakodó vagyok mindenképpen, 

annál is inkább, mivel vannak újabb fia-

tal versenyzőink. Remélem, hogy négy év 

múlva legalább ilyen létszámban leszünk 

jelen a következő Téli Világjátékokon, 

és abban is reménykedem, hogy hasonló 

éremesőben lesz majd részünk.

Szakágvezető: dombóvári Szilvia

Felkészítő edző:

Miklósné Malek Erzsébet

Az edzéseket segítette:

csizmadia Ildikó és Tarcali Attila

Szerző: Zana Anita,

mindenamisport.com

Az éremeső titka
INTERJú dOMBóVÁRI SZILVIA GyORSKORcSOLyA SZAKÁGVEZETőVEL

A márciusi Speciális Olimpia Téli Vi-

lágjátékokon mind a négy magyar 

műkorcsolyázó szerzett érmet, rá-

adásul Hingyi Ágnes és Rita páros-

ban megvédte speciális olimpiai 

bajnoki címét. Emellett Dani Dorka 

ezüstérmet, míg Körősi-Fehér Nán-

dor bronzérmet szerzett.

Kelemen Zsuzsanna, a Magyar Speci-

ális Olimpia Szövetség műkorcsolya 

szakágvezetője elégedetten, és öröm-

mel adott nekünk interjút, íme.

Zana Anita: Számítottál-e arra, hogy 

minden magyar műkorcsolyázó éremmel 

tér majd haza a Speciális Olimpiáról?

Kelemen Zsuzsanna: Bíztam a verseny-

zőinkben, és reménykedtem a jó szereplé-

sükben. Külön öröm számomra, hogy mind-

egyikük éremmel jött haza Ausztriából. A 

Hingyi-lányok párosban remek programo-

kat futottak, nagyon jó előadással és ne-

héz technikai elemekkel, megvédve ezzel 

speciális olimpiai bajnok címüket. Emellett 

egyéniben is a rövid programjukhoz képest 

javítottak a kűr során, így végül a negyedik 

és ötödik helyen végeztek egyéniben. Dani 

Dorka akárcsak a Teszt Játékokon, a Spe-

ciális Olimpián is bátran és lendületesen 

versenyzett. A kötelezők során, a harma-

dik helyen állt még, de a kűrben javított, 

és végül ezüstérmet szerzett. Körösi-Fehér 

Nándor erős divízóba került, ezt bizonyít-

ja, hogy hibátlan programmal a kötelezők 

után az ötödik helyen állt, de, ami ritkaság, 

hogy a kűr során két helyett is javított, és 

így lett bronzérmes. Egyszóval: elégedett 

vagyok mindegyikükkel.

ZA: Milyenek voltak a verseny körülmé-

nyei és a hangulat?

KZS: Remek volt a jég minősége. Két 

jégpálya volt, az egyiken edzeni lehetett, 

a másikon pedig a versenyek zajlottak. 

Sokat segített a versenyzőknek, hogy 

még kűrruhában sem fáztak a jégen. Az 

edzések alkalmával Nándin éreztem némi 

feszültséget, de a versenyen ennek már 

nyoma sem volt. Bár nem volt teljesen 

telt ház, de a nézők nagyon jó hangulatot 

teremtettek a jégcsarnokban. Emellett az 

önkéntesek is nagyon kedves és segítőké-

szek voltak velünk.

ZA: Sikerült-e megnézni a többiek verse-

nyét vagy más érdekességeket?

KZS: Eléggé feszített programunk volt, 

illetve fontos volt, hogy a sportolóink a sa-

ját versenyükre tudjanak koncentrálni. A 

gyorskorcsolyázók versenyeit láttuk, emel-

lett voltunk két padlóhoki meccsen is. Az 

egyik pont a döntő volt, aminek a végén a 

magyar csapat győzelmének örülhettünk. 

Fantasztikus volt! Egy városnézés fért még 

bele az időnkbe, és voltunk még az Arnold 

Schwarzenegger Múzeumban is.

ZA: Bár még csak most ért véget a Spe-

ciális Olimpia Téli Világjátékai. Miként 

tekintesz előre a következő négy évre?

KZS: Most nagyon boldog vagyok, és örü-

lök ennek a sikernek. Szerencsére van több 

ügyes versenyzőnk, így bizakodva tekintek 

a következő négy esztendő elé is.

Szerző: Zana Anita, 

mindenamisport.hu

Érmekben gazdagon
A MűKORcSOLyÁZóK SIKERÉNEK TITKA – INTERJú A SZAKÁGVEZETőVEL
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Zsinórban ötödször szerzett bajno-

ki címet a magyar padlóhoki-váloga-

tott a Speciális Olimpia Téli Világjá-

tékokon. E szenzációs teljesítmény 

birtokában méltán lehetünk büsz-

kék fiainkra. A Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség padlóhoki szak-

ágának vezetőjét, Pintér Istvánt a 

sikerekről és a további tervekről 

kérdeztük.

Zana Anita: Szakmai szemmel hogyan 

értékeli a Speciális Olimpiát?

Pintér István: Húsz éve foglalkozom ez-

zel a sportággal. Csapatunk mindig a vi-

lág élvonalába tartozott. Büszke vagyok a 

fiúkra, és az edző kollégákra. A sikerünk 

közös. Nagyon boldogok vagyunk, hogy is-

mét aranyéremmel sikerült hazatérnünk a 

Speciális Olimpiáról, nagyon nagy dolgot 

vittek véghez a csapat tagjai. Kiemelném, 

hogy igazi csapatként küzdöttek a srácok 

a pályán, egymásért és a közös célért, az 

aranyért. Küzdelmes verseny volt, amely 

során háromszor találkoztunk a kanada-

iakkal. Először sajnos kikaptunk tőlük, 

nem számítottunk rá, hogy ilyen kemé-

nyek, olykor-olykor már durvák lesznek a 

pályán. Nagyon széttördelték a játékun-

kat. Szerencsére a későbbiekben sikerült 

alkalmazkodnunk a játékstílusukhoz, és 

a torna során kétszer is revánsot vettünk 

tőlük, és a döntőben is diadalmaskodtunk 

felettük. Fantasztikus volt az újabb győze-

lem! Érdekesség, hogy a meccseket, így a 

döntőt is, az osztrák sportcsatorna is köz-

vetítette.

ZA: Ha jól tudom, magyarokkal is talál-

koztak az olimpiai faluban.

PI: Az étkezdében több magyar konyhás 

is dolgozott. Ráadásul Kőszegről valósiak 

voltak, ahonnan én is származom, és a 

csapat tagjai közül is többen kőszegiek. 

Ismét bebizonyosodott, hogy milyen kicsi 

a világ. Örömmel töltött el bennünket, az 

is, hogy több magyarral is találkozhatunk 

a meccsek során is. Köszönjük a szurkolást 

nekik! Remek volt a szervezés is!

ZA: Milyen élményekkel gazdagodtak 

a Világjátékok alatt?

PI: Nagyon nagy élmény volt a 2500 

méter magasban lenni az ausztriai lejtő-

kön. Emellett voltunk a Schwarzenegger 

Múzeumban. És nagy élményt jelentett 

a fiúknak az is, hogy találkoztak Arnold 

Schwarzeneggerrel is, aki autogramot is 

adott nekik.

ZA: A napokban elkezdődtek újra az 

edzések. Milyen verseny lesz legköze-

lebb?

PI: Valóban, már újra edzésbe álltak a fiúk 

és várják a következő versenyeket. 

ZA: Miként tekint a jövőre?

PI: Úgy gondolom, hogy jól állunk az után-

pótlás tekintetében. Bizakodva várom az 

elkövetkező éveket, és továbbra is szeret-

nék tevékenyen részt venni a Magyar Spe-

ciális Olimpia Szövetség munkájában, va-

lamint szeretném segíteni a sportágat is.

Szerző: Zana Anita,

mindenamisport.com

Egy mindenkiért, mindenki egyért
INTERJú pAdLóHOKISAINK SIKEREdZőJÉVEL

A Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség (MSOSZ) sportolói remekül sze-

repeltek a márciusi Speciális Olim-

pia Téli Világjátékain Ausztriában. 

Az eredményes versenyek után 

Lengyel Lajossal, a Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetség elnökével be-

szélgettünk.

Zana Anita: Úgy gondolom, egy szer-

vezet vezetője ilyenkor könnyű hely-

zetben van, hiszen a sikereket kell ér-

tékelnie.

