
A Magyar Katolikus Rádió Életre-való című műsorának szeptember 29-én elhangzott adásában Kotroczó Dóra készített inter-
júkat a film szereplőivel és a program résztvevőivel.

A film ötlete Letenyei Lászlótól, a Corvinus Egyetem docensétől származik. Néhány éve antropológiaórájához kapcsoló-
dóan terepgyakorlatot kellett végeznie hallgatóinak. Két diákja, Debreceni Dani és Bánki Zsolt a fogyatékkal élőkkel szeretett 
volna foglalkozni. „Azt javasoltam nekik – meséli az oktató –, próbálják ki, milyen kerekesszékben élni. Megkeresték a KézenFogva 
Alapítványt, kaptak kölcsön széket, és egy hétig ebben végezték a mindennapi teendőiket. A szociofilm-órámat is felvették, így 
kamerát is vittek magukkal. Az ötperces filmjük hatására a következő évben már tizenegy hallgató tett hasonló vállalást. Később 
még néhány érzékenyítő programelemet kitaláltunk. Fontosnak éreztem, hogy ha az egyetemisták erre ennyire fogékonyak, akkor 
ráerősítsünk, hiszen ők lesznek ennek a társadalomnak a vezető értelmiségijei, és lakik hazánkban 25 000 fogyatékkal élő társunk, 
akire oda kell figyelni.” 

A filmben az egyetem több hallgatója szerepel. Varga Éva 24 órát töltött kerekesszékben. Kísérője Seo Anna volt, aki ebben 
a szerepben is fontos tapasztalatot szerzett: „Érdekes volt látni, hogy az emberek kíváncsiak, de csak akkor mertek odanézni, 
amikor a Vica nem látta.” „Anna a biztonság kedvéért volt velem – meséli Éva –, megkértem, hogy ne is toljon, hogy magamat keljen 
hajtani. Nem is gondolná az ember, hogy ez fizikailag milyen nehéz, egy enyhén emelkedő járda milyen izomerőt igényel! Nélküle 
azonban nem tudtam volna időben szólni a buszsofőrnek. Másnap egyedül vittem vissza a széket, és nehezebb volt lelkileg is, hogy 
nem volt mellettem a barátnőm. Nehéz idegenektől segítséget kérni és érezni, ahogy lopva figyeltek az emberek.” 

Adámi Zsanett paralimpikon úszó, aki szintén a Corvinus másodéves hallgatója, örül, hogy a saját korosztálya indította el 
ezt a programot. Arra a kérdésre, hogyan szoktak segíteni neki a járókelők, ezt válaszolja: „Annyifélék vagyunk, hogy nem lehet 
megtanítani általánosságban, hogyan kell segíteni. Nincs két egyforma sérült. Sokan megkérdezik, hogy segíthetnek-e, és gyakran 
megsértődnek, ha azt mondom, nem. Meg kell érteniük, nekünk is kell egy kis tér.”

Az érzékenyítő programot a Route4U ingyenes magyar mobilalkalmazás is támogatta térképes járdanavigációval és 
útvonaltervezővel. Az alkalmazásról Dobai Tibor térképész beszél: „Ez egy világszabadalom, ilyen komplex rendszer máshol nem 
nagyon van. A budapesti belvárosi részeket felmértük, de vannak már hazai és külföldi nagyvárosaink is, például Dublinban van egy 
pilotprojektünk. Az adatok beszerzésében a felhasználókra, a céges és egyetemi segítségre is hagyatkozhatunk.”

A kisfilm látható a Corvinus Egyetem és a KézenFogva Alapítvány honlapján.  

Milyen lehet kerekesszékkel közlekedni és mozgásunkban akadályozva megoldani a leghétköznapibb hely-
zeteket? A Corvinus Egyetem és a KézenFogva Alapítvány szervezésében jött létre az a közvéleményformáló 
program, amelynek során az egyetem hallgatói 24 órát kerekesszékben töltve gyűjtöttek tapasztalatokat 
a mozgáskorlátozott életformáról. A program egyik eredménye a „Kerek-e?” című 25 perces dokumentumfilm.

KEREK-E?
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Hogyan van jelen egy zenész család 
mindennapjaiban a muzsika? 

Lehet-e vele nevelni, kommunikálni, gyógyítani, 
segít-e megismerni és megismertetni 

a világot és önmagunkat?

  Vendégeink:KOKAS KATALIN
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