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Áhítatos csendben, amit időnként egy kakas kukorékolása 
szakított csak meg, szépséges ruhákban álltak a kísérőkkel 
a gyerekek. Megható volt a természet lágy ölén szép dalukat 
hallani, csillogó szemüket látni. Szülőként is nagy élmény 
volt ott lenni, hallani a dobokat, látni az olimpiai lángot, amit 
egy közös tűzből osztottak meg a városállamok.

A legeslegelső Waldorf olimpián még valószínűleg nem fo-
tózott minden szülő, de mosolyogva figyeltem magunkat, 
szülőket, hogy hogyan próbálunk meg egyszerre jelen is len-
ni és kézzelfogható emlékeket is gyártani a fotók, felvételek 
készítésével.

Elsőként a rövidített maratoni futást rendezték meg.  
A gongszóra elrajtolt a lánycsapat, majd 1-2 perccel később 
a fiúk eredtek neki. Vidáman indultak, fáradtan érkeztek, de 
senki nem adta fel. Óriási taps volt a jutalma minden kis hős-
nek az elsőtől az utolsóig, aki a melegben lefutotta a távot. 

Végig izgultuk több helyszínen a sportágakat. A gerelyhají-
tás és diszkoszvetés igen látványos volt, ahogy szépen, egy-
szerre hajtották végre a begyakorolt mozdulatsort a gyere-
kek. A magasugrásnál több kör is volt, egyre magasabbra 
kellett szökkenni, mert mindig pár centivel emelték a szintet. 
Mi az egyik pálya széléről, közvetlen közelről néztük a ver-

senyzőket. Volt, aki felakadt a magasabbra helyezett gumin, 
de vidáman állt be a sor végére, hogy töretlen lelkesedéssel 
szaladjon neki újra a szintnek. Egyesek viszont, bármilyen 
magasra is került a léc (ill. gumi), mindig vagy 20 cm-rel 
fölötte repültek át.

A távolugrásnál lelkes 7. osztályosok gereblyézték simára 
a terepet, hogy mindenkit ugyanaz a pálya várjon az ug-
rásnál. A tűző napon, türelmesen várták ki sorukat a gye-
rekek. Izgalmas sorverseny is volt a számok között, itt is 
óriási erőbedobással küzdöttek egytől egyig. A váltófutás 
zárta a megmérettetések sorát. A verseny végén kis körök-
ben a földre ültek a résztvevők és városállamonként történt  
az esemény zárása. Szívet melengető mondatokkal, em-
léklappal, nyaklánccal búcsúztak a vezetők a kis olimpiko-
noktól. Mindenki kapott egy görögös pólót is emlékbe.

Záróakkordként jött a finom görög lakoma, igazi gyrost 
ehettek a gyerekek. Miután ettek-ittak-elbúcsúztak, elindult 
haza a csapat, szép lassan elfogyott a tömeg. 

Összegezve: szuper olimpiája lett a 2020-as év 5. osztályo-
sainak, és szívből örülök, hogy meg lett tartva végül. Bár 
nem a négynapos-ottalvós-pizsamapartis, de ők nem voltak 
még olimpián, így nincs mivel összehasonlítaniuk. Nekik EZ 
volt AZ OLIMPIA. És biztos vagyok benne, hogy életük na-
gyon szép emléke lesz ez a nap. 

Én pedig várom a következőt, mert még egy részvételre jo-
gosult vagyok harmadik fiam révén. 

Remélem, az istenek is így gondolják az Olümposzon és 
visszazárják Pandóra szelencéjébe legalább a koronavírust!

Batki Viktória
2020. július 9.
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Normál esetben szerdától péntekig vannak a gyerekek a hely-
színen, edzenek, készülnek a megmérettetésre és szombaton 
van az ünnepélyes fő nap. Nagyfiaméknál is így volt, izgatottan 
csomagoltunk, edzettek napról napra, megismerkedtek más 
iskolák 5. osztályosaival, jókat viháncoltak együtt esténként  
az amúgy gyönyörű szálláson. A kis olimpikonok nagyon él-
vezték ezt a viszonylag önálló pár napot két éve Szolnokon.

Már akkor is elvarázsolt a rendezvény hangulata, a gyönyörű 
zászlók, az egyforma fehér  olimpiai ruhák sokasága, és a gye-
rekek, akik áhitattal vettek részt a megnyitón. Mindent bele-
adtak a versenyszámokba, tényleg megküzdöttek magukkal, 
nagyon jó élmény volt nekik drukkolni és a biztatásért cserébe 
bezsebelni a fáradt, de büszke mosolyokat. 

