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Az én szememben a parasportolók nagyon ambiciózus és magabiztos
személyiségek voltak mindig is. Az az odaadás és versenyszellem, ami
őket jellemzi, az nagyon csodálatraméltó. Már kiskoromban is mindig
ámulatba ejtettek azok az emberek, akik mindent megtettek ahhoz, hogy
álmaikat megvalósítsák és olyan életet élhessenek, amelyet ők maguk
akarnak. A parasportolók, pedig pont ilyenek, minden nap küzdenek és
harcolnak azért, hogy elérjék céljaikat és hogy a társadalom igenis
elismerje a teljesítményüket.
A sport igazságossága
Többen is gondolhatják úgy, hogy mivel a parasportolók számára a
sportágak valamilyen szinten át lettek alakítva, ezért nekik könnyebb a
helyzetük. Pedig ez egyáltalán nem igaz. Véleményem szerint ezek az
emberek is ugyan úgy küzdenek és versenyeznek, mint a többi ép ember.
Talán sokkal több odaadással is teszik mindazt. A speciális változtatások
nem azért alakultak úgy ahogy, mert így könnyebb lenne számukra,
hanem azért, hogy a sport számukra is elérhető legyen a fogyatékosságuk
ellenére is. Pont ezért alakult meg a csörgőlabda a látássérültek számára
is vagy például az asztalitenisz kerekesszékes változata, amely
alkalmazkodik
a parasportolók igényeihez
és
lett
egészségi

besorolásaikhoz mérten alakítva. Ezek miatt pedig az ő dolguk sem
könnyebb, mint az egészséges sportolóké.
A fogyatékossággal élő sportolóknak is ugyan úgy vannak álmaik és céljak,
amelyekért mindent beleadva küzdenek. Vannak emberek mögöttük, akik
a lehető legnagyobb lelkesedéssel támogatják őket és szurkolnak nekik.
És ugyan úgy van háttértörténetük, mint mindenki másnak. Így, a
sportban is ugyan úgy vannak jogaik. Nekik is fontos, hogy nevüket,
teljesítményüket elismerjék és megismerhesse azt a világ. Hiszen ezek az
emberek szerintem olyanokat visznek véghez, amit sokan lehetetlennek
gondolnak, amiről azt hiszik, hogy nem lehet megcsinálni. Sokan
elkönyvelik az ilyen embereket szerencsétlen sorsúaknak és már le is
zárták a témát. Miközben nem is tudják, hogy az általuk szerencsétlennek
tartott
ember fizikálisan és ügyességben milyen magasan van
ép embertársaikhoz képest és mi mindent fog még elérni megfelelő
odaadással és kitartással.
Parasportolói mentalitás, példamutatás
Én nagyon felnézek a parasportolókra. Szememben ők a végtelen
mennyiségű akaraterő és kitartás mintapéldái. Olyan embereknek tartom
őket, akik fogyatékosságuk miatt még egy Lehetőséget kaptak az
élettől. Hogy igenis megmutassák, semmi sem lehetetlen és minden álmot
meg lehet valósítani, ha azt valaki igazán akarja. Ők nem csak gondolják,
de meg is valósítják az álmaikat. Szerintem azok az emberek akik azt
gondolják, hogy a fogyatékossággal élő emberek nem számítanak teljes
értékű embereknek, vagy éppen nem számít teljes értékűnek az életük,
azok nagyon rosszul gondolják. Pont, hogy ezek az emberek élnek
igazán példamutatóan. Ők tudják milyen is az, amikor valaki nem olyan,
mint mindenki más. Ők tudják igazán, mennyire fontos a személyiség, az
egyéniség. Hogy mennyire csodálatos az, amikor valaki tudja értékelni
mindazt, ami körül veszi őt az életben. Ők tudják szerintem igazán
értékelni az apró örömöket is az életükben. Hálásak tudnak lenni azért,
ami az övéjük lehet és magabiztosan képesek mutatkozni úgy, ahogy
vannak. Olyan hozzáállással képesek kiállni magukért, mint ahogyan
kevesek.
Többek között ezen okok miatt tekintek Halassy Olivérre egyfajta
példaképként is, aki Magyarországon az elsők között volt, ha nem az első
volt, aki sérülése ellenére az ép embertársai közt versenyzett, nem adta
fel a sportot és nem csak egy, hanem egyből két sportágban lett
világbajnok. Véleményem szerint már maga az élettörténete is nagyon

motiváló tud lenni, mind ezek mellett, pedig az elért eredményei miatt is
egy nagyon különleges és becsületre méltó embernek tartom.

