Rio 2016 – ”Szurkolótábor”
2015/2016-os tanévben is jutalmaztuk az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola jó sportoló
tanulóit. A sporttáborra 400 ezer forintot kaptunk pályázattal, amiért köszönetet mondunk
Algyő Nagyközség Önkormányzatának és az Algyői Általános Iskola Alapítványának.
A tábor szervezésében és lebonyolításában segítőim voltak: Koczka Ágnes, Kakuszi Ildikó és
Magosi Krisztina, akik munkájukat évek óta önkéntesként végzik. Ők évek óta munkaterületükön - a faluért is dolgozva- gyerekekkel foglalkoznak nagy szeretettel és odaadással.
Örömmel tölt el, hogy megújulva, optimizmussal vezetik a tábor gyerekeit is a saját
példájukkal, hisz már Bozóki Richárd is a segítők közé nőtt ki volt tanítványaink közül.
Új formával próbálkoztam, melynek az volt az oka, hogy a London - 2012 olimpia
versenyzőit a Syma csarnokban nem igazán ismerték fel a tanítványaim. Így akkor
eldöntöttem, 2016-ra felkészítem a riói olimpikonok fogadásra tanulóimat. Ezt a célt szolgálta
egész évben a lehetséges olimpikonjaink kártyáinak gyűjtése. A ”Pöttyös” forgalmazója
aranytámogató magyar sportolókról hozott forgalomba kártyákat, amit a túró rúdi
csomagolásán találhattunk vagy külön meg is vásárolhattuk. Sok hasznos tudással gazdagodtunk tanulóimmal az akció kapcsán.
A másik ismerkedési lehetőség az egyhetes – 2016. augusztus 15-19-ig tartó – Rio 2016 ”Szurkolótábor”. A napi program ismétlődött egész héten: olimpiai közvetítések néztünk,
átbeszéltük azokat, az eredményeket folyamatosan rögzítettük, a számítástechnikai teremben
is dolgoztunk az egyéni érdeklődés felkeltése érdekében, a technika használatát gyakoroltuk.
Minden nap a Borbála Fürdőben: úsztunk, a vízilabdát is kipróbáltuk, vizes játékok zajlottak,
majd a homokos pályán játszottunk. Délután a sportcsarnokban is játéké volt a főszerep: foci,
kézilabda, röplabda, grundbirkózás, asztaliteniszezés. És természetesen, mi is szurkoltunk a
Faluház hűvös termében olimpikonjainknak pl. falunk szülöttjének - aki itt, Algyőn vált
olimpikon szintű versenyzővé - Kopasz Bálintnak és édesanyjának. Már az első olimpiáján a
K-1 1000 m, 10. helyezést ért el. Köszönjük a Faluház szervezőinek. Nagy élmény volt együtt
szurkolnunk a falu apraja–nagyjával a mi fiúnkért. Felemelő érzés volt, megölelni
mindkettőjüket a Syma csarnokban, hazaérkezésük köszöntésén.
2 napot töltöttünk a tábor keretében Budapesten – a fő célunk az volt, hogy találkozzunk az
olimpián küzdő, versenyző sportolóinkkal. Nagy volt az izgalom, megismerjük-e a
versenyeken példaképünkké vált sportolókat, akikért izgultunk, szurkoltunk, késő éjszakákon
és igen korai hajnalokon. Szerettük volna, hogy valóban igazi szurkolás legyen, hisz a világ
másik felén akkor történik az a csodálatos sportteljesítmény, amit mi is szurkolásunkkal
segítünk - mi így hisszük.
Igen! – elérte a tábor a célját. A gyerekek találkozhattak, beszélhettek, aláírást gyűjthettek,
fényképeket készíthettek és érinthető távolságban lehettek példaképeikhez. Nagy
csodálatomra, ez néha örömkönnyekben mutatkozott meg gyerekeink kipirult, hittel tele
arcán. Ezért érdemes volt minden. A közel hat óra számolatlanul repült el.
A kétnapos budapesti kiránduláson sikerült még megnézni a FTC Grupama Arénáját és
múzeumát – régi „adósságomat”, ígéretemet teljesíteni a labdarúgó fiúk felé. Láttuk a Magyar
Spotmúzeumot, ami jó keretbe fogta az eddigi ismereteinket: az újkori olimpiákat bemutató
kiállítás az olimpiák jelképeit, zászlókat, kabalákat, helyszíneket, eredményeket foglalta
össze. Gyerekeinknek a múzeum legvonzóbb helye, az interaktív játék volt, ahol vívástudásukat mérhették össze. A Városliget, a Hősök tere, a Duna-part, Cipők a Duna-parton
emlékmű – a budapesti holokauszt emlékmű, az Olimpiai játszótér, az Országház, a Budai
Várnegyed, a „0” kilométerkő szobor a Clark Ádám téren, a közlekedési eszközök: a sikló, a
metró – ez a sok élmény elindította bennünk az igényt, biztosan visszatérünk még
fővárosunkba. Az éjszakát két régi polgári nagy lakásban töltöttük, ez teret adott a
barátkozásra, kellemes együttlétre.

A jövő az ifjúságé. Szeretném, ha segítőim folytatnák a megkezdett utat, és jövőre már az Ő
vezetéseik alatt táborozhatnánk. Itthon kerül megrendezésre, Magyarországon a 2017-es vízi
világbajnokság.
Köszönettel a sok éves támogatásukért!
Varga Ágnes testnevelő

