
személyes szakmai látásmódomat, új megközelítéseket világít meg, másrészt a gyógy-
pedagógiai oktatói tevékenységemet is szélesíti. 

Nem mellesleg lehetõség nyílt a résztvevõkkel további szakmai kapcsolat kialakítá-
sára is, így ennek révén a 2009/2010-es tanévtõl tanulásban akadályozottak peda-
gógiája szakirányon tanuló hallgatóinknak lehetõségük van megpályázni a gyakorlati
(8.) félévi terepgyakorlat teljesítését a németországi Osnabrück Pestalozzi Iskolájában.

A 21. század és az Európai Unió számtalan lehetõséget biztosít szakmai kompe-
tenciáink kialakítására, fejlesztésére, bõvítésére. Éljünk vele!

Virányi Anita
viranyi@barczi.elte.hu

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Együtt-Egymásért rendezvények Sajósenyén

2003-ban kezdõdött. Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen kétnapos, országos talál-
kozót rendeztünk sérült és ép emberek számára. Arra gondoltunk, a fogyatékos em-
berek világa elég szürke, sokat beszélnek ugyan róluk de kevés a változás. Úgy dön-
töttünk, hogy amit tudunk, mi magunk is megtesszük ez ellen, ünnepet szervezünk
számukra. Hamar rájöttünk, õk nemcsak elfogadni, hanem adni is tudnak, értékek,
kincsek rejtõznek bennük, csak segítenünk kell elõhozni azokat. A fogyatékos emberek
világában tevékenykedve vagy csak szemlélve azt, értékrendek változnak meg, olyan
dolgokat értünk meg mellettük, amit sehol máshol nem tanítanak. Ezért adtuk a
találkozónknak az Együtt-Egymásért elnevezést. 

Az elsõ rendezvényre olyan sokan jöttek el, olyan nagy volt az érdeklõdés hogy
folytatni kellett. A többmilliós költség fedezésére ugyan pályázati pénz késõbb nem
érkezett, de támogatók álltak mellénk, a rendezvény különbözõ szolgáltatói is
mérsékelték áraikat látva, hogy jó ügy ez. Mi magunk is pótoltunk a költségekbe és,
hozzátettük sok-sok munkánkat is. A találkozók programjai, teljes ellátással a megyén
túlról érkezettek számára szállásnyújtással együtt – mint mindig – most is díjmentes volt. 

Ez év június 4-5-én immár negyedik alkalommal telt meg otthonunk udvara sérült és
ép emberekkel szerte az országból és a határon túlról is. A kb. 1.500 résztvevõ harmada
fogyatékos személy volt, kísérõikkel más vendégekkel együtt sokan immár ismerõsként
köszöntötték egymást. A két örömteli napon túl célunk pozitívan formálni a társadalom
fogyatékos emberekrõl alkotott képét, lehetõséget kívánunk nyújtani az intézmé-
nyekben, családokban élõ sérült személyek színpadon való bemutatkozására. Mód nyílt
a rendezvények alatt az intézmények képekben, ill. a lakók által készített tárgyaival való
bemutatkozására is, egyúttal ötleteket, módszereket tanultunk egymástól. Példát kívá-
nunk nyújtani a sérültek és épek természetes, oldott légkörû együttélésére, pl. közös
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étkezések, közös elszállásolás stb. lehetõségével. Céljaink elérésében sokat segített a
média, több Tv-stáb, rádió ill. írott sajtó is tudósított rendezvényeinkrõl. Mindezek a
célok a fizikai akadálymentesítésen túl a „lelki akadálymentesítés” megvalósulásával
érhetõk el, és ez a szeretet. Intézményünk a Református Egyház fenntartásában mû-
ködik, mindennapjaink mozgatórugója az Istentõl kapott, hálából fakadó szeretet, adni
akarunk abból, amit mi is kaptunk, értelmet, képességeket, kapcsolatokat, anyagiakat.
Öröm megtapasztalni rendezvényeinken újra meg újra, hogy ez az Isteni szeretet
hogyan formál bennünket egy közösséggé bárhonnan is jöttünk. Ebben a szeretetteljes
miliõben feloldódnak a gátlások, fantasztikus produktumok jönnek létre, a képességbeli
különbségek elmosódnak és immár teljes szívvel együtt örülünk. Ez a lelki
akadálymentesítés.

Minden rendezvényünk – a mostani is – rendkívül gazdag volt programokban.
Természetesen középpontban a sérült emberek mûsorai álltak, melyek a leg-
különbözõbb meglepetésekkel kápráztatták el a közönséget, rövid részletekben
mintegy 4 órányi mûsoridõben. Mindig jönnek elõadómûvészek is, mindig van az egész
udvart betöltõ táncház, egy-egy nagy koncertre is sor kerül (Halász Judit, 100 Folk
Celsius, Kormorán, Crystal). Fantasztikus tûzijátékok és laser show-k is voltak.
Kézmûves foglalkozások, városnézõ kisvonatozás, jókedvû biciklizés az otthon
háromkerekû jármûveivel. Étkezések a hatalmas étkezõsátorban, finom sütemények és
folyamatosan kínált innivalók az üdítõs-kávés sátorban. A találkozó végén 700 db
héliummal töltött lufit is szélnek eresztettünk egy üzenettel: „Ha egészségesnek születtél
adj hálát érte Istennek, és tégy valamit sérült embertársaidért!” 

Nem születtünk egyenlõ eséllyel erre a világra. Igaz ez személyes vonatkozásban, de
egy-egy intézmény életét, lehetõségeit tekintve is. Ebben az évben önkéntes gyûjtést
szerveztünk a találkozó alatt a marosvásárhelyi „Ügyes Kezek Alapítvány” javára, akik
12 éve állami támogatás nélkül mûködtetik igen jó szakmaisággal és lelkiséggel napközi
otthonos foglalkoztatójukat 38 rászoruló számára. Akik adományt adtak, kaptak egy
papírtéglát, melyre felírhatták nevüket vagy üzenetüket. A papírtéglákból a második
nap végére hatalmas vár épült mi pedig – ahogyan ez szokott minden találkozón lenni
– egy-egy baseball sapkát adtunk ajándékba a rendezvény emblémájával. Jelentõs
összeg gyûlt össze, melyet a papírtéglákkal együtt a marosvásárhelyiek magukkal is
vittek.

Mindnyájan adtunk és kaptunk is. Többezer fotó készült és azóta a tévémûsorok is
lementek adásban. Ezek a honlapunkon megtekinthetõk: www.feszekotthon.hu
Nézegetjük, emlékezünk és újra meg újra megállapítjuk: Egy csoda részesei voltunk. És
a folytatás?! Nem tudjuk, csak azt, ami rajtunk áll, mindent megteszünk annak
érdekében, hogy 2011-ben újra találkozzunk.

Kövér Imre intézetvezetõ
Sajósenye – „Fészek” Otthon 
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