Lengyel Lajos: Büszke vagyok a XI. Spe-

ciális Olimpia Téli Világjátékain szereplő 

magyar delegációra. A több mint ötvenfős 

küldöttségünk minden dicséretet megér-

demel. Kiemelném a versenyzőinket, akik 

a hat versenynap alatt összesen 13 arany-, 

6 ezüst- és 9 bronzérmet szereztek. Külön 

köszönöm a szakágvezetők, az edzők, a 

külső szakemberek munkáját, akik edzőtá-

borban is segítettek sportolóinknak. Sokat 

segített és a versenyre is elkísért minket 

Hunyady Emese olimpiai bajnok gyorskor-

csolyázó, valamint meg kell említenem 

még Csizmadia Ildikó és Tarczali Attila 

short track edzők kimagasló munkáját, 

és Hoffmann Nóra jégtáncos-koreográfus 

közreműködését. Az idei Téli Világjátékok-

ra mindenki zökkenőmentesen készülhe-

tett fel a Sportért Felelős Államtitkárság 

és a támogatóink jóvoltából, amit ezúton 

is meg kell köszönnöm!

ZA: Milyenek voltak a versenyek körül-

ményei?

LL: Már a nyitóünnepségen is esett az eső. 

Emellett a hó is elég rossz minőségű volt 

a versenyek vége felé, de ezek a nehezítő 

tényezők sem szegték kedvüket verseny-

zőinknek, és mindent megtettek azért, 

hogy a maximumot nyújtsák a megméret-

tetések során. A Világjátékok ideje alatt 

remek hangulat uralkodott a magyar csa-

pat körül.

ZA: A Speciális Olimpiára több szülő is 

ellátogatott szurkolóként.

LL: Nagyon örülök ennek, sok magyar szü-

lő is eljött Ausztriába biztatni a csapatot, 

és igazi boldogsággal tölt el, hogy együtt 

örülhettünk a sikereknek, ezáltal mind-

annyian élményekkel gazdagodva térhet-

tünk haza.

ZA: Elnökként már több világjátékon 

vett részt. Melyek voltak azok a pilla-

natok, amelyekre örökre emlékezni fog 

az idei világjátékok kapcsán?

LL: Több ilyen is van, de már a Speciális 

Olimpia előtt is volt néhány felejthe-

tetlen pillanat. Az egyik ilyen, amikor a 

Sándor -palotában járhattunk, és Áder 

János köztársasági elnök úr jelenlétében 

letehették speciális olimpikonjaink az 

esküt. Elutazásunk előtt néhány nappal 

egy rózsadombi étteremben egy kiváló 

hangulatú búcsúpartin vehettünk részt a 

sportolóinkkal. A versenyeken padlóhoki-

saink győzelme is felejthetetlen volt, de 

Kurucz Tamás hófutónk verseny után tett 

nyilatkozatát is ide sorolom, amikor a jó 

eredmény után elmondta, hogy ő hazájá-

ért is küzdött, és boldog, hogy Magyaror-

szágot képviselhette a Speciális Olimpián. 

Hazaérkezésünket pedig a Magyar Sport 

Házában rendezett fogadás tette felejt-

hetetlenné, amit a Desperado együttes 

fergeteges koncertje zárt.

Szöveg: Zana Anita, 

mindenamisport.com

Büszkeség felejthetetlen pillanatokkal fűszerezve
INTERJú LENGyEL LAJOSSAL
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Mindig, minden esetben a saját él-

ményeink, megéléseink határozzák 

meg az összbenyomásunkat egy-

egy világeseménnyel kapcsolatban. 

Éppen ezért nehéz elmesélni, átad-

ni azt másoknak, akik kíváncsian ér-

deklődnek: „No, milyen volt?”. 

Aki már több világjátékon is ott volt, 

akaratlanul is hasonlítgat. Ha azonban 

először vagyunk tanúi egy ilyen ese-

ménynek, minden mozzanata az új-

donság erejével hat. Számomra nem ez 

volt az első téli világjátékok, amelynek 

részese lehettem, de arra törekedtem, 

hogy a ma születettek szemével lássam 

a körülöttem zajló történetet. 

Tömören fogalmazva, az osztrákok vi-

lágszínvonalú rendezvénynek voltak 

jó gazdái. Lenyűgözött a szervezők 

és önkéntesek nyitottsága, türelme, 

nyugalma és rugalmassága. A magyar 

delegációt éjjel-nappal segítő három 

önkéntes, Andrea Urbanova, Marlene 

Jausner és Florian Rieckh elkötelezett-

sége meghatott mindannyiunkat. A 

versenyek izgalma és feszített tempója 

közepette biztonság érzését nyújtotta 

számunkra a szervezők pontossága, 

következetessége, a kiszámíthatóság. 

példaértékűnek tartom az általános- 

és középiskolák országos szintű bevo-

nását és mozgósítását valamennyi ver-

senyhelyszínen. A korcsolyázóinknak 

„külön bejáratú” csapata is volt: egy 

Feldbach-i általános iskolai osztály még 

a játékok megkezdése előtt személyre 

szóló és kézzel készített ajándékokkal 

lepte meg őket, majd a döntők során 

teli torokból, magyar szavakkal buzdí-

tották a magyar gyors- és műkorcso-

lyázókat.

A szállásunk és a versenyhelyszínek kö-

zötti napi közlekedésünk során öröm-

mel fogadtuk a graziak érdeklődését, 

fesztelen társalgási kezdeményezése-

iket és sportolóink iránt mutatott szív-

ből jövő támogatásukat. de hasonló ta-

pasztalatokkal gazdagodtunk a karintiai 

Bad Kleinkircheim-ben eltöltött pár 

nap során is, még a megnyitó ünnepség 

előtt. A helyi Rotary Klub támogatásá-

val élvezhettük a fürdő- és síparadicsom 

minden kényelmét és szépségét.

Meggyőződésem, hogy a magyarok si-

keres szerepléséhez mindezek az élmé-

nyek is hozzájárultak. Természetesen 

ehhez az is kellett, hogy egy rendkívül 

felkészült, fegyelmezett csapat kép-

viselte hazánkat a játékokon. Büszke-

séggel töltött el, hogy sportolóink ma-

gatartását, sportszerűségét, technikai 

tudását mindegyik sportágban elismer-

ték a játékvezetők, a bírók és az ellen-

felek is!

És hogy kedvezzek a számokat kedvelő 

olvasóinknak, álljon itt néhány tényadat a 

Speciális Olimpia 11. Téli Világjátékairól.

• A 12 napos eseménysorozat során 

Grazban, Schladmingban és Ramsau 

am dachsteinben zajlottak a küzdel-

mek.

• 5 kontinens 105 országából 2590 

sportoló vett részt a versenyeken. 

őket 1100 edző, 5000 családtag, 3000 

önkéntes, 1200 támogató, szponzor 

és 800 sajtómunkás segítette. 

• Grazban 70.000, Schladmingban 

10.000, Ramsauban 12.000 adag ételt 

osztottak ki a delegációs központok-

ban (a szállodai és vendégházas ét-

kezéseken felül) a sportolók, edzők, 

szervezők éhségének csillapítására. 

• Összesen 12.000 ruhadarabot (mun-

karuhaként funkcionáló egyenruhát) 

kapott a 3000 önkéntes. 

• 18.000 akkreditációs kártyát készítet-

tek és adtak ki a szervezők. 

• A Microsoft támogatásával 700 mo-

biltelefon és 400 táblagép segítette 

a kommunikációt.

• 46 hűtőberendezés / hűtőszekrény 

működött a különböző versenyhely-

színeken.

• 46.000 papírpohár fogyott el a me-

legitalok szervírozása során.

• A coca-cola 400.000 flakon üdítővel 

támogatta a játékokat.

• Az Audi és a Volkswagen 145 jármű-

ves flottája szolgálta a szervezők és 

vendégek gyors és kényelmes közle-

kedését.

• A grazi kiváló, és a delegációk számára 

ingyenesen használható tömegközle-

kedés mellett 60 nagybusz szállította 

a csapatokat a verseny- és szálláshe-

lyek között. 

• 70 szálloda és vendégház várta a 

sportolókat, edzőket, vendégeket.

• Stájerország szakiskolásai 4000 mé-

zeskalács szívet készítettek a delegá-

ciótagok számára.

• Összességében 3.7 km hossznyi 

transzparens hirdette a játékokat 

országszerte, a versenyhelyszíneken 

megjelenő zászlókon és plakátokon 

felül.

• A schladmingi planai Stadionban ren-

dezett megnyitó ünnepség igazi kihí-

vás volt a szervezés és megvalósítás, 

a logisztika és tárgyi feltételek tekin-

tetében. A 15.000 fő befogadására al-

kalmas nyitott lelátó 500 tonnáját 25 

közúti járműszerelvényen szállították 

Schladmingba. A felállítása egy mun-

kásra számolva 240 napot tett ki, míg 

leszerelése 120 napot. A nagyszínpad 

150 tonna acélból készült, ezt 7 jár-

műszerelvény szállította a helyszínre. 

de ez még nem minden: a világítás- és 

hangtechnika 8 járművet töltött meg: 

500 lámpát és fényszórót szereltek 

fel, 70 hangfal mintegy 140.000 watt 

teljesítménnyel segítette a tökéletes 

hangzás elérését.

Köszönjük Ausztria, köszönjük Special 

Olympics Austria! 

