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A már hagyománnyá vált Rekreációs batyus találkozón-
kat március 8-án tartottuk, amin évrõl évre ugyanazok a
szakemberek vesznek részt, akik nyári rekreációs prog-
ramjainkon. A kora tavaszi alkalmak leginkább arra te-
remtenek lehetõséget, hogy a nyári feltöltõdés során
kötött jó ismeretségek felfrissülhessenek, a résztvevõk
beszámoljanak arról, hogyan érzik magukat most, mi
változott a legutóbbi találkozás óta. A beszélgetéseket
persze játékok és önfeledt nevetés is kíséri, a zsíros ke-
nyér lilahagymával pedig elengedhetetlen része ennek
a napnak. Nagyon köszönjük a résztvevõknek, hogy
tartalmas, jó hangulatú napot tudhatunk magunkénak,
és külön köszönet a sok finom sós-édes nyalánkságért,
amellyel az étvágyunkat örvendeztettük meg. – klein –

A ritkák világnapja
A Ritka Betegségek Világnapját tizenkettedszer rendez-
te meg a Ritka és Veleszületett Rendellenességek Orszá-
gos Szövetsége (RIROSZ) február 24-én, Szegeden. A vi-
lágnapi rendezvény központi témái ezek voltak: a 1.
hídépítés az egészségügy és a szociális ellátások között;
2. ritka betegségek kutatása. 

Gergely Alexandra Emlékdíj
A bajai Gergely házaspár fiatalon el-

hunyt gyermekük emlékére alapította
a Gergely Alexandra emlékdíjat, amit
idén párilis 29-én 12. alkalommal Ba-
ján adták át. Az emlékdíjat Nagy

Bendegúz, Lóránd kerekesszékes
világjáró, építészmérnök, fotós, em-

beri jogi aktivista nyerte el. Gratulálunk!

A FECSKE szolgáltatás
A KézenFogva Alapítvány által kidolgozott FECSKE szol-
gáltatás (Fogyatékos Embereket nevelõ Családok ottho-
nában nyújtott idõszakos Kísérés és Ellátás) továbbra is
segíti a rászoruló családokat az EMMI támogatásával.
Célcsoportjaik: 1. a fogyatékos gyermeket, fiatalt otthon
nevelõ, ellátó családok; 2. azok a civil szervezetek, ame-
lyek a fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban neve-
lõ, gondozó családoknak szolgáltatást nyújtanak. A
program 2007 óta modellkísérleti programként mûkö-
dik. További információ: www.fecske.kezenfogva.hu.

Jelentkezõket keresnek!
A „Helyet” Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben elsõként indítja el támogatott lakhatási szolgáltatá-
sát Jászberényben, 12 fogyatékos fiatal számára. Azok
jelentkezését várja akik:

enyhe, középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal ren-
delkeznek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók,
fejlett önellátási, önkiszolgálási képességgel rendel-
keznek, ezen a területen képességeik fejleszthetõk,
erõsen motiváltak saját képességeik lehetõ legtelje-
sebb kibontakoztatására,
igényük és szükségletük a kis létszámú lakóformában
való élet, nyitottak a közösségi részvételre  minden
életterületen. A beköltözés tervezett idõpontja: 2019.
október 1.

Az alapítvány tagjai ellátogattak tapasztalatszerzésre
miskolci Szimbiózis Alapítványhoz és Szabadszállásra, a
Strázsa tanyára. További információ: Gáspár-Szanyi
Krisztina, (36 70) 365 5184.

Az értelmifogyatékosság-kép története
Az ÉTA elnökségének tagja Magyar Adél doktori érteke-
zését az értelmifogyatékosság-kép történetébõl írta. (l.

ÉTA-Hírek 2017. június). A védés
remekül sikerült, maximális
pontszámot kapott és a Gondolat
Kiadó könyv alakban is megje-
lentette: Fejezetek az értelmifo-
gyatékosság-kép történetébõl.
Ilyen átfogó írás még nem jelent
meg arról, hogy hogyan változott
az évszázadok értelmi fogyaté-
kos emberek megítélése, fejlesz-
tése, majd képzése, milyen intéz-
ményekben éltek stb. Ezt a kez-
detektõl a 19. század végéig te-

kinti át a szerzõ. Nemcsak a szakemberek, hanem a té-
ma iránt érdeklõdõ laikus olvasók is haszonnal forgat-
hatják a sok képzõmûvészeti alkotással illusztrált köte-
tet. Megjelenését az ÉTA Szövetség is támogatta.

