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TÉLI OLIMPIA – TORINO

A 2006. évi téli olimpiai játékokon nagyon nagy sikereket értek el a jászberényi
illet ség  sportolók. Huszár Erika negyedik lett az 1500 méteres rövidpályás gyors-
korcsolyázásban, s ezzel 26 év után a legjobb eredményt érte el magyar sportolóként
téli olimpián. Darázs Péter legjobb teljesítménye férfi 500 méteren elért 10., Darázs
Rózsaé pedig az 1500 méteres versenyben szerzett 20. hely.

A csapat vezet je Darázs István – a közölt fotók többségének készít je –, a
válogatott edz je Telegdi Attila, a gyúró Hámori József, a jászberényiek nevel
edz je Belovai József volt.
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El zésben

Kanyarban  – Tamus Márton felvétele

Jászberényiek a néz téren

A zs ri
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Szakmai tanácsok

A válogatott edz je és gyúrója

Összpontosítás

Küzdelem
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Kiss Henriett

KÍNAI ÉLMÉNYEK

2006 júliusában egy magyar gyermekdelegáció tagjaiként jászberényi gyerekek
és feln tt kísér ik jártak Kínában. A gyermekcsoport kínai utazását a Soong Ching
Ling Alapítvány (Budapest), és a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány (Budapest)
szervezte.

A Soong Ching Ling Alapítvány elnöke, Udvari Gábor újságíró az 1980-as években
a Süni újság f szerkeszt jeként járt el ször Kínában. Azonnal elvarázsolta az ország,
az si kultúra. A látogatás megváltozatta az életét. Újságírói munkája mellett elkezdett
kapcsolatokat építeni az ázsiai ország és hazánk között. Megalapította a Soong
Ching Ling Alapítványt. Több nagysiker  útikönyvet írt Kínáról. 17 éve gyerekcsere-
programokat is szervez: magyar gyerekeket utaztat Kínába, kínai gyerekeket fogad
Magyarországon. A hosszú évek alatt több száz magyar és kínai gyerek ismerkedhe-
tett meg így a másik fél országával. A gyerekek nemcsak egy számukra ismeretlen,
távoli ország történelmével, életével ismerkednek meg egy-egy ilyen utazás során,
hanem hazájuk kultúrájából is ízelít t adnak: fiatal el adók, énekesek, hangszeresek,
táncosok a gyerekdelegációk tagjai.

A Soong Ching Ling Alapítvány és társalapítványa, a hat évvel ezel tt alapított
Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány (elnöke Kartali Zsuzsanna) nemcsak gyer-
mekeket utaztat Kínába, hanem feln tteket is. Magyar óvón k látogattak óvodákat
és tartottak bemutató foglalkozásokat Sanghajban. Magyar szülészek-n gyógyá-
szok pedig megfigyel ként vehettek részt szüléseken és operációkon.

A két alapítvány Magyarországon is jelent s tevékenységet fejt ki: országszerte
kiállításokkal, el adásokkal egybekötött Kína-napokat tartanak. Budapesten, az
Újpalotai Közösségi Házban a Panda Klub foglalkozásai keretében Kínáról szóló
el adásokat és kisfilmeket hallgathatnak, nézhetnek meg az érdekl d k. A Soong
Ching Ling Alapítványnak Pécsett, Gy rött és Martf n már kihelyezett tagozata is
m ködik. A jöv ben szeretnének Jászberényben is létrehozni egy alapítványi
részleget.

2005-ben a Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítványának kuratóriumi tagja, Pozso-
nyi Lajosné révén a jászberényi alapítvány is megismerkedett a budapesti alapítvá-
nyok tevékenységével. A budapesti és a jászberényi alapítványok között rövid id
alatt jó kapcsolat alakult ki. Ennek köszönhet en 2005 augusztusában Cs. Nagyné
Turi Márta, a Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítványa elnökének vezetésével már
Kínai-Magyar Gyermek és Ifjúsági Találkozót szerveztek Jászberényben, ahol a
Magyarországon vendégesked  kínai gyerekcsoport tagjai léptek fel jászberényi
gyerekekkel közösen.