Ahogyan Siegfried Nagl, Graz polgár-

mestere mondta záró beszédében: az 

olimpiai láng ugyan kialudt, de a tűz ég 

bennünk tovább! 

Szerző: Kárpáti Orsolya

nemzetközi igazgató

Világok találkozója Európa közepén Világok találkozója Európa közepén
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Ausztriában több sztár is tiszteletét 

tette és jelenlétével kiállt az értelmi fo-

gyatékossággal élő sportolók, valamint 

a Speciális Olimpia Mozgalom mellett. 

A színpompás megnyitó ünnepségen 

a teljesség igénye nélkül a következő 

sztárok vettek részt: Miki Ando világ-

bajnok műkorcsolyázó, Michelle Kwan 

amerikai műkorcsolyázó, aki pályafutá-

sa során kilenc amerikai bajnokságot 

és öt világbajnokságot nyert, valamint 

két olimpiai érmet szerzett. Több mint 

egy évtizeden keresztül versenyzett. 

Nagyszerű előadásmódjáról ismert. A 

magyar csapatot a gyorskorcsolyázó 

olimpia bajnok Hunyady Emese vezette 

fel a megnyitó ceremónián. Érdekesség 

még, hogy a Lengyel Speciális Olimpiai 

Szövetség elnöke a Bayern München-

ben futballozó Robert Lewandowski 

felesége, Anna Lewandowska.

Szerző: Zana Anita,

mindenamisport.com

Az olimpiai bajnok gyorskorcsolyá-

zó is ott volt a magyar csapattal 

Ausztriában a Speciális Olimpia Téli 

Világjátékain, ahol rengeteg él-

ménnyel gazdagodott, és továbbra 

is szeretné segíteni a Magyar Speci-

ális Olimpia Szövetséget. 

Emese jelenleg Svájcban él férjével és 

tizenkét éves fiával, és életük a korcso-

lya körül forog manapság is. 

Zana Anita: Hogyan kezdődött a Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetséggel a 

kapcsolatod? 

Hunyady Emese: Néhány évvel ezelőtt 

Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke, és Szőke 

Viki, az MSOSZ kommunikációs igazga-

tója keresett meg, és örömmel vállaltam, 

hogy segítsek a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetségnek, amiben csak tudok. Szív-

ügyemnek tekintem ezt a feladatot. 

ZA: A Speciális Olimpián is ott voltál a 

magyar csapattal. Milyen élményekkel 

gazdagodtál? 

HE: Nagy szervezést igényelt előzetesen, 

hogy ott tudjak lenni a Speciális Olimpi-

án, de fantasztikus volt, és felejthetetlen 

élményekkel gazdagodtam. Nagyszerű 

volt a szervezés, és remek volt a hangulat, 

még a megnyitó ünnepség idején tartó zu-

hogó eső sem szegte kedvünket. Fantasz-

tikus volt látni például a grazi villamoson 

a különböző nemzetek sportolóit, még 

egyiptomi és pakisztáni versenyzőkkel is 

találkoztam. 

ZA: Hogyan értékeled a magyar gyors-

korcsolyázók teljesítményét? 

HE: Bíztunk a jó eredményben, hiszen 

Magyarországon remek edzők, és kiváló 

szakemberek segítik a speciális olimpikon 

gyorskorcsolyázókat. Emellett nagyon jó 

edzéskörülmények között tudnak készül-

ni a mieink, és a felszerelésük is modern, 

a mai kornak megfelelő. Büszke vagyok 

gyorskorcsolyázóinkra, és az egész ma-

gyar csapatra is, boldog vagyok, hogy ott 

lehettem velük, szurkolhattam nekik, és 

segíthettem nekik. 

ZA: Volt egy váltó is, amely tagjaként 

te is versenybe szálltál a Speciális 

Olimpián. 

HE: A VIP-váltóban Hocza Róberttel re-

mek párost alkottunk, és hamar megta-

láltuk egymással a közös hangot. Boldog 

vagyok, hogy nem csak a pálya széléről, 

hanem a jégen is segíthettem a magyar 

csapatnak. 

ZA: Mostanában mivel telnek a min-

dennapjaid? 

HE: Svájcban óvodás kisgyerekeknek 

tartok gyorskorcsolya edzéseket. Férjem 

pedig a finn gyorskorcsolyázók szövetsé-

gi kapitánya. Mindennapjaink most is a 

gyorskorcsolya körül forognak, ahogy ko-

rábban versenyzőként. 

Szerző:  Zana Anita,

mindenamisport.com

Urbán Andrea vagyok, Szlovákiában, 

Rozsnyó városban születtem és 23 

éves vagyok. A Speciális Olimpiáról, 

egy nagyon közeli barátnőmtől hal-

lottam. Mivel sport menedzsmen-

tet tanulok, ez nagyon érdekesnek 

hangzott és önkéntesnek bejelent-

keztem a Téli Világjátékokra.

Nagyon szerencsés voltam, mert a ma-

gyar csapatnak lettem a delegáció em-

bere. 2 szuper dolgos hét állt előttem, 

amiről nem is tudtam, mert csak először 

volt ilyen dologra alkalmam. Amilyen 

elfoglaltak voltak ezek a napok, ugyan-

olyan mesések is. A fő feladataim több-

nyire fordítás, támogatás, információ 

átadás, tájékoztatás, kisegítés, állandó 

jelenlét voltak. de e mögött, sokkal több 

állt. A drága magyar csapatomnak nem-

csak egy szakmai munkatársa voltam, 

hanem rövid időn belül egy barát is. 

Látni azt, hogy a csapatom elégedett, 

nagy mosolyokkal az arcukon van és 

köszönetet mond – az volt, ami minden 

napot jobbá tett, amitől öröm volt ön-

kéntesen dolgozni és minden napot az 

olimpián velük tölteni. Én nagyon hálás 

vagyok ezért az esélyért és mindenki-

nek – fiatalnak, idősnek, diáknak vagy 

nyugdíjasnak őszintén ajánlom, hogy 

adjanak egy esélyt és próbáljanak egy-

szer önkéntesnek lenni. Sokat ad.

A végére csak ennyi: Ria-Ria HUNGÁRIA 

és KÖSZÖNÖM!

Szerző: Urbán Andrea

Speciális Olimpia sztárokkal 

ÖNKÉNTES ÉLMÉNyBESZÁMOLó

Hunyady Emese a speciális olimpikonok mellett áll
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Sportolóként már bizonyítottak 

olimpikonjaink, akiknek ez alkalom-

mal előadóként, „szóvívőként” kel-

lett helyt állniuk. 

A Budai Középiskola hatodik éve vesz 

részt a Speciális Olimpia életében, szá-

mos sikeres közös projekttel bizonyít-

va, hogy a fiatalokat érdemes és be is 

kell vonni iskolán kívüli, a tanuláson 

túlmutató tevékenységekbe. Márci-

usi diáknapjukra évről évre érdekes 

előadókat hívnak meg, ezek között az 

előadások között válogathatnak, re-

gisztrálhatnak a tanulók. Régészettől 

asztrofizikáig minden téma megtalál-

ható volt. Kis szeletként idén mi is meg-

hívást kaptunk, illetve sportolóink: mu-

tatkozzanak be, meséljenek magukról 

és sikereikről!

péter dávid és Hammer Ádám képvisel-

te a szövetséget, különböző szerepkör-

ben: dávid, mint olimpikon, Ádám, mint 

vezető sportoló. dávid az érmeit is el-

hozta megmutatni, elmondta, hogyan 

kezdett sportolni, miért pont a gyors-

korcsolyát és görkorcsolyát választotta, 

hogyan készül a versenyekre, milyen 

élményei voltak az olimpián és mik a jö-

vőbeni céljai. Ádám pedig power point 

előadást prezentált a Sportolói Tanács 

tagjainak tartott konferencián hallot-

takról. Egyéb meglepetéssel is készült.

A konferencia témája ugyanis az egész-

séges élet, táplálkozás, napi, rendsze-

res mozgás volt. így számos eszközt, 

információs kártyát hozott magával, be-

mutatót tartott az ott tanult torna-fel-

adatokból, ezeket kipróbálták a budais 

diákok is. Büszkék lehetünk erre a két 

sportolóra, akik bátran és ügyesen, ha-

tározottan szerepeltek a nagyközönség 

előtt, megmutatva ezzel, hogy nemcsak 

sportolóként állják meg a helyüket!

Szerző: Voith Petra

„Szállj be Te is” 

és Önkéntes Program vezető

Mindenki győztes Mindenki győztes

Itt most ők a családom – mondta Tamás, 

hófutó versenyzőnk a Téli Világ Játéko-

kon. 

– ők a húgaim – s ezzel átkarolta a két 

hófutó lányt. A lányok mosolyogva hoz-

zábújtak.

– Zoli pedig a bátyám.

– Mi a nővéreid vagyunk – cserfeskedett 

az egyik leányzó.