Az ombudsman a koraszülöttekért
Székely László alapjogi biztos vizsgálta két fõvárosi kórház
koraszülött intenzív osztályának mûködését, és alapvetõ
különbségeket tapasztalt a személyi, tárgyi körülmények-
ben és a gyermekközpontú szemléletben. A jó példa a
Honvéd Kórház gyermek- és családbarát szolgáltatása, míg
a Semmelweis Egyetem 1. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati
Kliniájának Neonatológiai Intenzív Centrumában hiányoz-
nak a személyi minimum feltételek, a dolgozók emiatt túl-
terheltek. Az ombudsman részletes ajánlólistával fordult az
intézményvezetõhöz és a szaktárcához a problémák mi-
elõbbi megoldására. Az EMMI válaszlevele arról tanúsko-
dik, hogy megfogadják az ajánlásokat, és intézkedéseket
tesznek az egységes szakmai szabályok elkészítésére, vala-
mint a gyermek- és családközpontú ellátásra. Az ombuds-
man közleménye itt olvasható: https://www.ajbh.hu/.

A ritka betegek ellátása új helyen
A Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete a Tö-
mõ u. 25–29-bõl elköltözött. A járóbeteg-rendelés március
11-e óta a Semmelweiss Egyetem új Központi Betegellátó
Épületében (KBE), az Üllõi út 78. szám alatt, a B épület 4.
emeletén található. Ugyancsak itt van az intézet Diagnoszti-
kai és Szövettani Laboratóriuma. Az intézethez tartozó fek-
võ betegosztály (15 ágy) a Balassa utcai Neurológiai Klini-
kán kapott helyet: 1083 Bp. Balassa u. 6. További informá-
ciók: http://semmelweis.hu/hirek/2019/03/27/uj-helyszi-
nen-varja-pacienseket-a-ritka-betegsegek-intezete/. 

Batyus találkozó
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Elnökségi ülésre, közgyûlésre tagszervezeti ta-
lálkozóra, tematikus napra és „mini kiállítások”
megtekintésére gyûltek össze az ÉTA Országos
Szövetség tagszervezeteinek képviselõi a Sza-
badszálláshoz közeli Strázsa Tanyán. Tartalmas
két nap volt, sok-sok információval, tagfelvétel-
lel, együttmûködési megállapodás kötésével, és
egy remek elõadással.

A Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet az ÉTA Szövetség
tagja. Fejlõdésüket, gyarapodásukat a kezdetektõl figye-
lemmel kísérhettük. Most megbizonyosodhattunk arról,
hogy remek vendéglátók is. Ráadásul még jó idõt is

Tagszervezeti találkozó elnökségivel és közgyûléssel

„rendeltek” nekünk, így semmi akadálya nem volt a jó
hangulatú, eredményes munkának, és a tagszervezetek
kézmûves termékei szabadtéri bemutatójának.

Az elsõ nap
Elnökségi üléssel kezdõdött az április 25-i nap. Nagy-
részt azokról a dolgokról esett szó, amelyeket a közgyû-
lésnek is jóvá kell hagynia, ezért ezeket egyszerre ismer-
tetjük. Jó hosszú ülés volt, mert voltak olyan napirendi
pontok, amelyek komoly eszmecserét igényeltek, de
végül konszenzusra jutottak a tagok. 

