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Podari Zsizny Alapítvány „A világ körül” projekt 

Moszkva, Oroszország, 2017. Augusztus 15.* 

 

Ki találta fel a golyóstollat? És a méltán híres Rubik-kockát? Mely országban tesznek piros 

paprikát minden ételbe, még a fagylaltba is? 2017. augusztus 15-én, kedden, a „Világ körül” 

jótékonysági program szervezői a Dmitry Rogachev Gyermek Hematológiai Központ gyógyuló 

gyermekeit hívták meg egy kirándulásra, ezúttal Magyarországra. 

 

A „Világ körül” névre hallgató 

projekt 3 évvel ezelőtt vette 

kezdetét. A lelkes önkéntesek 

azzal a céllal indították el, hogy az 

orosz Podari Zsizny Alapítvány 

partner kórházaiban éppen 

kezelés alatt álló gyermekek idejét 

tegyék színesebbé azáltal, hogy 

különböző országokról, azok 

városairól mesélnek nekik. A 

„Világ körül” keretén belül a lelkes 

és elhivatott önkéntesek a projekt 

fennállása óta több mint 200 előadást tartottak már meg. Az országok bemutatását és a 

találkozók megszervezését gondos felkészülés előzi meg: a legfontosabb szempont, hogy a 

gyerekek jól érezzék magukat, az időt pedig érdekesen és hasznosan töltsék. Az önkéntesek a 

legszínesebb és legemlékezetesebb történeteket emelik ki, valamint különböző kifejezéseket 

tanítanak a gyerekeknek az aktuális ország nyelvén, mint például „szia”, „hogy vagy” vagy 

éppen a „viszont látásra”; képeket és rövid filmeket mutatnak a gyerekeknek, találós 

kérdéseket tesznek fel és rejtvényeket oldanak meg közösen. Gyakran az önkéntesek még az 

adott országra jellemző saját népi viseletet is magukra öltik a bemutató idejére.  
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2017. augusztus 15-én a gyerekek 

Magyarországra kalandozhattak el. Ez 

alkalommal azonban ez az ország nem 

véletlenül lett kiválasztva. Már hatodik éve 

kíséri el a Győztesek Versenyére a magyar 

csapatot Döbrei István. Az idei Győztesek 

Versenye alatt István találkozott a “Világ 

körül” projekt vezetőivel, és elfogadta 

meghívásukat, hogy magyar vendégként még 

színesebbé tegye a programot. István különböző ajándékokat is hozott magával, melyet a 

Győztesek Egyesülete és a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet felajánlásaiból vehettek át a 

gyerekek a moszkvai kórházban (a Parlament három dimenziós makettjét, valamint a méltán 

híres Rubik-kockát, különböző tollakat és érdekes magazinokat Magyarországról). Ezen kívül 

István mesélt a tél búcsúztatásának sajátos magyar szokásáról, a mohácsi busójárásról is – 

amely nagyon hasonlít az orosz télbúcsúztató ünnepre –, és természetesen megtanította a 

gyerekeket magyarul köszönni. 

„A legérdekesebb az volt, hogy mikor megkaptam az anyagokat Magyarországról, melyet az 

orosz fél önkéntesei készítettek elő az előadáshoz, amely még számomra is tartalmazott új 

információkat saját országomat illetően. Például sosem gondoltam volna, hogy 

szülővárosomban, Budapesten közlekedik a világ egyik leghosszabb villamosa!” István nagyon 

jól beszél oroszul, Moszkvában végezte tanulmányait, és Oroszországgal sem első éve 

dolgozik. Története arról, hogyan ismerkedett meg a „Podari Zsizny” Alapítvánnyal és a 

Győztesek Versenyével is külön figyelmet érdemel. „Néhány évvel ezelőtt véletlenül egy 

magyar nemzeti sportválogatottal találkoztam a repülőn, úton vissza Moszkvába, akik éppen 

a Győztesek Versenyére repültek. Megkérdeztem tőlük, mi ez a csapat, miről szól a Győztesek 

Versenye, milyen gyerekek vehetnek rajta részt. Pár nappal később már magyar győztesek 

focimeccsén ültem és biztattam őket. Életemben először akkor láttam kisfiút egy lábbal 

focizni. Ez az élmény különösen mély benyomást tett rám. Akkor és ott elhatároztam, hogy 

arra fogok törekedni a jövőben, hogy a tőlem telhető módon támogassam ezt az egyedülálló 

projektet. Idén már hatodik alkalommal érkeztem a Győztesek Versenyére a magyar csapattal 

mint önkéntes, részben mint tolmács. Számomra a Verseny tökéletes lehetőséget ad az 

emocionális feltöltődésre: ez a töltés pedig általában egy évre elegendő. Idén még egy fontos 

mérföldkőhöz érkeztünk el: létrehoztuk a Győztesek Egyesületét Magyarországon, amely első 

sorban azt a célt szolgálja, hogy a gyógyult gyerekeket jobban fel tudjuk készíteni a moszkvai 

Versenyre, valamint hogy mi is meg tudjuk rendezni saját, regionális versenyeinket a jövőben. 

mailto:info@winnersassociation.org


 

Győztesek Egyesülete 
Székhely: 7090 Tamási, Petőfi Sándor u. 12. 