Elnézem a spontán, „csokorba” rende-

ződött, mosolygó magyar hófutókat. 

Együtt van a csapat! de klassz! Jó lenne 

egy fényképet készítenem, de iparkod-

nunk kell az eredményhirdetésre, mert 

érdekeltek sízőink.

Ahogy közeledtünk Schladming főteré-

hez – ott volt az eredményhirdetés –, 

úgy erősödött fel bennünk az ünnepi 

hangulat. Már messziről hallottuk a be-

mondót, majd a fanfárok hangját, utána 

a ritmusos, dallamos slágerrészleteket. 

Nagyszerű volt hallani, hát még látni! A 

mi magyarjaink kb. 15 perc múlva követ-

keztek. Azon a napon lányunk arany-, 

egyik fiunk egy bronzérmet „gyűjtött 

be”. Hatalmas volt az öröm! Minden-

ki ölelkezett, a sportolók, az edzők, a 

szülők, a sízők és a hófutók. Megszám-

lálhatatlan fénykép született újabb és 

újabb pózokkal, újabb és újabb társak-

kal. Élmény volt látni a meghatottság-

tól és büszkeségtől párás szemű szülő-

ket. gyermekeik mások – ez számtalan 

nehézséget, kudarcot okozott. Végre 

bebizonyosodott az igazság: ezek a 

gyerekek ugyan mások, de ügyesek, 

bátrak, összeszedettek, nagyszerűek! A 

szemek párájából kiválnak az örömköny-

nyek. Végtelen ölelkezés következik be. 

de nem csak a magyar szülők érzik így. 

Az egész eredményhirdetés egy frene-

tikus örömmámor. Mint egy jó koncer-

ten, egybeolvad az egész közönség – ki-

csi, nagy, méltóságteljes úr és laza hobó 

– ünnepelnek. ünneplik az ő speciális 

olimpikon hőseiket és a keblükre ölel-

nék az egész világot. íme, beköszöntött 

az igazság pillanata!

Tényleg kedden születtem! – ámuldo-

zott Laci kollégám. Én meg hétfőn! 

– kontrázok rá hitetlenkedve. Az előz-

mény: a melegedőben várakoztunk, 

amikor odajött hozzánk egy kanadai 

sífutó. A szokásos, könnyed kérdések-

kel nyitott, hello, hogy vagytok, honnan 

jöttetek stb. Majd mindenkitől megkér-

dezte a születése dátumát. Laci meg-

mondta. Kedd! – vágta rá egy szempil-

lantásnyi gondolkodás után. Majd én 

következtem. – Hétfő! – harsogta rövid 

tűnődés után. Ezután a négy sportoló 

következett, a születési dátumokhoz 

mindenki számára kiosztotta a meg-

felelő napot. Ezt követően „séróból” 

elmondta mindegyikünk születési dátu-

mát és a hozzá tartozó nap nevét. Ami-

lyen könnyedén beszédbe elegyedett 

velünk, ugyanolyan fesztelenül fakép-

nél hagyott bennünket. új szereplőket 

keresett a produkciójához. Mi csak azt 

kívánjuk, élj boldogan, professzor!

A korcsolyázók versenyén, hirtelen fel-

csendült a kórus:

– Hajrá magyarok!

Meglepetten odapillantottam. Hát 

persze, hogy a teljes padlóhoki csapat 

szorított a mieinknek. Másnap nagy iz-

galmakat okozott a várva várt magyar–

kanadai padlóhoki álomdöntő. Jobban 

játszottunk, mint az ellenfeleink, de ez 

az eredmény tekintetében nem látszott 

annyira, egy-két gól volt a különbség. 

Hatalmas volt a feszültség. különösen 

emlékezetes az utolsó 3 perces végjá-

ték a 9x3 percből. A drámai játékmeg-

szakítások miatt csaknem 20 percig 

tartott ez a nyúlfarknyi rész. Ráadásul 

a kanadai játékosok szerepzavarban 

voltak. Valaki megmondhatta volna ne-

kik, ők nem az NHL gladiátorai, akiket a 

tévében láttak. Ez itt kérem a Speciális 

Olimpia, ahol a legklasszikusabban ér-

vényesülnek a coubertin-i sportszerű-

ségi elvek. Az utolsó 3 percben elszaba-

dult a pokol. A kanadaiak durvák voltak, 

verekedést provokáltak. Össze is akadt 

két játékos. páros kiállítás! Gyerekek, 

nem szabad felülni a provokációnak! Mi 

vagyunk a jobbak. puff! – most is kapott 

egy botütést egyik játékosunk. És íme, 

itt a csoda – a csatárunk elviselte, nem 

ült fel a durvulásnak. Sőt, a paprikás 

hangulat ellenére, mi a játékkal foglal-

kozunk, hosszú passzos indítás, újabb 

passz, és bevágjuk a gólt! Már hárommal 

vezetünk! A feszültség nem csökkent. A 

kanadaiak durvák, újabb páros kiállítás, 

majd újabb és újabb szabálytalanságok 

az ellenfél részéről. A mi fiaink azonban 

a játékra koncentrálnak. Hihetetlenül 

fegyelmezettek! újabb gólt lövünk! 

Hajrá! És végre megszólal a mérkőzés 

végét jelző duda. A magyar csapat meg-

őrizte első helyét a legjobbak között! 

A másodedző beugrik a pályára ünne-

pelni, a vezetőedző még sötétbordó 

arccal áll, de a csapat már ölelkezik. A 

magyar padlóhoki-válogatott tudatos-

sága, rendkívüli fegyelmezettsége szó 

szerint aranyat ért.

„Világ Játékok Ausztriában” – lelki sze-

meim előtt látom néhány ember legyin-

tését. pedig osztrák szomszédaink min-

taszerű gondossággal és pontossággal 

szervezték meg a sporteseményt. A 

gondosság nemcsak racionális végre-

hajtást jelent. A csodaszép környezet, 

a kiváló sportpályák, a precíz időrend 

mellett emberi minőséget is jelent. 

Kedvességet, segítőkészséget, rugal-

masságot, de határozottságot is, amely 

a szervezőket jellemezte a legegysze-

rűbb önkéntes feladatkör betöltéséig 

bezárólag. Ugyanez érvényes a környék 

lakóira is. például egy idősebb hölgy a 

villamoson át akarta adni ülőhelyét az 

egyik sportolónknak, mert a versenyzés 

után bizonyára elfáradt. A Világ Játékok 

csoda volt. A szív felfrissült, újjászüle-

tett, áradt benne az összetartozás, a 

megbecsülés és a szeretet öröme. Min-

denki, mindenki győztessé vált! Én is az 

vagyok…

Dr. Jády György

SpEcIÁLIS OLIMpIKONOK ELőAdÁSA A BUdAIBAN
SpORTOLóINK MÁSIK ARcA
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Hammerné Gusztics Magdolna már 

több éve vezeti a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség (MSOSZ) Családi 

Programját. Ma már ennek a prog-

ramnak is egyre nagyobb jelentő-

sége van. És, hogy miért? Nos, a be-

szélgetésből ez is kiderül. A Családi 

Program a márciusban véget ért XI. 

Speciális Olimpia Téli Világjátékain 

is kiemelt fontossággal bírt.

Zana Anita: Hogyan kerültél kapcsolat-

ba a Speciális Olimpia mozgalommal?

Hammerné Gusztics Magdolna: Fiam, 

Hammer Ádám révén, aki speciális olim-

pikon. Sérült gyereket nevelő szülőként 

kerestük az utat, a lehetőségeket, hogy a 

család egyenrangú tagjaként boldogan él-

hessen, és együtt örülhessünk sikereinek. 

A hitet, hogy a fogyatékosságából adódó 

hátrányait közös erővel együtt győzzük le, 

soha nem adtuk fel. Szerencsésnek mond-

hatjuk magunkat, hogy értesültünk arról, 

hogy az értelmi fogyatékosoknak is rendez-

nek sportversenyeket és az ott sportolók jó 

közösségben nagyszerűen érzik magukat. 

Már akkor tudtam, minden erőmmel azon 

leszek, hogy valamilyen formában támo-

gatni fogom az SO-t, először, mint a spor-

toló mögött álló szülő, 2013-tól pedig már 

Családi Program Koordinátor. Akkor, azaz 

óriási megtiszteltetés ért, hogy Antal Jó-

zsef, aki addig a Magyar Speciális Olimpiai 

Szövetségnél vezette a Családi Programot, 

engem javasolt a feladat továbbvitelére. 

Négy évvel ezelőtt így választottak meg 

koordinátornak és két éve lettem szövet-

ségünk elnökségi tagja.

ZA: Hazánkban te vagy a Speciális 

Olimpia mozgalomban a Családi Prog-

ram vezetője. Mit érdemes tudnunk a 

programról? Hogyan és mikor kezdtél 

bele ebbe a munkába?