Példaképemről
Halassy Olivérről készült film megnézése után, őt emberi, sportemberi
kvalitásai miatt, azonnali példaképemmé választottam.
1909, július 31-én született Újpesten, tanulmányait pedig az újpesti 1.
számú fiúiskolában, majd később a kereskedelmi középiskolában
végezte. Mind ezek után az újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.nél dolgozott és élete végéig a számvetőségen számtisztként dolgozott.
De az ő történetében nem is a tanulmányai, az elvégzett iskolái vagy
éppen a betöltött állása volt a számottevő. Halassy sport élete az, ami
igazán kiemelkedő volt, hiszen már kisfiú korában az UTE
gyerekcsapatában focizott kortársaival együtt, ahol nagyon tehetségesnek
tartották és reménységként tekintettek rá, csakhogy nyolcéves korában
focistakarrierje pillanatok alatt omlott össze. Szokásához híven a mozgó
villamosra próbált felugrani a fiatal focista, csakhogy egy alkalommal ez a
lépés nem úgy sikerült, mint ahogy azt ő tervezte és a lába megcsúszott.
Az ez által szerzett súlyos sérülése miatt bal lábát bokája fölötti, de térde
alatti szakaszon valahol elvesztette. Ezzel vége is lehetne történetének,
hiszen azt a sportágat, amiben előtte annyira tehetségesnek bizonyult,
már nem tudta tovább folytatni. Viszont Halassy nem adta fel a küzdelmet
és új sportágat keresett magának. Hamar meg is találta a neki való
környezetet. Bár a szárazföldön nem tudott már úgy közlekedni, mint
mások, a vízben a legtöbb egészséges embertársához képest sokkal
gyorsabbnak és eredményesebbnek bizonyult.
Így kiváló vízilabdázó és úszó lett belőle. Tagja volt 1931-ben a párizsi,
1934-ben a magdeburgi és 1938-ban a londoni Európai bajnokságon is a
nyertes vízilabdázók csapatát erősítette, illetve az 1928-ban megrendezett
amszterdami olimpián a második helyezést érte el csapatával, míg 1932ben a Los Angeles-i, illetve 1936-ban a berlini olimpián a csapat már az
aranyérmet is képes volt megszerezni. Ezekkel együtt pedig 1930 és 1939
között sorozatban 10 alkalommal nyert országos pólóbajnokságot.
1926 és 1938 között pedig gyorsúszásban és gyorsváltóban ért el kitűnő
helyezéseket. 1931-ben Párizsban pedig az 1500 méteres gyorsúszás
Európa-bajnoka is lett. Csapatban 9 alkalommal, egyéni versenyben pedig
11 alkalommal nyert országos bajnokságot folyamúszás kategóriában.

Nyolcszoros úszó és 91-szeres vízilabda válogatott volt, amíg az UTE
sportolójaként tevékenykedett. Összesen 12-szer javított országos csúcsot
és 36 bajnoki címet is nyert ez idő alatt. Mind ezek mellett pedig sok
emlékezetes mérkőzése volt az Európai Bajnokságokon is.
Halála azonban nagyon hirtelen következett be és nagyon sok emberhez
eljutott és sokként érintette őket, hiszen sajnálatos módon Halassy 1946.
szeptember 10-én, 37 évesen rablógyilkosság áldozatává vált. Éppen az
Úszószövetségbe tartott, mikor egy feltételezések szerint Szovjet katona
leintette az autót és kiszállította annak utasait. Állítások szerint a katona
az autót akarta elkobozni és mikor a két férfi ellenkezni kezdett a katona
agyonlőtte őket. Bár teljesen biztosan nem lehet állítani, hogy egy katona
volt az elkövető, hiszen akkoriban az ilyen esetek nem voltak ritkák és
leginkább útonállók tették ezt, időnként felszabadítók-megszállók
egyenruhában. Az elkövető végül sosem lett azonosítva, hiszen az akkori
rendszer nem is kereste a tettest.
Az olimpikon temetésén több mint ötezer gyászoló jelent meg, ők kísérték
el utolsó földi útjára Halassy Olivért. A szertartáson Hajós Alfréd mondott
gyászbeszédet, viszont a gaztettről nyíltan beszélni sem volt szabad, így
összességében csendben telt a temetés.
Halassy érdemei
Halassy Olivér mindenki számára minta értékű életet élt, hiszen nem adta
fel akkor sem, amikor a legtöbben feladták volna. Bár hátránya jelentős
volt, nem kifogásokat keresett, hanem megvalósította az álmait és nem
adta fel a harcot. Nehéz helyzete ellenére ép embertársai ellen versenyzett
és kerekedett felül rajtuk, nem is egyszer. Bár a szárazföld nem igazán
volt neki való, a vízben úgy volt képes úszni, mint a hal.
A fentiek miatt gondolom az ő történetét nagyon motiválónak és hiszem
azt, hogy nagyon sok ember hozzám hasonlóan példaképként tekinthet rá,
legyen szó egészséges vagy éppen fogyatékossággal élő emberről.
Szeretnék a parasportolókhoz hasonlítani, mert:
• Számukra semmi sem lehetetlen.
• Minden álmot meg lehet valósítani, ha azt valaki igazán

akarja.
• Olyan hozzáállással képesek kiállni magukért, mint
ahogyan kevesek.

• Olyan dolgokat visznek véghez, amit sokan lehetetlennek

gondolnak

