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Önkéntesek: Oscar-díjas segítséget
kaptunk
2017.05.01. 08:54 CET
Hatalmas vastaps kísérte vasárnap délután a budapesti Bakáts Téri Általános Iskola
énekkarát, miután a Budapest Kongresszusi Központban először adták elő a 17. FINA
Világbajnokságra és a 17. FINA Masters Világbajnokságra készült „Önkéntesek dalát”.
Nagyot álmodtak az Önkéntes Program vezetői, amikor megnyerték az „Oscar-díjas kórust”,
melyet Molnár Mónika énektanár, karvezető irányított. Az önkéntesek idei „himnuszát”
Tamási László szerezte. Az önkéntesek általános képzésének harmadik felvonása is
eredményesen zárult, az elkövetkezendő hetekben a területi képzésekkel folytatódik a
felkészítés a nyári két világbajnokságra.
Az idei, 89. Oscar-gálán, egy évvel a Saul fia győzelme után újra magyar győztest
ünnepelhettünk: Deák Kristóf Mindenki című munkája a legjobb élő szereplős kisfilm
kategóriában kapta meg a legrangosabb filmes elismerést. A rövidfilmet a 180 év alapított
Bakáts Téri Általános Iskola kórusának közreműködésével forgatták le, negyven tanuló vett
részt a film elkészítésében Molnár Mónika énektanár, karvezető segítségével.
Az Oscar-díjnak köszönhetően országos ismertségre szert tevő gyerekek most újabb, előre
garantáltan felemelő munkában vehettek részt, hiszen Magyarország történetének
legnagyobb sporteseményének lesznek közvetett résztvevői. Az általuk előadott dal bátorítja
és lelkesíti majd a világbajnokság szervezésének legfontosabb szereplőit, az önkénteseket.
Az Önkéntesek dalát vasárnap, a Budapest Kongresszusi Központban, 1200 önkéntes előtt
énekelte el először a kórus, amely még nem lépett fel ekkora színpadon.

A dal zeneszerzője és szövegírója, Tamási László elárulta, nagyon büszke erre a dalra,
mert nagyon megérintette az az üzenet, ami a budapesti világbajnokságon az önkéntesek
munkája mögött van. Az elején még nem volt meg az ihlet, aztán mégis megjött.
„Amikor felvetődött az ötlet, még nem volt elképzelésem, aztán találkoztam Perényi
Szilviával, az Önkéntes Program vezetőjével, és annyira magával ragadott a lelkesedése,
hogy a beszélgetés alatt szinte meg szülelettek a sorok” – fogalmazott.
„Nem könnyű énekelhető dalt írni, hisz eddig kórusművekhez voltam szokva, nagyon fontos
volt, hogy dallamban, szövegben és érzésben is vissza tudjam adni, amit az önkéntesek
tehetnek hozzá a világbajnokság sikerességéhez. De a vb hangulatát, a sportolók érzéseit és
világát, valamint a magyar dallamvilágot is meg kellett jeleníteni. Könnyed, friss
himnuszban gondolkodtam, amely utal Magyarországra, üzenete van és lelkesít. Fontos,
hogy átjöjjön az üzenet, és könnyen megtanulható legyen a dal, amely remélem, sokakhoz
eljut majd” – tette hozzá Tamási László.
Önkéntes dal
Mind itt van, aki él és mozog
A barátaidat te is hozod
Önkéntes vagyok! Mindig itt vagyok!
Ne kérdezd, hogy miért teszem,
Nem ment el még a józan eszem!
Önkéntes vagyok! Mindig itt vagyok!

Ha te is eljössz, megértheted,
Ezt az érzést megélheted.
Önkéntes vagyok! Mindig itt vagyok!
A sportért, mindig összefogunk,
Minden, amit adni tudunk
Hogy mindig itt vagyunk!
Nézd a fényt, hogy csillan a víz tetején
Milliónyi szikrát szór ezernyi remény.
Most itt lehetünk együtt, te meg én.
Egy gyönyörű álom a dobogó tetején,
A világ Tetején.
Az Oscar-díjat nyert kisfilm főszereplői, a kórus tagjai bőszen készülnek a világbajnokságra,
többen is nagy rajongói a vizes sportoknak (a legnagyobb kedvenceik Hosszú Katinka, Cseh
László, Gyurta Dániel és a két vízilabda-válogatott), sőt, vannak, akik űzik is a sportot.
Például Hais Dorottya, a BVSC műugró tehetsége, aki korcsoportjában magyar bajnoknak
mondhatja magát.
Az Önkéntesek dalának bemutatója remekül sikerült, mint ahogyan az önkéntesek általános
képzésének három állomása is. A több mint 3000 önkéntes a következő hetekben a területi
képzéseken szerzi majd meg azokat a további fontos információkat, amelyek szükségesek
lesznek a teljes értékű és sikeres nyári munkához.