HGM: Korábban Magyarországon a spor-

tolók zömét az értelmileg sérült embe-

rekre szakosodott bentlakásos otthonok 

adták. Mostanra viszont egyre több spor-

tolónk él családban, így nekem is egyre 

nagyobb a szerepem. „Nemcsak a spor-

toló, de a család is a csapat tagja.” – ez 

a mottója a programunknak. Kezdetektől 

fogva, már akkor is mikor még nem vol-

tam koordinátor, ez a mottó már valahol 

leges legbelül ott volt bennem, de jelen-

tőssé akkor vált, amikor megválasztottak 

erre a pozícióra. Büszkén állíthatom, hogy 

meghozta azt, amit a megfogalmazásával 

elérni szerettem volna. A sportnak meg-

van az ereje ahhoz, hogy megváltoztassa a 

világot. Képes arra, hogy inspiráljon, hogy 

egyesítse az embereket úgy, ahogy semmi 

más. Fontos megemlíteni, hogy minden 

nemzeti Speciális Olimpia Szövetségnek, 

így a magyarnak is van Családi Program-

ja. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 

hogy a koordinátor az elnökség tagja is.

ZA: Mi a lényege a Családi Programnak?

HGM: A Speciális Olimpia Szövetség és a 

szülők közötti kapcsolattartás. A különbö-

ző klubok, egyesületek mögött álló hozzá-

tartozók összefogása. Segítse az ország 

különböző területein élő azon családok-

nak megtalálni az utat a Speciális Olimpia 

Szövetséghez, akik sportoltatni szeretnék 

értelmi fogyatékkal élő hozzátartozóját. 

Összefogás, hogy tudjunk egymásról és 

segítsük egymást az élet bármely terüle-

tén felmerülő problémák megoldásában. 

Építőközösség, biztos hátteret teremtsünk 

az edzéseken, versenyeken résztvevő spor-

tolóknak.

Az egyik legfontosabbnak tartom a teljes 

és átfogó tájékoztatást a szövetség felépí-

téséről, munkájáról, programjáról és spor-

toltatási lehetőségekről. hiszen csak így 

tudjuk hitelesen továbbvinni a Speciális 

Olimpia mozgalom hírét és ezzel hozzánk 

csatlakoztatni olyan ismerőst, aki kere-

si, de nem találja a hozzánk vezető utat. 

Mindezt az a közel 100 fő családtag végzi, 

akik a regisztrálással csatlakoztak a Csa-

ládi Program Hálózathoz.

A Családi Program a Szövetség más prog-

ramjaiba is bekapcsolódik, így a Kölyök 

Sportoló Programba, Egészséges Sportoló 

Programba és a Sportolói Szóvivő Prog-

ramba. Tovább folytatjuk az országjáró 

Roadshow-kat, hogy így minden település 

közelébe eljutva népszerűsítsük mozgal-

munkat.

ZA: Nemrég fejeződtek be a Speciális 

Olimpia Téli Világjátékainak küzdel-

mei, amelyen egy kiemelt esemény volt 

a családi program. Milyen tapasztala-

tokat gyűjtöttél ott, illetve milyen volt 

a program maga? Magyar családok 

vettek-e rajta részt?

HGM: Mint már említettem, kiemelt sze-

repe van a nemzeti Speciális Olimpia Szö-

vetségeknél, így a magyarnál is a Családi 

Programnak. A nemzetközi versenyekhez 

és természetesen a 2017-es ausztriai Vi-

lágjátékokhoz is szorosan kapcsolódott 

Családi Program Az ezzel kapcsolatos 

munka elkezdésében sokat segített, hogy 

részt vettem korábban nemzetközi verse-

nyen, mint regisztrált családtag és most 

pedig koordinátorként működöm közre. 

A korábbi helyzetben azokra az informá-

ciókra voltam rászorulva, amit az akkori 

koordinátor továbbított felém kiegészítve 

azokkal a dolgokkal, amik után az ember 

utánanéz egy külföldi utazáskor. Most 

viszont megpróbáltam én tájékoztatni a 

legnagyobb körültekintéssel azokat a csa-

ládtagokat, akik regisztráltak. Feladatom 

az volt, hogy a legelső lépésektől kezdve a 

záró pillanatokig segítsem a Téli Világjáté-

kokra kiutazó regisztrált családtagokat. A 

nemzetközi szervezet által megadott ha-

táridőig huszonkét családtagot regisztrál-

tunk. Volt, aki önállóan meg tudta oldani, 

de a többségnek én segítettem ebben. A 

Világjátékok helyszínének közelsége mi-

att viszont felmerült további regisztrálási 

igény a határidőn túl, amit a szervezőbi-

zottság rugalmasságának köszönhető-

en sikerült megoldani, így huszonöt főre 

növekedett a létszám. Minden családtag 

regisztrációja megfelelt a nemzetközi elő-

írásnak.

Kiegészítő program:

Fogadás a regisztrált családi programban 

résztvevők számára

Kulturális és Kulináris Program

2017. március 20. Graz Operaház -

18 fő regisztrált magyar családtag

2017. március 21. Schladming

Kongresszusi Központ – 0 családtag

Erre az eseményre meghívást kapott 

Navracsics Tibor az Ifjúságért és a Spor-

tért Felelős EU Biztos, aki az ott lévő ma-

gyar regisztrált családtagokkal beszélge-

tett és egy közös képpel örökítették meg 

a helyi fotósok a találkozást. Ez a kép fel-

került a Nemzetközi Szövetség Facebook 

oldalára is.

ZA: A Speciális Olimpiáról, a versenyről 

milyen élményekkel tértél haza?

HGM: Fantasztikusan szervezett, hatal-

mas tömegeket megmozgató rendezvény 

volt. A sógorok maximálisan kitettek 

magukért. Sikerült a legtöbb verseny-

számnál együtt szurkolni és kiabálni a 

RIA, RIA HUNGÁRIA-t a jelenlévő hozzá-

tartozókkal. Hihetetlen öröm volt látni 

azokat a büszke szülői arcokat, amikor a 

speciális olimpikonjuk a nevének felolva-

sásakor az elért helyezésénél felállt a do-

bogóra. Sokan most látták először ilyen 

helyzetben és megmérettetésben őket. 

Ezért a pillanatért kezdtem el én is dol-

gozni, hiszen én is láttam a fiamat felállni 

2011-ben Athénban a dobogó legfelső 

fokára. Akkor megfogadtam, hogy min-

den erőmmel azon munkálkodom, hogy 

ezt az élményt más is átélhesse. Hozzá-

tartozók nem győztek hálálkodni, hogy a 

munkámmal én is hozzájárultam az ő kint 

tartózkodásukhoz.

ZA: A jövőben milyen terveid vannak a 

honi családi programot illetően?

HGM: Legfontosabb feladatunk, hogy to-

vább növeljük a regisztrált családtagok 

számát. Mindenképp szeretnénk, hogyha 

már létrejönne egy kiforrott és határozott 

tervekkel rendelkező Családi Program Ve-

zetőség, akik rendszeres képzéseket szer-

veznek a családtagoknak az egészséggel, 

a fittséggel és a sporttal kapcsolatban. A 

Családi Program Hálózat támogatta és se-

gítette, hogy egyre jobban beinduljon Ma-

gyarországon a Kölyök Sportoló Program, 

ezért a következő Roadshow állomásain is 

tájékoztatni szeretnénk az egybegyűlteket 

a programról és óriási sikerrel bemutathas-

suk Kölyök Sportolóinkat is, akik bebizonyí-

tották, hogy alkalmasak arra, hogy maj-

dan Ők legyenek sportolói utánpótlásaink. 

Erősíteni szeretnék ennek a programnak a 

jelentőségét, hiszen itt a hozzátartozók-

nak van óriási szerepe, mert szeretnénk, 

ha minél aktívabban ki is vennék részüket 

ebből a munkából. Terveink így, az eddigi 

sikeres együttműködésnek köszönhetően 

továbbra is együtt járni az országot, minél 

több helyre ellátogatva népszerűsíteni a 

Kölyök Sportoló Programot, a szülők aktív 

jelenlétének fellendítése és minél több ön-

kéntes bevonását is tervezzük.

Szöveg: Zana Anita,

mindenamisport.com 
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Hammer Ádám egy enyhén értelmi 

sérült fiatalember, aki a Speciális 

Olimpia mozgalom sportolója, és 

nemzetközi, valamint hazai szin-

ten is remek eredményeket ért el 

a bowlingban. De manapság már a 

fotózás és a sorstárasaiért való te-

vékenységek is fontos szerepet töl-

tenek be életében.

Ádám a márciusi Speciális Olimpia Téli 

Világjátékain, egy konferencián is részt 

vett a Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség Sportoló Tanácsának póttag-

jaként. Interjú Hammer Ádámmal.

Zana Anita: Hogyan kerültél kapcsolat-

ba a Speciális Olimpia mozgalommal? 

Ha jól tudom több sportágat is kipró-

báltál korábban. Melyek ezek? Milyen 

eredményekkel büszkélkedhetsz?