Érdekes volt a birkózás is, ami az egyetlen sportág, amiben 
nem magukkal küzdöttek meg, hanem egy másik emberpalán-
tával álltak szemben. Erről Rácz Ági tanítónk mesélt, miért fon-
tos. Minden gyermeknek van egy képe magáról, és talán egy 
saját közösségbeli „rangsor” is körvonalazódott benne,  hogy 
mennyire erős, mennyire ő a „király” a saját kis közegében.  
A birkózás során megtapasztalják, milyen, amikor átrendeződ-
nek az erőviszonyok azzal, hogy más csoportból való, hason-
ló korú emberkékkel kerülnek szembe. Egy körben áll a két 
fél, két kézzel egymásnak feszülnek, és megpróbálják kitolni 
a másikat a kör vonalán túlra. Igazi küzdelmeket láttunk ott. 
A fordulók során mindig új ellenféllel mérték össze erejüket, 
megélhették azt, hogy egyszer ők voltak erősebbek, máskor 
viszont őket tolták ki. Minden esetben kézfogással váltak el 
a felek, nem volt „égő”, ha kitoltak valakit, legközelebb még 
elszántabban, de nagyon ügyelve a szabályokra, küzdöttek.  
A fránya vírus miatt ez a szám elmaradt idén.

Akkor a szabadtéri eredményhirdetést elmosta az eső, egy 
nem túl nagy teremben zajlott, de így is nagyon megható volt 
látni a fiatalokat, ahogy a csoportvezetőjükre néztek és félszeg 
mosollyal hallgatták magukról a dicsérő szavakat. 

Szóval alig vártam, hogy idén a középső gyerkőcöm is tanul-
ja végre a görögöket, és az olimpiát is átélhesse szépségével,  
izgalmával együtt. Azonban ember tervez, vírus végez... köz-
beszólt a korona. Megszeppentem ám, hogy elmarad az olim-
pia idén, és kimarad ez a felejthetetlen élmény, ami méltó és 
egyedülálló lezárása ennek a fantasztikus történelem epochá-
nak. Nagyon hálás vagyok minden szervezőnek, Barna Gabi 
néninek és Gyöngyi néninek, hogy nem hagyták annyiban, és 
ezeknek a kis 5. osztályosoknak is lehetővé tették, hogy ez  
az egyik legklasszabb waldorfos élmény megadasson nekik, 
még ha ilyen rövidített formában is.

Itt Fóton, amint lehetett, heti 1-2 alkalommal bementek  
az 5. b-sek az iskolába, és a parkban lelkesen edzettek a nagy 
napra Gabi néni vezetésével. Ezen találkozók alkalmával elké-
szültek a gyönyörű ruhák, szorgalmas anyukák intézték a fehér 
anyagot a megvarrásához, a kék tollakat a minták rajzolásához, 
fehér sapkát kiegészítésként. 

Diósjenőn, az Erdei Szabadidő Parkban gyűltünk össze  
2020. június 27-én, hogy megtartsuk az idei rövidített Waldorf 
görög olimpiát, pár iskola és körülbelül 130 újdonsült olimpikon 
részvételével. A korona miatt sajnos se nagyszülők, se testvé-
rek nem jöhettek.

Csodálatos természeti környezetben, csicsergő madarak kö-
zött került sor az ünnepélyes megnyitóra, ahol felsorakoztak 
a gyönyörűen elkészített városállami zászlók alatt a csapatok. 

Az összes iskolában tanult történelmi korszak közül az ókori görögök történelme volt az abszolút kedvencem. Athén 
és Spárta, a kultúra, az építészet, a szépség, a szimmetria, a filozófia, az istenek és a mitológia, a görög zene és tánc, 
a kék tenger, fehér házak kék tetővel, szóval úgy ahogy van, imádom ezt a kultúrkört. Számomra is nagy nap volt tehát 
az első Waldorf olimpiám két éve, a legnagyobb fiunkkal.
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Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

A Waldorf olimpia a gyerekek számára a waldorfos lét egyik 
csodája. Ilyenkor az ország összes waldorf iskolájából felke-
rekednek az ötödikesek, akik a hosszú otthoni felkészülést 
követően három kemény napot töltenek edzőtáborban, majd  
a negyedik napon klasszikus görög próbákban mérik össze 
erejüket. Idén a 25. Waldorf olimpiát ünnepeltük, amit kis 
csúszással és birkózás nélkül, de szerencsére sikerült június 
végén megrendezni. A szokásos ottalvós buli is elmaradt  
és a játékokon is csak 4 iskola volt jelen, de így is felejt-
hetetlen volt. Szülőkkel, gyerekekkel és osztálytanítóval  
is beszélgettünk élményeikről.