A Soong Ching Ling Alapítvány és a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány
minden évben pályázatot ír ki tehetséges, valamilyen m vészeti ágban kiemelked
tudású, 10-16 éves diákok számára. A pályázatot benyújtó gyerekek m sorszámait
szakmai zs ri értékeli. A zs ri dönti el, hogy a következ  évben a nagyszámú
jelentkez k közül kik képviselhetik Magyarországot Kínában. 2005 szén négy jászbe-
rényi fiatal is fellépett azon a KI-MIT-TUD?- on, ahol a 2006-os utazásra választották
ki a gyerekeket. Balogh Katalin m dalokat és népdalfeldolgozásokat, Szerencsés
Martina népdalokat énekelt, Hegyi Ádám és Pozsonyi Mariann társastáncokat muta-
tott be. Mindannyian kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, így bekerültek az
utazók közé. A sikeres megmérettetés után újabb komoly feladat következett: a
Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítvány vezet sége több hónapos munkájának
köszönhet en sikerült pályázatok és támogatók útján összegy jteni a gyerekek
utazásához szükséges összeget.

A budapesti alapítványok szervezésében ebben az évben három magyar gyerek-
csoport utazhatott Kínába. Az els  csoport Sanghajjal és környékével ismerkedhe-
tett meg. A másik két csoport úti célja Peking volt. A jászberényi gyerekek és fel-
n tt kísér ik, Pozsonyi Lajosné és Farkasné Sz ke Tünde zenetanárn , a Jászberényi
Ifjú Muzsikusok Alapítványának kuratóriumi tagja egy húszf s delegációval július
5-én indultak útnak. A delegáció vezet je Udvari Gábor volt. A jászberényieken kí-
vül paksi, nagykátai és budapesti gyerekek vágtak neki a nagy útnak felkészít
tanáraikkal együtt. A csoporttal utazott orvos is. Ayoub George doktor úrnak, sze-
rencsére, nem akadt dolga a 10 nap alatt. Jómagam a jászberényi alapítvány révén,
a csoport tolmácsaként jutottam el Kínába.

A hosszú, kilencórás repül út után, 6-án hajnalban érkeztünk meg a kínai
f városba. A délel ttöt városnézéssel töltöttük. Kínai vendéglátóink, a Kínai Soong
Ching Ling Alapítvány munkatársai a Tian’anmen térre vittek el bennünket. Kivételes
szerencsében volt részünk: a hosszan kígyózó sorok ellenére, rövid várakozás után,
bejutottunk Mao Cetung mauzóleumába, s t, felmehettünk az emeletre is, ahol az
egyik, Mao emlékére berendezett kiállítást is megtekinthettük. Kínai idegenvezet nk
elmondta, hogy életében  is el ször járt az emeleti részen, addig sohasem sikerült
bejutnia. A fest i szépség  Beihai Parkban ebédeltünk, majd vonatra ültünk és
elutaztunk Shandong tartomány f városába, Jinanba, ahol a csoport az els  alka-
lommal megrendezett Nemzetközi Gyermekfesztivál és Gyermekkiállításon vett részt.
Érkezésünkkor Shandong Tartomány Külföldi Kínaiak Szövetségének vezet i dísz-
vacsorát adtak a tiszteletünkre. Ez volt az els  alkalom, amikor pálcikával kellett en-
nünk. Kínai vendéglátóink többször megjegyezték, hogy milyen ügyesen bánunk a
számunkra idegen ev eszközzel. Ha id nként el is ejtettünk valamilyen ételt, az sem
volt gond, hiszen Kínában a pecsétes asztalterít  azt jelzi a házigazdának, hogy a
vendégnek ízlett az étel.