Papp Ágnes, az ÉTA ügyvezetõ elnöke nyitotta meg az
ülést. Ismertette a 2018-as évben végzett tevékenysége-
ket: érdekvédelem, szolgáltatások nyújtása és különbö-
zõ szakmai programok. Szó esett továbbá a szövetség
belsõ, szakmai, foglalkoztatási pályázatairól is. (38 tag-
szervezet pályázott 2018-ban.) A 2018-as évrõl szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót az EMMI szakmai
fõosztálya elfogadta. Az ellenõrzõ bizottság beszámo-
lóját Orbánné Molnár Anikó (Együtt–Értük Alapítvány)
ismertette. A bizottság mindent rendben talált, mint
mondta: „Korrekt és eredményes gazdálkodás társult a
gazdag programhoz.” Palatin Gyuláné, Éva, a szövet-
ség pénzügyi munkatársa arra kérte a jelenlévõket,
hogy a 2019. évi belsõ pályázati kiírással kapcsolatos in-
formációkat gondosan olvassák el a pályázó szerveze-
tek, mert sok minden változott a tartalmat illetõen.

Az elnökség jóváhagyta azt a döntést, hogy a szociáli-
san érzékeny polgármestereknek a szövetség által évrõl,
évre adományozott elismerõ díj ez évtõl a Paritas
nevet viseli.

(Cikk folytatása a 4. oldalon)

Tanúsítvány, hogy a Strokeinfó Alapítvány
az ÉTA tagszervezete
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Az újság megjelenését az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.

Az elnökség és a közgyûlés döntött arról is, hogy mivel
okafogyottá vált, megszünteti a társadalmi kapcsolatokért
felelõs elnöki státuszt. Ennek megfelelõen módosításra
került a szövetségi SZMSZ és az alapszabály is. Ezeket a
módosításokat határozat formájában egyhangúlag fogad-
ta el mindkét  testület. Ennek értelmében az elnök feletti
munkáltatói jogokat az alelnök gyakorolja.

Tagdíjemelésrõl is döntött az elnökség és a közgyû-
lés: 10 ezer forintról 15 ezerre emelve a tagdíjat 2020-tól.
Papp Ágnes arra hívta fel a jelenlévõk figyelmét, hogy a
szövetség bankot váltott. Most a MagNet Bank kezeli a
számláit. A számlaszám: 16200120-18547340-00000000.

Két tagszervezet fölvételérõl is döntött az elnökség
és a közgyûlés: 1. Strokeinfo Alapítvány (Budapest), és
a Szeretet Alapítvány (Miskolc). A Strokeinfót a betegsé-
gen átesett emberek alapították. Céljuk, hogy a stroke-
ot szenvedettek bekerüljenek a fogyatékos emberek
támogatotti csoportjába, mint „agyi sérültek”. Ehhez ké-
rik a szövetség támogatását. Blogot írnak felvilágosítási
céllal, háromezer követõjük van. A fogyatékos emberek
közül is egyre többen kapnak stroke-ot, és egyre fiata-
labb korban. Az alapítványnál felhalmozott gazdag ta-
pasztalatot a szövetség tagszervezetei hasznosíthatják,
hiszen ott is egyre fiatalabbaknak van magas vérnyomá-
sa, és egyre több az idõs lakója a otthonházaknak. Ezzel
kapcsolatban azt mondta Papp Ágnes a közgyûlésen,
hogy érdemes lenne egy tematikus napot ennek a témá-
nak szentelni. 

Az idén 25 éves Szeretet Alapítványnak foglalkoztatója
van és ápoló-gondozó otthona, ahol 44 súlyos halmo-
zottan fogyatékos ember él, nagyrészük különösen ma-
gas ápolási igényû. Õk a támogatásra  szoruló szemé-
lyeknél szerzett gazdag tapasztalataikat tudják felajánla-

ni a „nagy közösbe”, cserében a szövetségtõl kapott ér-
dekvédelemért, egyéb támogatásért.

Az elnökség úgy döntött: a szövetség tagszervezetei-
nek sorába fogadja mindkét felvételt kérõ szervezetet.
Velük 57-re nõtt az ÉTA Országos Szövetség tagszerve-
zeteinek száma. 

Együttmûködési megállapodásokról is döntött az el-
nökség, és a közgyûlés a döntéseket jóváhagyta. Ezek a
megállapodások kizárólag szakmaiak. A teljes körû aka-
dálymentesítésrõl, valamint közös sport és kulturális
programok szervezésérõl szólnak. Elsõként Nagy János
rendezvényszervezõ mutatkozott be. Étkezést, utazást,
szállást nem tud biztosítani, de a sárkányhajózás él-
ményét nyújtja évek óta integráltan a fogyatékos embe-
reknek. Idén május 29-én lesz Sukorón a nagy sárkány-
hajózás napja. Azt kérte: vigyük hírét a sárkányhajózás-
nak, hogy azok is részesülhessenek ebben az örömben,
akik eddig kimaradtak belõle. Bõvebben itt olvashatnak
róla: http://www.ntone.hu/index.php/hu/.

