Újabb sikeres évet zárt a gyermekvédelmi sport
Immár másfél évtizede költözött Bicskére, a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános
Iskolába a gyermekvédelmi intézmények hagyományossá váló országos évzáró
ünnepsége. Az előző naptári évet értékelő rendezvényt mindig megelőzi egy sakkverseny.
Így volt ez idén is 2015. január 10-én 13 intézmény növendékei mérhették össze
tudásukat egyéni és 4 fős csapatverseny formájában. A rendezvényt Vásárhelyi János a
gyermekotthon igazgatója (és a sakk sportág kiváló ismerője) nyitotta meg, foglalva össze
az elmúlt évet, visszatekintett az elmúlt másfél-két évtizedre is.
A sportévzáró ünnepségek hagyománya 1996-ra nyúlik vissza (a fővárosi, XI. Menyecske
utcai Gyermekotthon indította el), majd 2000-ben költözött Bicskére, az akkori fővárosi
önkormányzati, ma a Fejér megyei SZGYF-fenntartású gyermekotthonba. Az Intézmény
több éve már e sportterület elismert bázisintézménye lett. Így pl. néhány éve az új,
többfunkciós tornacsarnokát Buzánszky Jenőről, a Nemzet Sportolójáról nevezték el. Az
Aranycsapat jobbhátvédje a sportrendezvényt követő napon, a „klasszikus tizenegy tagjai
közül utolsóként búcsúzott az élők sorából.” A következő bicskei versenyt az Ő emlékére
rendezzük.
A bicskei központú gyermekvédelmi diáksport modell éves szinten 7 sportágban mintegy
30 versenyt, rendezvényt bonyolít le, koordinál és közel másfél ezer gyermek fordul meg
éves szinten a programokon.
A működési keret tekintetében korábban fővárosi önkormányzati, majd a fenntartói
váltás után sportállamtitkársági, de főként a Magyar Olimpiai bizottság szabadidősport
tagozati forrásból tevékenykedett a „bicskei gyermekvédelmi sport modell”. Szükséges
kiemelni Monspart Sarolta korábbi, míg Czene Attila jelenlegi MOB alelnök és tagozati
elnök áldozatos segítségét.
De visszatérve január második szombatjára.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről Kárpáti Tamás és Radányi László
kommunikációs igazgató is részt vett az elmúlt sportévet értékelő rendezvényen, ill.
átadták a sakkverseny díjait.
A gyermekvédelmi versenyrendszer érdekessége, hogy évtizedek óta részvevői a fővárosi
nagyothallók és hallássérültek tanintézetének tanulói is. Ugyanakkor régi résztvevő az
aszódi és kalocsai EMMI fenntartású intézmény is. Emellett értékes hagyomány, hogy
kezdettől fogva, immár XIX. alkalommal a Budapesti Diáksport Szövetség 10 serlegével
díjazzák a legeredményesebb otthonokat.
A tárgyi eszközfejlesztés MOB-támogatása révén kondicionáló eszközök, labdák és más
sportszerek kerültek ezen a napon az intézményekhez.
Nagy hangsúlyt helyez a program a tehetséggondozásra, s a tervek szerint – szakmai
szervezetekkel közösen – egy gyermekvédelmi tehetséggondozó programot kívánnak
elindítani Buzánszky Jenő Gyermekvédelmi Tehetséggondozó Sportprogram néven. A cél,
ezen hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi intézményekben és nevelőszülőknél élő
gyermekek sportolásának, szabadidő hasznos eltöltésének segítése.
Az időjárás is kegyes volt a rendezvény résztvevőivel, hiszen a fagyos napokat felváltó
reggeli zápor után délre kisütött a nap és szinte tavaszi hangulattal ajándékozta meg az
idelátogatókat. S a jó hangulathoz hozzájárult a vendéglátó bicskei intézmény finom
ebédje is…
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