Hammer Ádám: Családommal több 

szabadidős tevékenységet kipróbáltam, 

de minden egyes alkalommal, amikor 

bowlingozni mentünk azt jegyezték meg, 

hogy milyen jó érzékem van hozzá. Akkor 

már kerestük az edzési lehetőségeket. 

Nyolc éve az Idahoban megrendezett Téli 

Világjátékokról készült riport kapcsán fel-

sorolták a speciális olimpia keretén belül 

a sportolási lehetőségeket. Ekkor értesül-

tünk róla, hogy a bowling is az olimpiai 

sportágak között van. Azóta vagyok re-

gisztrált versenyzője a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetségnek. Szeretek korcso-

lyázni és kosarazni, de tudok tollasozni és 

pingpongozni is.

ZA: Ha jól tudom nemrégiben beválasz-

tottak a Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség Sportolói Tanácsába (SOEE) 

póttagnak. Mi a te feladatod ebben a 

testületben?

HÁ: A SOEE Sportolói Tanács az értelmi fo-

gyatékkal élők tanácsa, akik mentoraikkal 

karöltve végzik a munkát. Az európai/eur-

ázsiai régiónak még nincs ilyen bizottsága. 

Ezért, és a stratégiai célok megvalósítása 

érdekében, a felállítását kezdeményez-

te David Evangelista, az SOEE ügyvezető 

igazgatója. A testület a régió sportolóinak 

a „hangja”, célja, hogy előmozdítsa a spor-

tolói bizottságok országos szintű létreho-

zását. A régiós kommunikációs hálózat 

megszervezése a sportolók és családtagja-

ik véleményének gyűjtésére, képviseletére. 

A sportolói sztorik gyűjtése és megosztása. 

A tanács 6-8 főből áll. Kezdetben még 

csak három sportolói vezetőből állt, akik 

alapító tagokként részt vettek a tanács 

munkájában: Micheline Van Hees (Belgi-

um, az EELC tagja is) Lize Weerdenburg 

(Hollandia) Johanna Pramstaller (Auszt-

ria). A többi tagnak a következő tudás/

készség/képességterület valamelyikén 

kellett megfelelnie: sport és versenyek: pl. 

segédedző, önkéntes egészség & fitnesz: 

pl. egészséges táplálkozás, fitnesz techni-

kák ismerete, pl. kölyök sportolók edzője, 

vagy önkéntes kommunikáció: pl. aktív te-

vékenykedés a közösségi médiában, inter-

júkészítési gyakorlat nyilvános beszéd.

Erre a felhívásra adtam be a pályázatomat, 

amit elfogadtak és így a Sportolói Tanács 

póttagja lettem. Abban az esetben, ha a 

vezető tagokból valaki valamilyen oknál 

fogva nem tud megjelenni, akkor engem 

hívnak. Az SO-ban való tevékenységem 

eleinte a sportra és a csapattársaimmal 

való napi kapcsolattartásra korlátozódott. 

Rövid időn belül azonban más szakágak 

sportolóival is felvettem a kapcsolatot, ele-

inte időszakosan, majd velük is napi szintű 

kapcsolat alakult ki, barátságok születtek. 

Ez vezetett arra, hogy gyorsan átláttam a 

szervezet működését, az egyes szakágak 

közötti kommunikáció fejlődését. Folya-

matosan kerestem a lehetőséget, hogy 

részt vehessek a többi sportág versenyén 

és segíthessek önkéntesként. Nyitott és 

érdeklődő személyiségem nagy segítség 

volt abban, hogy nagy legyen az ismeret-

ségi köröm az SO-n belül és kívül is. Ma 

már sok mindenben kikérik a véleménye-

met, szívesen magyarázok olyan dolgokat, 

amelyhez akár kívülállóként is hozzá tudok 

tenni. Azzal, hogy ilyen sok sporttársat is-

merek, akikkel nagyon aktívan kommuni-

kálok nemcsak személyesen, de közösségi 

csatornákon keresztül is, jobban tisztában 

vagyok azzal, hogy miről mit gondolnak, 

mi a véleményük, mi az, amit szeretné-

nek. Ezzel a tudással viszont megfelelően 

tudom képviselni a sportolókat minden fó-

rumon, valamint a jó kapcsolatteremtő ké-

pességgel és a külső, belső kommunikáció 

használatával tudom segíteni a vezetőség 

munkáját. Örömmel értesültem, hogy az 

SO Hungary 2016 és 2020 közötti straté-

giai tervében szerepel egy atléta szóvivői 

program egy kommunikációs tréning for-

májában. A médiaszerepléstől sem állok 

távol: SO sportolóként, ha felkérnek inter-

júra, mindig megpróbálok az egész szerve-

zetről mesélni a riportereknek és újságírók-

nak. Ezek mind vezettek arra, hogy vezető 

sportoló legyek, aki segíti az elnökségben 

dolgozó Németh Csaba speciális olimpikon 

munkáját azzal, hogy a nemzetközi kon-

ferenciákról hozott tapasztalatokat, in-

formációkat továbbítom a hazai speciális 

olimpikonoknak.

ZA: A március végén befejeződött Téli 

Speciális Olimpián a Sportolói Tanács-

csal különböző programokon vettél 

részt. Mit emelnél ezek közül ki?

HÁ: Március 21-én kezdődött, Grazban, 

Schladmingban és Ramsauban rendezett 

téli világjátékok alkalmával került sor a 

vezető sportolók és mentoraik részére egy 

egészségügyi és egy fitness workshopra 

is. A workshop helyszíne megegyezett a 

Grazban megrendezett versenyszámok 

helyszínével, a Stadthalle Graz nevű ren-

dezvényközpontban. Az előadások és a 

sportesemények párhuzamosan zajlot-

tak: a stadionban, elkülönített pályákon 

zajlottak a meccsek, az előadótermek-

ben pedig az előadások. Az Egészségügyi 

Workshop elsődleges témája természete-

sen az egészséges életmód volt. Többek 

között felmérték a résztvevő vezető spor-

tolók általános egészségügyi állapotát: 

vérnyomást, reflexeit, látását. Ezután 

jött pár további egészségügyi vizsgálat, 

amely azonban már kifejezetten a Speciá-

lis Olimpia vezető sportolók képességeire 

volt kíváncsi. Megvizsgálták többek kö-

zött a résztvevők hajlékonyságát, markuk 

szorítóképességét, egyensúlyérzéküket. A 

pulzusukat többször is megmérték: a belé-

péskor, néhány tornagyakorlat elvégzése 

közben, valamint néhány perccel utána is. 

Ha valamelyik mérés eredménye nem volt 

megfelelő, a program végén felvilágosí-

tást és (például a hajlékonyság javítása ér-

dekében) egy rövid személyes bemutatót 

is tartottak az önkéntesek.

A Fitness Workshopon már kifejezetten 

a mozgással kapcsolatos készségeket 

sajátíthatták el a vezető sportolók: egy 

kétórás program keretében, saját bőrü-

kön tapasztalhatták meg a bemelegítés, 

a gyakorlatok helyes elvégzésének, vala-

mint az edzés végi nyújtások fontosságát. 

Itt az oktatók ismertették a különbséget 

az egészség-, valamint a készségorientált 

fitnesz között, ami segített a vezető spor-

tolóknak az otthoni sportolóknak való 

iránymutatások átadásában.

Itt a résztvevők megismerhették a megfe-

lelő egyensúlyt a mozgás és a táplálkozás

között. Az önkéntesek interaktív bemuta-

tókkal segítették az eligazodást az egész-

séges és az egészségtelen ételek között. A 

megfelelő fehérjebevitel is szóba került, 

ahogy az egészségtelen mértékű cukorbe-

vitel káros hatásai is.

ZA: Milyen élményeket gyűjtöttél a 

Speciális Olimpián?

HÁ: A Téli Világjátékok első felében a 

Családi Program keretében szurkolhat-

tam végig a versenyeken, Schladmingban 

és Grazban. Láthattam a csodálatos és 

igazán fergeteges hangulatban lezajlott 

nyitóünnepséget. Még a szakadó eső sem 

vette el a nézők kedvét, hogy együtt ün-

nepeljenek az olimpikonjainkkal. A szerve-

zők igazán kitettek magukért.

A konferencia, amin részt vettem márci-

us 21- től 25-ig zajlott. Nagy élmény volt 

számomra találkozni 15 nemzet vezető 

sportolóival, akikkel kicserélhettem a ta-

pasztalataimat és közösen sajátíthattuk el 

azokat az új információkat, amiket haza-

hoztam, hogy átadjam az itthoni speciális 

olimpikonjainknak és segítsem Németh 

Csaba munkáját.

ZA: Úgy tudom, hogy a fotózás is na-

gyon fontos számodra. Miket szoktál 

fotózni? Milyen terveid vannak ezen a 

téren a későbbiekben?

