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Run4Unity 

A legeredetibb ötletek 
 

Játékok határok nélkül  
Zugban (Svájc): „Játékok határok nélkül”, ez a címe annak a stafétának, amely során 
jelképesen egy óra alatt végigfutották az 5 kontinenst. Minden résztvevőt arra buzdítottak, 
hogy hazatérve vigye magával és élje az “Aranyszabályt”, valamint egy gyertyát, amelyet 
minden este meggyújthat majd, ezzel is megmutatva, hogy arra törekszik, hogy életével 
elősegítse az egyetemes testvériség építését. 
 

A közlekedési lámpáknál  
Buenos Airesben (Argentína) a gyerekek a város falait színes képekkel díszítették fel, 
valamint a közlekedési lámpáknál a járókelőknek és autósoknak javasolták, hogy ők is éljék 
az Aranyszabályt. Mexikóvárosban (Mexikó) az egyik szakasz során a gyerekek 
transzparensekre békeüzeneteket írtak, amit megmutattak a lámpáknál várakozó 
autósoknak, akiket megkértek, hogy egyetértésük jeléül válaszoljanak egy mosollyal és egy 
rövid dudaszóval. A stafétán való nevezési díj egy liter tej volt, amit annak a szeretet-
otthonnak adtak át, amit már hosszabb ideje támogatnak “Színezzük be szeretettel a 
városunkat” akció keretében.   
 
Teljes zászlódíszben  
Monte Ceneri (Svájc): A staféta a katonai díszszemlék terén zajlott, amelyhez örömmel és 
büszkén csatlakoztak a katonák is, akik ez alkalommal felvonták az összes díszlobogót (mint 
ahogy a rangosabb események alkalmával szokták). Az egység építésében vállalt 
elkötelezettségük kihangsúlyozása gyanánt a stafétán részt vevők szponzoroktól pénzt 
gyűjtöttek: minden megtett kilométerért egy eurót kértek. Minél többet futottak, annál több 
pénz gyűlt össze. Az így összegyűlt bevételt a perui gyerekek az egységért kapják. 
 
A stafétabot átadása  
Moszkvában (Oroszország) a futás végén a gyerekek Finnországnak adták át a stafétabotot 
egy sms-üzenet megküldésével. 
A romániai gyerekek az egységért pedig a svájci gyerekeknek adták át a stafétát, egy 
konferencia-telefonbeszélgetés keretében, akiktől pedig a portugálok vették át. Ők az 
európai futás legnyugatibb pontjáig jutottak el, ahonnan jelképesen átdobták az Óceánon 
túlra, az Egyesült Államokban lévő gyerekeknek. 
  
Rajt  
Imolában (Olaszország), a Forma 1-es versenyek városában a staféta néhány Ferrari 
dübörgése mellett vette kezdetét, Cuneo városában pedig jelen volt Stefania Belmondo 
sífutó világbajnok. Annecyben, Franciaországban, a városi elöljáróságok jelenlétében rajtolt 
a mezőny.  
 
Fényt a kerekekre  
Ezt az elnevezést adták a mexikói Neza városában a stafétának, amin a gyerekek 
mindenféle kerekes eszközzel nevezhettek (biciklivel, görkorcsolyával stb.), amelyet az 
alkalomra kivilágítottak és feldíszítettek. 
 