Miért rendezünk az ötödikes gyerekeknek olimpiát, mi en-
nek az egésznek a célja?

Csajági Bertók Gyöngyi, az 5.A osztálytanítója: Az ötö-
dik osztály a gyermekkor középpontja, egy pillanatnyi 
harmónikus összefoglalás, egy rövid idilli állapot. A gyer-
mek mozgásában bizonyos könnyedségre és kecsesség-
re tesz szert, belső viharai lecsöndesülnek. A mozgásra,  
az akaratra, a végtagokra helyezve a súlyt és onnan haladva  

az érzéseken át az épp most ébredő gondolkodás felé.  
Az ötödik osztályos gyermek kíváncsian és örömmel fordul  
a világ szépségei felé. Ugyanakkor akarati életében ott örvénylik  
az érintetlen természet, a nyers erő, ott sugárzik már benne 
az ítélni, gondolkodni akarás. 

Az ókori görögök idején az emberiség elérkezett egy har-
monikus állapotba, melynek fő jellemzője, hogy a szellem 
elevenen él az anyagban. Az ötödikes korúak ugyanezt  
a harmóniát élik meg. Az ókori görög olimpiák mintájára 
kapott helyet a Waldorf-pedagógiában a görög korszak 
kiemelt mozzanata, az olimpia. Amiről eddig hallott, olva-
sott, tanult, azt most saját magán megtapasztalva átélhe-
ti, magát megpróbálhatja ebben a nemes küzdelemben.  
Ez egy több napos sportesemény, amelynek a szépség, 
igazság és erő a vezérelve, melyet a gyerekek együtt él-
hetnek meg más Waldorf iskolák ötödikeseivel.

Hogyan tudtak felkészülni a gyerekek erre az erőpróbára 
a karantén alatt?

CS.B.GY: A felkészülés már év elején elkezdődött, a mi osz-
tályunk napi rendszerességgel tókört futott. A gimnasztika 
órák alatt pedig megismerkedtek a diszkoszvetés, gerely-
hajítás lépéseivel, gyakorolták a távolugrást és a magasug-
rást. Ez a folyamat a karantén idején természetesen ilyen 
formában nem tudott folytatódni. Hosszú ideig nem is gon-
dolhattunk arra, hogy az idén lesz olimpia. Amikor mégis 
lehetőség nyílt arra, hogy megrendezhetjük, onnantól heti 
két alkalommal bejártunk az iskolába és edzésnapot tar-
tottunk. Zita néni segítségével tovább folytatódott a fizikai 
felkészülés. A délelőttök folyamán csoportokban dolgoz-
tunk, zászlót festettünk, ruhát díszítettünk, és énekeltünk. 
A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a felkészülésben.

Mennyiben tért el ez a rendezvény a szokásostól?

CS.B.GY: Az előző években az olimpiát a már rutinosan 
szervező Waldorf tanárokból és edzőkből álló csapat szer-
vezte. Adott volt a már ismert helyszín, az iskolák, a gye-
reklétszám. Ebben az évben a vírushelyzet miatti karantén 
és az azt követő szabályozások viszont mindent módo-
sítottak. Az előre eltervezett olimpiát abban a formában 
törvényileg nem lehetett megrendezni. 

Elindult egy közös gondolkodás, szerveződés, helyszínke-
resés. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a Waldorf 
évek egyik csúcspontját, az olimpiát nem szeretnénk tanít-
ványaink életéből kihagyni.

Ekkor a váci, a gödöllői, a kispesti és a fóti iskola párhu-
zamos osztályainak osztálytanítói, edzői, egy fantaszti-
kus összefogással megszervezték az olimpiát Diósjenőn, 
közel 130 gyerek részvételével. A három helyett csak egy 
edzésnapra volt lehetőség pénteken és szombaton az ün-
nepi olimpiára. Most láthattunk csak bele micsoda munka  
és összefogás szükséges ehhez. A különlegesen nehezí-
tett helyzetben, a bizonyítványírás és egyéb elfoglaltsá-
gok mellett, a rendkívüli törvényi szabályozásoknak is meg 
kellett felelni.

Úgy láttam, hogy az eddigi olimpiákhoz képest a résztve-
vők száma volt kevesebb, de ezáltal egy családiasabb légkör 
hangulatát adta. Mind szellemiségében, mind a külsőségek-
ben egyaránt hatalmas élmény volt a gyerekeknek, a szülők-
nek és a szervezőknek is.