HÁ: Imádok fotózni és imádok utazni és 

látni. Anyuék azt szokták rám mondani, 

hogy olyan vagyok, mint egy japán turista, 

aki bárhová megy, szinte minden pillana-

tot megörökít. Nos, én is erre törekszem. 

Csak a Téli Világjátékok alatt 1600 képet 

csináltam. A számot kimondva iszonyú 

soknak tűnik, de utólag visszanézve na-

gyon jó érzés újra átélni azokat a pillana-

tokat. Továbbra is szeretnék szövetségünk 

minden eseményén részt venni és megörö-

kíteni a legfontosabb megmozdulásokat.

Természetesen az azokról készült képe-

ket igyekszem minden sporttársammal 

megosztani. Már profi fotósok javasolták 

nekem, hogy szerezzek be egy komolyabb 

fényképezőgépet, de jelen pillanatban én 

azzal is nagyon meg vagyok elégedve, 

amilyenem most van.

Hammer Ádám eredményei 

bowlingban:

2010, Európa Nyári Játékok, Varsó: 

egyéni bronz, vegyes páros arany

2011, Nyári Speciális Világjátékok, 

Athén: egyéni arany, csapat ezüst,

páros bronz

Hazai versenyeken szerzett

érmek és kupák: 

18 db arany, 4 db ezüst

A legeredményesebb egyéni kupa

nyertese: 2011, 2012, 2013

A legeredményesebb páros kupa

nyertese: 2014

A legeredményesebb

csapat kupa nyertese: 2015

Szöveg: Zana Anita,

mindenamisport.com

Ádám és a Speciális Olimpia Ádám és a Speciális Olimpia 
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Családtagok, barátok, szülők és ön-

kéntesek közreműködésével Buda-

pesten a Magyar Sport Házában fo-

gadták ünnepélyes keretek között 

az ausztriai Speciális Olimpia Téli 

Világjátékokon 13 arany-, 6 ezüst- 

és 9 bronzérmet nyert magyar kül-

döttség tagjait. 

A március 24-én befejeződött világ-

versenyen Grazban, Schladmingban és 

Ramsauban 105 ország 2600 értelmi fo-

gyatékossággal élő és tanulásban aka-

dályozott sportolója vett részt, köztük 

33 magyar versenyző indult öt sportág-

ban: műkorcsolyában, gyorskorcsolyá-

ban, hófutásban, padlóhokiban és alpe-

si síben. A mieink minden sportágban 

szereztek érmet. A legeredményesebb 

sportág a gyorskorcsolya volt (8-3-3), a 

padlóhoki-csapat ötödször nyert Világ-

játékokat, míg páros műkorcsolyában 

megvédték címüket a Hingyi testvérek: 

Rita és Ágnes. 

Az eseményről, az ausztriai napokról 

készült rövidfilm megtekintése után 

Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség elnöke arról beszélt, 

hogy a házigazdák csodálatos körülmé-

nyeket biztosítottak a versenyzőknek, 

és a szomszédos országba kilátogató 

magyar szurkolók, családtagok, bará-

tok varázslatos hangulatot teremtet-

tek buzdításukkal. Az elnök köszönetet 

mondott a támogatóknak, és azoknak 

az élsportolóknak, akik segítették a fel-

készülést, így Hunyady Emese olimpiai 

bajnok gyorskorcsolyázónak, Hoffmann 

Nóra jégtáncosnak és Szuper Levente 

jégkorongozónak.

„Receptre írnám fel mindenkinek, hogy 

találkozzon veletek, mert elmúlna a ma-

gyarokra jellemző szomorúság” – kezdte 

beszédét Sárfalvi Péter, az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumának nemzeti utánpót-

lás-nevelésért és sportkapcsolatokért fele-

lős helyettes államtitkára, majd az egykori 

világbajnok öttusázó arról beszélt, nagy 

élmény volt számára, hogy ott lehetett a 

világjátékok megnyitóünnepségén.

Több mint húsz éve vagyok köztetek, és 

nap mint nap látom az örömötöket – 

mondta Fábián László, a Magyar Olim-

piai Bizottság sportigazgatója, majd 

külön kiemelte az ötödször is aranyér-

mes padlóhokicsapat teljesítményét. 

– Bízom benne, hogy eredményetek len-

dületet ad a 2019-es nyári játékokon részt 

vevő versenyzőknek” – zárta beszédét. 

Szabó László, a Magyar paralimpiai Bi-

zottság elnöke először látogatott el 

speciális olimpiára, ő így foglalta össze 

érzéseit: „élő bizonyítékai vagytok an-

nak, hogy a nehézségek legyőzhetők és 

a világ jó. Fantasztikusak vagytok!”

A sportolók nevében Németh csaba, 

korábbi speciális olimpikon, jelenleg 

elnökségi tag és Horváth Miklós, a 

padlóhokicsapat kapitánya köszöntötte 

az egybegyűlteket. 

A beszédek után jutalmazták az ese-

ményen eredményesen szereplő spor-

tolókat, felkészítő edzőket és szakve-

zetőket. Az MSOSZ és az UNIQA közös 

ajándékcsomagjainak átadásában Ko-

vács Mihály „Misu” speciális olimpikon 

judós, valamint Turi József és Janzsó 

Stella Kölyök Sportolók segédkeztek. 

A hangulatot a Világjátékokon bronz-

érmes hófutó, Berta Zoltán citera játé-

ka és a desperado együttes koncertje 

fokozta. 

Szerző: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Két éve az egyik barátnőmnek me-

séltem arról, hogy az iskolánkban 

padlóhokizunk. Nem ismerte a 

sportot, de azonnal rákérdezett: 

Floorball? 

Szó szót követett, és megemlítette, van 

egy készlete, amit nem használnak, ha 

szívesen elfogadom, nekünk adja aján-

dékba. Annyira megtetszett a gyere-

keknek és nekünk, testnevelőknek is a 

játék, hogy belevettük a tantervünkbe. 

Ekkor fogalmazódott meg bennem az 

az igény, hogy szeretnék megismerked-

ni közelebbről ezzel a sporttal.

Kétéves vágyam teljesült azzal, hogy 

elmehettem Grazba a Téli Világjátékok 

alatt megrendezésre kerülő Floorball 

szemináriumra. A magyar delegációt dr. 

Jády György országos sportigazgató, 

Lakatos csaba és jómagam alkottam.

Graz belvárosában szállásoltak el ben-

nünket, egy minden igényt kielégítő 

szállodába, ami egyben a helyszíne 

is volt a konferencia elméleti részé-

nek. 10 ország képviselői vettek részt 

a megbeszéléseken. A szeminárium 

nyitott volt, ami annyit jelent, hogy 

a Világjátékokon résztvevő csapatok 

edzői is eljöhettek és meghallgathat-

ták az előadásokat. Megismerkedtünk 

az egyesített sporttal, a floorball sza-

bályokkal, a divizionálás szabályaival 

(svéd módszer), ami alapján az olimpián 

a versenyeket rendezték. A résztvevők 

elmesélték hazájukban miként működik 

az egyesített sport, előtérbe helyezve 

természetesen a floorballt.

Gyakorlati bemutatón vehettünk részt, 

ahogy általános iskolás, egyesített csa-

patok mutatták be nekünk a sportágat, 

majd a nap fénypontja volt, amikor mi is 

játszhattunk ellenük egy igen izgalmas 

meccset. Mindennap lehetőségünk nyílt 

az olimpián résztvevő egyesített csapa-

tok meccseit megnézni, amit a délutáni 

szemináriumon megbeszéltünk. Sok iz-

galmas meccset láthattunk.

Természetesen vendéglátóink gon-

doskodtak arról is, hogy megismerjük 

Graz szépségét. Az olimpia megnyitó 

ünnepségét a belvárosban, kivetítőn 

nézhettük meg. Nagyon tartalmas négy 

napot töltöttünk Grazban, izgalommal 

és lelkesedéssel nézünk elébe a felada-

toknak.

Floorballra fel!!!

Szerző: Szünstein Mónika

Floorball szeminárium Grazban Sportolóinkat ünnepelték
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Az MTK-ban is köszöntötték az 

ausztriai Speciális Olimpia Téli Vi-

lágjátékokon legeredményesebben 

szerepelt szakág, a gyorskorcsolya 

versenyzőit. A világbajnoki ezüstér-

mes Liu Shaoang Ádó megcsodálta 

az érmeket, gratulált a korisoknak, 

majd közös kép készült az MTK ver-

senyzőivel.

„Az MTK-val több éve nagyon jó kap-

csolatot ápol a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség (MSOSz). Tarczali Attila 

és csizmadiai Ildikó edzők segítették 

az olimpiai felkészülésünket. A speciá-

lis gyorskorcsolya-válogatott tagjai az 

MTK-ba járnak plusz edzésekre. A gra-

tuláció és a közös fotózás remek han-

gulatban telt és nagyszerű motivációt 

nyújtott sportolóinknak a további mun-

kához. Köszönjük az MTK-nak a lehető-

séget!

