
Jened Recreation Village és a más hasonló, fogyatékosságokkal élő felnőttek
és gyermekek számára működtetett táborok célja egy tisztelettel, melegséggel
és  elfogadással  telített  légkör  megteremtése,  s  felejthetetlen  nyári  vakáció
nyújtása minden évben. Camp Jened a vendégeknek, személyzetnek és a rend-
kívül jól szervezett irányításnak köszönhetően ezt a célt évről évre sikeresen
éri el, s e nehéz munkának köszönhetően 1200 ember életében szerez boldog,
felejthetetlen perceket, s könnyeket a hazatérés pillanatában. A mi munkánkat
azok a mindent eláruló könnyek, a búcsúzkodás hosszú percei, s köszönettel
teli, szívből áradó mondatok teszik értelmessé, melyek szerint a vendégek éle-
tük legszebb pillanatait tölthették el. A nyár végére mindenki számára világos-
sá válik, mit is jelent pontosan a „Jened-i élmény”, melynek remélhetőleg a kö-
vetkező nyáron ismét részesévé válhatok.

       Madarász Éva

A szerző címe:
2519 Piliscsév, Ady Endre út 27.
Telefon: (33) 472-191

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Egy magyar gyógypedagógiai
intézmény (Homok)
és egy francia protestáns alapítvány
(Bischwiller) közös ünnepe

2001. november 23-án ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Son-
nenhof Protestáns Alapítvány bischwilleri intézménye. Az évfordulóra meg-
hívást  kaptunk.  A delegációt dr.  Györgyi  Lajos, a  Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei  Önkormányzat  művelődési  és népjóléti  iroda vezetője, Bali  István
nemzetközi  sajtóreferens  (tolmács), Deák  Lászlóné általános  szakiskolai,
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Kériné Harnos Mária alapfokú iskolai igazgatóhelyettes és e sorok írója kép-
viselte.

Az ott elhangzott köszöntőben szereplő miniszter asszony Nicole Questi-
aux, volt francia egészségügyi miniszter, az alapítvány elnöke Hans Guggen-
buhl és Christian Albecker az alapítványi intézmény főigazgatója.

„Miniszter Asszony, Elnök Úr, Főigazgató Úr,
Hölgyeim és Uraim, Kedves Francia Barátaink!

Nagy öröm, megtiszteltetés számunkra, hogy meghívást kaptunk, részt ve-
hetünk a Sonnenhof Protestáns Alapítvány 125. születésnapján és az ehhez
kapcsolódó konferencián az Európa Tanács impozáns épületében.

Kapcsolatunk közel hét éves a Sonnenhof Alapítvány bischwilleri  intéz-
ménnyel. 1995 karácsonya előtt került sor arra a levélváltásra, amely kölcsönö-
sen bemutatta intézményeinket egymásnak. A következő év szeptemberében –
a Szolnoki Európa Nap alkalmából – látogatta meg Albecker főigazgató úr há-
rom munkatársával intézményünket. A francia delegáció tájékozódott és meg-
ismerhette  lehetőségeinket,  tanítványainkat,  gondozottjainkat,  valamint
intézményünk tevékenységét.

1997. június 8-án (nagy ünnepükhöz is kapcsolódóan) a homoki küldöttség
látogatott el Bischwillerbe, a Sonnenhof Protestáns Alapítványhoz. Igen kö-
rültekintően szervezték meg számunkra a közel 500 fős intézmény megisme-
rését, bemutatását. A „falu” fennállásának hosszú évei alatt létrehozott sok-
színű tevékenység az épületek, területek kihasználtsága, a gondozottak fog-
lalkoztatottsága mind-mind a fogyatékos emberek érdekében, elismerést vál-
tott ki a magyar gyógypedagógusokból. Ekkor avatták fel az idős, fogyatékos
emberek Nyugdíjas Házát is.

Nagyszerű volt látni, hogy az óvodás kortól az iskolás, a munkásévek és a
nyugdíjas koron keresztül szinte a teljes emberi élet alatt gondoskodnak a rá-
juk bízott gyermekekről, felnőttekről. Ez a gondolat Magyarországon Göllesz
Viktor (1930-1999) orvos-gyógypedagógusban is megfogalmazódott: „.. mi-
ért különítjük mi el Magyarországon az óvodás-iskolás éveket a felnőttekétől,
miért kell lakóhelyet és intézményt váltani az iskolás évek után fiatal felnőtt-
ként?”.

A Sonnenhof Protestáns Alapítvány jó példájának hatására az alapító ok-
iratunkba is bekerült,  hogy az iskolát befejező fogyatékos fiatal felnőttek
munkás- és nyugdíjas éveiket is Homokon élhetik le.

Kapcsolatunk az Önök intézményével tartalmas és gyümölcsöző. Két alka-
lommal fogadtunk gondozottakat Franciaországból, a mi tanítványaink szin-
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tén két alkalommal jártak Bischwillerben. Ezek a találkozások sok élménnyel
és barátsággal gazdagították gondozottjaink és a kísérő nevelők látókörét va-
lamint érzelemvilágát.

Tisztelt Barátaink!

Még egyszer őszinte szívből köszönjük a meghívást. A homoki intézmény
tavaly decemberben ünnepelte 50. évfordulóját, melyen Albecker úr is részt
vett munkatársaival. Ezúton is köszönjük a „Reformgondok a gyógypedagó-
giában” című kötetünkben megjelent írását.

Kölcsönös  részvételünk  egymás  ünnepségein  még  konkrétabbá  teszik  a
testvérkapcsolat során szövődő barátságunkat. Az Önök alapítványának jel-
mondata: „Minden élet egy fény”-t jelent, a miénk: „Munkával nevelünk az
életre”. Gondolkodásunk közös, tevékenységünk középpontjában a fogyaté-
kos ember van, akik nagyon fontosak számunkra.

Kedves Főigazgató Úr!

Kérjük, fogadja el ajándékunkat, amelyen kiemelten szerepel jeles évfordu-
lójuk, valamint a két intézmény barátságát szimbolizáló, összefonódó emblé-
máink.”

Kókai Nagy István

Szabó Mihály karcagi fazekas
népművész munkája
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