Te hogyan élted meg a nagy napot?

CS.B.GY: Mivel mindkét gyermekem Waldorf iskolába járt, szü-
lőként már kétszer is voltam az olimpián, de osztálytanítóként 
most vettem részt először. Teljesen más volt belülről megélni ezt 
az eseményt. Nem véletlenül nevezik a Waldorf évek csúcspont-
jának. A pénteki edzőnapon kisorsolták, hogy ki, melyik váro-
sállamba kerül, én Korinthosz vezetője lettem. 16 csillogó sze-
mű gyerek került hozzám az öt osztályból vegyesen és a nagy 
meleg ellenére is lelkesen csinálták végig az egész edzőnapot. 
Mivel nem volt módunk ott aludni, ezért reggel mindenki szüle-
ivel érkezett a várva várt olimpiai eseményre. 

A szombati ünnepnapon autentikus görög ruhába öltöztünk 
és valahogy az egész görög szellemiséget is magunkra vettük.  
Az olimpiai „stadionba” vonultunk a festett zászlókkal, amely 
olyan felemelő volt, mint amikor egy csatába induló győztes 
hadsereg menetel. A fogadalomtétel után az olimpiai láng 
meggyújtásával kezdetét vette az ünnepség, majd a marato-
ni futással megkezdődtek a „küzdelmek”. A gyerekek, tanárok, 
szülők együtt szurkoltak, mindenki igyekezett a legtöbbet ki-
hozni magából. A versenyek végén egy aranyfonallal megkötött 
oklevelet és egy olimpiai érmet adtam át az én városállamom-
ban lévő gyerekeknek dicsérő szavak kíséretében, mert minden-
ki remekül teljesített, felülmúlta önmagát. 

Csodás élmény volt, amit soha nem felejtek el!

Hickel Zsuzsi és Kósa Dávid rutinos olimpiai szurkolók:

Harmadszorra vagytok jelen szülőként Waldorf olimpián.  
Ti hogyan látjátok, mit ad a gyerekeknek az olimpia?

H. Zs. & K. D.: Azon túl, hogy ez egy komoly erőpróba, amin 
mindenkinek magának kell megküzdenie, az olimpia és  
a felkészülés alatt meg tudják tapasztalni a társas együtt 
létezést, az egymásra való odafigyelést. 

Felsegítik és bátorítják egymást, felfedezik, milyen örömet 
lehet okozni egy kedves szóval is. Óriási bátorság próba is, 
egy teljesen más közegben, ismeretlen társak és tanárok 
közt kell együttműködve egy célt elérni. 

Mennyiben más ez az esemény a korábbiakhoz képest?

H. Zs. & K. D.: Gyönyörű volt a helyszín, az erdős, fás vidék, 
nagyon jó volt a szervezés és jó volt, hogy kevesebb is-
kola vett most részt, így pihentetőbb és élvezhetőbb volt  
az olimpia. A félországos olimpiáknak is megvan a han-
gulata, nekem úgy tűnt, a gyermekek számára ijesztőbb  
az a nagy tömeg. 

Szurkolóként milyen izgalmas pillanatokat éltetek át?

H. Zs. & K. D.: Számunkra a legizgalmasabb mindig a ma-
raton futás. Jó volt biztatni a befutókat, élveztük, ahogy  
az utolsó emelkedő előtt elmosolyodnak és nekilendülnek, 
mikor nevükön szólítva kiabálunk nekik. Ez minden alkalom-
mal hibátlan szórakozás és megható élmény. A váltófutás is 
nagyon izgalmas volt, bár még mindig nem egészen értjük, 
hogy is működik. :)

Babos Jenő, 5. A

"
A legjobb dolog számomra  

a diszkoszvetés és a gerelyhajítás 
volt. A legnehezebb pedig a pénteki 
fárasztó edzésnap után versenyezni.

"

Rozsnyai Hédi, 5. A

"
Úgy érzem sokat fejlődtem fizikailag 

az egész felkészülés alatt, így is 
nagyon kemény volt. Mindenki 

elfáradt, de megérte.

"

Bíró Lujza, 5. B

"
A legjobb a magasugrás volt, mert  
az jól ment, a legnehezebb pedig  

a futás. A sportágakon kívül az volt 
a legjobb, hogy hónapok után végre 

találkozhattam a barátnőmmel!

"

Rozsnyai-Porpáczy Anett