Nyilvántartási szám: 2127 

Telefonszám: +36 30 190 24 02 

E-mail: info@winnersassociation.org 

Számunkra a legfontosabb, hogy a jövőben minél több gyerek részt vehessen ezen a 

csodálatos rendezvényen, hogy ezáltal is visszatérhessen a sport világába, egyszóval az 

életbe.” 

 A gyerekek figyelmesen hallgatják a Magyarországot bemutató előadást. Kiderül, hogy 

ez az egyik legrégebbi ország 

Európában, ahol a lakók 98% magyar, 

más egyéb nációk csak kis mértékben 

vannak jelen az országban. A magyar 

nyelv nagyon nehéz, a gyerekek ennek 

ellenére mégis nagyon lelkesen 

próbálkoznak ismételni és megjegyezni 

az egyik legfontosabb köszönési formát 

– „Szia!”. Majd ezután az is kiderül, hogy 

az elköszönés is hasonlóan hangzik, 

„Szia!” – és még erről a nyelvről tartják, 

hogy az egyik legnehezebb. Kellemes mosoly hagyja el a gyerekek arcát, mikor István meséli 

nekik, hogy a Parlamentet egyszer meg szerette volna vásárolni magának Freddie Mercury – 

a Queen együttes híres énekese. Később az előadás folyamán arra is fény derül, hogy 

Magyarországon van egy élő „múzeumváros” is, amelyben áram sincsen. Ezek után a Dunán 

hajózunk tovább, melynek folyamán a gyerekek nagy meglepetésükre megtudják, hogy 

Budapest három városból született meg. Természetesen a város termálfürdőit is 

meglátogatják, amelyekről kiderül, hogy nemcsak nyáron, de bizony télen is kellemes 

élményként szolgálnak a fürdőzést kedvelőknek. Az előadás további részében pedig képeket 

nézegethetnek, különböző találós kérdéseket oldanak meg, melyek abban segítenek nekik, 

hogy egy távoli országba jussanak el képzeletben, megtekintve a föld alatt rejlő 

cseppkőbarlangok varázslatos világát is, és hogy egy olyan autóbuszra is felszállhassanak, 

amely egyedi módon nemcsak az úton, hanem a folyón is közlekedik. 

 

A kirándulás végén a gyerekek papírból 

hajtogatnak rókát, megjelenítve a méltán 

híres magyar rajzfilmfigurát, Vukot. A 

legfontosabb azonban még hátra van – a 

gyerekek levelet írnak magyar társaiknak. 

István megígéri, hogy átadja őket, amint 

hazatért Budapestre. Minden egyes képeslap 

egy kis bemutatkozót és egy kérést tartalmaz 

– “Kérlek, válaszolj nekem”, igaz barátból 

sosem elég. 
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A 17 éves Sveta Efimova, Uszty-Ilimszk városból, Szibériából érkezett a kórházba. “Hosszú 

napokba telik ide érkezni 

tőlünk a Bajkál-tótól. Én 

még csak 10 napja vagyok 

itt. Jól érzem itt magam. 

Nagyon tetszik, hogy 

vannak önkéntesek, akik 

segítenek kikapcsolódni a 

kórházban. Már 

játszottam “Maffiát” (egy 

Oroszországban nagyon 

közkedvelt társasjáték), 

ma pedig először veszek 

részt a “Világ körül” 

programban. Nagyon tetszett a bemutató Magyarországról és fővárosáról, valamint nagyon 

tetszett, hogy ilyen érdekes vendégünk is volt. Egy dolog azonban igazán elgondolkodtatott, 

hogy a cseppkőbarlang nagyon félelmetes hely lehet: mi történik akkor, ha ezek a cseppkövek 

esetleg leszakadnak? Bárhogy is legyen, nagyon szívesen megnézném őket élőben is.” 

Köszönjük szépen a Podari Zsizny Alapítvány önkénteseinek, hogy ilyen érdekes előadást 

tartottak Magyarországról. Köszönet az egyedi ötleteikért és azok megvalósításáért, valamint 

azért, hogy időt áldoztak arra, hogy a gyerekeknek boldogságot és kellemes pillanatokat 

szerezzenek Magyarországot bemutatva. Külön köszönet a Moszkvai Magyar Kulturális 

Intézetnek és Hegyi Anitának a támogatásukért, valamint köszönet illeti a Győztesek 

Egyesületét munkájukért és a kreatív ajándékokért. 

 

*/az eredeti cikk elérhető: https://podari-zhizn.ru/main/node/29770/  
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