A Téli Speciális Olimpia remekül sikerült 

gyorskorcsolyázóink számára, hiszen 

nyolc aranyérmet, három ezüstérmet és 

három bronzérmet szereztek verseny-

zőink, dombóvári Szilvia szakágvezető 

irányításával. Ezzel a magyar delegáció 

legeredményesebb szakága a gyorskor-

csolya lett. Büszke vagyok tanítványa-

inkra és az edzői team munkára!

A tavasz beköszöntével elkezdjük a gör-

korcsolya-szezont és remélem, a két év 

múlva sorra kerülő Nyári Speciális Olim-

pián, Abu dhabiban is hasonló sikereket 

érnek el görkorcsolyázóink!” – zárta 

a szavait Miklósné Malek Erzsébet, az 

MSOSZ görkorcsolya szakágvezetője, a 

gyorskorcsolyázók felkészítő edzője.

Szerző: Zana Anita,

mindenamisport.com

Liu Shaoang Ádó is gratulált
Együtt tettük különlegessé 2017-et!

A sport segít az értelmi fogyatékossággal élőknek abban, hogy teljes életet élhessenek, 
örömre leljenek és kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az UNIQA ezért büszke arra,
hogy a 2017. március 18. és 25. között Ausztriában megrendezett Téli Speciális Olimpiai
Világjátékok szponzora és biztosító partnere lehetett. 

Büszkék vagyunk sportolóinkra, akiknek köszönhetően a versenyhelyszínek minden nap magyar 
sikerektől voltak zajosak. Versenyzőink bravúros teljesítménnyel kápráztatták el a szurkolótábort:
minden érintett versenyszámban sikerült érmet szereznünk, összesen nem kevesebb, mint 28-at!

Ezúton is gratulálunk a magyar csapatnak, a sportolóknak és a felkészítő edzőknek!

2000 eurót nyertünk a Magyar Speciális Olimpiai Szervezetnek!

Az UNIQA az esemény biztosítópartnereként 10 000 eurót ajánlott fel a versenyzőknek. 
Az összeget három ország speciális olimpiai szervezete között osztották fel, mégpedig a Világ-
játékokhoz kapcsolódó közösségi játék helyezései alapján. A legtöbb támogatót megmozgató
országok 5000, 3000, illetve 2000 eurós támogatásban részesültek. 

A kezdeményezés alatt a #make2017better hashtaggel 729 magyar képfeltöltés született,
így a 3. helyen végezve 2000 eurót nyertünk a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek! 

Ezúton is köszönjük mindazok közreműködését, akik képmegosztásukkal hozzájárultak 
az UNIQA olimpiai kezdeményezéshez és a magyar csapat támogatásához!

#make2017better

A SpEcIÁLIS OLIMpIKON GyORSKORcSOLyÁZóKNAK



30 31

Hosszú évek óta pártfogója a debre-

ceni Desperado együttes a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetségnek 

(MSOSZ). Legutóbb a Téli Speciális 

Olimpiáról hazatérő magyar delegá-

ció fogadásán egy fergeteges kon-

certet és bulit csaptak a versenyzők 

tiszteletére a Magyar Sport Házá-

ban, ahol természetesen a tánc sem 

maradt el! Bő egy héttel a fogadás 

után a Desperado oszlopos tagjával, 

Zsoltival beszélgettünk.

Zana Anita: Hogyan kerültetek kapcso-

latba a Magyar Speciális Olimpia Szö-

vetséggel?

Zsolti: Lengyel Lajos az MSOSZ elnöke ke-

resett meg bennünket hosszú évekkel ez-

előtt, mi pedig szinte rögtön igent mond-

tunk a felkérésére. Úgy gondoljuk, hogy 

a speciális olimpikonok megérdemlik azt, 

hogy kiálljunk mellettük. Emellett a Ma-

gyar Speciális Olimpia Mozgalom céljaival 

is maximálisan egyetértünk. Külön öröm 

számunkra debreceni zenekarként, hogy 

Lengyel Lajos is idevalósi.

Zana Anita: Mennyire kísérted figye-

lemmel a speciális olimpikonok ered-

ményeit? Követted a Speciális Olimpia 

Téli Világjátékait?

Zsolti: Már az edzőtáborban is adtunk egy 

kisebb koncertet. A közösségi oldalakon és 

a médián keresztül természetesen végig 

követtem a Speciális Olimpiát, és szurkol-

tam a mieinknek! Büszkék lehetünk rájuk! 

A huszonnyolc éremhez csak gratulálni tu-

dok! Nagy megtiszteltetés volt számunk-

ra, hogy a hazaérkezésük alkalmával ren-

dezett fogadáson is mi léphettünk fel! Úgy 

gondolom, mindenki jól érezte magát, és 

egy jót bulizott.

Zana Anita: A tavaly megjelent válo-

gatásalbumotok már aranylemez. Mit 

kell róla tudni?

Zsolti: Összesen tíz korábbi dalunkat tar-

talmazza, újrahangszerelve, illetve három 

új dal is hallható a lemezen. Az album 

népszerűségéhez nagymértékben hozzá-

járult az is, hogy július elején megjelent 

videoklip formájában az egyik vadonatúj 

dalunk az Ölelj át, amely hamar a rádiók 

egyik nagy kedvence lett. Emellett egy 

másik videoklipet is készítettünk Dj Szat-

mári feat. Jucussal a „Csak a zene kell” 

című dalunkból.

Zana Anita: Jövőre kereken húszéves 

éves lesz a zenekar. Mivel készültök a 

jeles alkalomra?

Zsolti: Vannak terveink, de ezek még az 

asztal fiókjában lapulnak. Egyet azonban 

már biztosan ígérhetek, felejthetetlen mó-

don fogjuk megünnepelni ezt a szép jubile-

umot a közönséggel!

Szerző: Zana Anita,

mindenamisport.com

Aranyérem: 13 db
Csernai Tibor (alpesi sí, szuper óriásműlesiklás)

Péter Dávid (gyorskorcsolya,1000 méter)

Kurucz Tamás (hófutás, 100 méter)

Hingyi Ágnes-Hingyi Rita (műkorcsolya, páros)

Surnyák Viktória (gyorskorcsolya 111 méter)

Péter Dávid (gyorskorcsolya, 777 méter)

Hocza Róbert (gyorskorcsolya, 777 méter)

Szanyi Petra (alpesi sí, óriásműlesiklás)

Óvári Réka (gyorskorcsolya, 222 méter)

Óvári Réka (gyorskorcsolya, 333 méter)

Bohn Zsombor (gyorskorcsolya, 222 méter)

Hocza Róbert (gyorskorcsolya, 500 méter)

a padlóhoki-válogatott: Gerencsér Gábor, Horváth Miklós, 

Zelenák Szabolcs, Zelenák Balázs, Böcskei Lajos, Kalász Attila, 

Török Bálint, Berkes László, pelikán Barnabás, Szigeti Balázs, 

Varga csaba, péntek János, Sivinger Márton, Király Arnold

Ezüstérem: 6 db
Vígh Barbara (hófutás, 200 méter)

Dani Dorka (műkorcsolya, egyéni)

Al Yassin Mustafa (gyorskorcsolya, 500 méter)

Al Yassin Mustafa (gyorskorcsolya, 333 méter)

Vígh Barbara – Rácz Dorottya – Kurucz Tamás – 

Berta Zoltán (hófutás, 4X100 méteres váltó)

Bohn Zsombor (gyorskorcsolya, 333 méter)

Bronzérem: 9 db
Vígh Barbara (hófutás, 100 méter)

Mayer Barbara (gyorskorcsolya, 777 méter)

Árok Csaba (alpesi sí, óriásműlesiklás)

Csernai Tibor (alpesi sí, óriásműlesiklás)

Rácz Dorottya (hófutás, 200 méter)

Mayer Barbara (gyorskorcsolya, 500 méter)

Kőrösi-Fehér Nándor (műkorcsolya, egyéni)

Berta Zoltán (hófutás, 400 méter)

Marosi Viktória (gyorskorcsolya, 333 méter)

4. hely: 4 db
Árok Csaba (alpesi sí, szuper óriásműlesiklás)

Szanyi Petra (alpesi sí, szuper óriásműlesiklás)

Kurucz Tamás (hófutás, 200 méter)

Hingyi Ágnes (műkorcsolya, 4. hely)

5. hely: 3 db
Berta Zoltán (hófutás, 800 méter)

Marosi Viktória (gyorskorcsolya, 500 méter)

Hingyi Rita (műkorcsolya, 5. hely)

ÉREMTÁBLÁZAT, ÖSSZESíTÉSZenekar a jó ügy mellett
INTERJú A dESpERAdO EGyIK TAGJÁVAL, BOdNÁR ZSOLTTAL SO TÉLI VILÁgjÁTÉKOK 2017 – AuSZTRIA




