Foci
Az idei nyár egyik legmeghatározóbb és legizgalmasabb emléke sokunk számára kétségtelenül a foci Eb, és a mieink ott nyújtott teljesítménye lesz még sokáig. Igaz, más sportágakban is
születtek/születnek magyar sikerek, melyekre büszkék lehetünk, de a foci az, amelynek
népszerûsége elemi erôvel söpört végig az országon újra és vált elsôdleges beszédtémává, a
rajongás tárgyává. Jó érzés azt látni és hallani, hogy a gyerekek magyar játékosok bôrébe bújva
rúgják a labdát, zászlókat festenek, eredményjelzô táblát fabrikálnak, és az sem baj, hogy fogynak a fehér pólók a szekrénybôl, hogy focimezzé alakuljanak át némi festék révén. Nemcsak a
foci lépett túl eddigi határainkon (újra), de a gyermeki fantázia is szárnyal, a lelkesedés pedig
kortalan. Térképek kerülnek elô, képzeletben együtt járjuk be Európát, s szinte észrevétlenül tanítunk és tanulunk meg egy csomó új dolgot kontinensrôl, országokról, népekrôl, a Himnuszról.
Igen, mindezt a focinak köszönhetôen. És még ennél is többet ad ez az egész…
A sporttábor harmadik napjánál tartottak, amikor a tábort szervezô és pedagógusként levezénylô
ismerôsömnél elszakadt a cérna. A tízórai után összeterelte egy terembe a gyerekeket és a lelkükhöz kezdett beszélni. Kifakadt, s lejárató hadjáratba kezdett a cukros üdítôkkel, a duplacsokis fánkokkal, a gumicukorral, csipsszel szemben. A táborozók kitágult pupillával hallgatták a víz, alma,
barack, szendvics mellett felsorolt érveket. Negyven gyerek ült törökülésben a földön, akik között
alig akadt valaki, akinek ne édesség lapult volna a hátizsák alján tízórai gyanánt. Feri bá (a mindenki
által kedvelt tanár-edzô) mély levegôt vett és közölte, hogy a tábor hátralévô napjain már senki ne
hozzon efféle ételeket és italokat. Majd a kétórásra tervezett sorverseny helyett valami egész mással
töltötték ki az idôt ebédig. „Étlaptervezés” — négycsapatnyi gyerek dugta össze a fejét egy-egy asztal fölött és gondolta ki, hogy melyek azok az ételek, amik egészségesebbek, energiát adnak a mozgáshoz, segítik a feladatokra való koncentrálást és mindezen jó tulajdonságaik mellett még ehetôek
is — számukra. Egész tûrhetô ételek kerültek a listára. Tanárunk végigolvasta, s azt kérte, hogy a hátralévô két napon ebbôl a felsorolásból válogassák össze a tízórais zacskó tartalmát otthon a táborozók. Mindezt megfejelték egy kukabúvár játékkal. Délelôtt fél 11 felé járt az idô, s a szemetesvödör
dugig volt zacskókkal, flakonokkal. Mindenki felírta, hogy milyen szemetet dobott aznap a kukába.
Másnap, láss csodát, egészen más hangok kísérték a tízórait. Nem szisszent kólás- és fantásüveg,
nem zörrent csipsz és csokis papírral sem zörgött senki. A kuka pedig félig sem volt szeméttel. Feri
bá’ meglepôdött, majd hagyta, hogy a gyerekek maguk dicsérgessék agyon magukat azért, amiért
hatni tudott rájuk valaki, aki elejtett néhány gondolatot arról, hogy kibôl lesz a jó focista. Pénteken
már egymás tízóraiját vizslatták a jövô focistái, s a fehér kenyér kontra korpás zsemle meccset is
lejátszották szóban egymással… Elvégre Dzsudzsák, Gera és Király nyomdokain lépkedve nem
mindegy, hogy milyen energiával fûtik magukat a labda kergetéséhez.
Pillanatnyi siker? Lehet. De építkezni ilyen pillanatokból lehet. A jó minta, a pozitív példa és a
megfelelô útmutatás remek kezdet. És sosem tudhatjuk elôre, hogy tíz év múlva valamelyik fiú
nemzeti színekbe öltözve nem azt mondja-e majd a riporternek egy gyôztes meccs után, hogy:
minden abban a sporttáborban kezdôdött…
Nebehaj Tímea
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