Baricza György a Természetes Esély Kft. képviseleté-
ben Turizmás programjukat ismertette a jelenlévõkkel. Ez
az általuk nyújtott turisztikai szolgáltatást takarja egy
szentendrei panzióban, ahol a jövõben kedvezményesen
üdülhetnek a fogyatékos emberek. Ezért elindította a
„húszezer segítõ kéz” programot, ami annyit jelent, hogy
8-10 ezer támogatót szeretne, akik 8-10 ezer forinttal tá-
mogatnák õket évente. Ezt az összeget forgatnák vissza
integrált programok szervezésébe, ezzel is hozzájárulva
az egyenlõ esélyû hozzáféréshez. Az akadálymentesítés-
hez kér szakmai segítséget a szövetségtõl. 

Asztalos Zsolt elnök mutatta be a Magyar Speciális
Mûvészeti Mûhely Egyesületet (MSMME), gazdag, sok-
rétû tevékenységét, mûvészeti fesztiváljaikat – idén ren-
dezik a 32-ket Szekszárdon, július 1–5. között – integrá-
ciós táboraikat stb. Hisz a tagszervezeti együttmûködés-
ben, és abban, hogy kölcsönösen egymást segíthetjük,
és a mûvészettel gazdagabbá tehetjük a fogyatékos em-
berek életét. A fesztivál neve: VAN.

A remek vacsora után az este a barátkozásé és a kö-
tetlen beszélgetéseké volt.

2. tematikus nap
Dr. Czafrangó János gondolatébresztõ elõadását hall-
gattuk meg: Dolgok, amiért érdemes élni címmel.

A jelenlévõk rendelkezésére bocsátott egy önérvé-
nyesítõ tesztet, amit szerinte érdemes kitölteni, mert sok
mindent megtudhatunk magunkról. Az elõadás ppt-je
az ÉTA honlapján megtalálható.

Az érdekes és értékes elõadás végén ajándékot is
adott a hallgatóságnak: õ az együttgondolkodásban tud
segíteni, ezért mindenkinek felajánlott másfél órát az
életébõl és tudásából. Remélem, sokan élnek a nem
mindennapi lehetõséggel. Bizonyosan megéri. 

(A Czafrangó Jánossal készült beszélgetést a 14–15.
oldalon olvashatják)

Ferenczy Ágnes

(Cikk folytatása a 3. oldalról)

Tanúsítvány, hogy a Szeretet Alapítvány
az ÉTA tagszervezete
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A közgyûlésen Gali Rita, a tordasi Jövõt Nekik Is Ala-
pítvány vezetõje bemutatta azt a könyvet, amelyet a
Tordasi Szivárvány Együttes alapítója, Poveda József,
vagy ahogy mindenki hívta: Jodes emlékére állítottak
össze. Felhasználták Jodes följegyzéseit, és a tagok
gondolatait róla. Az alapítvány idén 25 éves, a Szivár-
vány Együttes pedig 20. További jó munkát és si-
kereket kívánunk. 

Az FSZK a Társ projekt keretén belül a súlyos,
halmozottan fogyatékos (SHF) emberek és csa-
ládjuk életének feltárására összehívta azokat a
civil szervezeteket, amelyek e csoporttal foglal-
koznak. A beszélgetés témája: A magas támoga-
tási szükségletû személyek közösségi lakhatás-
hoz való hozzáférésének lehetõségei és akadá-
lyai.

Bár a Társ projekt az intézményi férõhelykiváltás
problémáival foglalkozik, a projektben dolgozó szak-
emberek tudják és érzékelik, hogy az intézményben
élõk kiváltásával, támogatott lakhatásával nincs min-
den megoldva, hiszen az SHF gyerekek és felnõttek
zöme családban él. A szülõkkel folytatott beszélgeté-
seket, majd legutóbb a nekik tartott elõadásokat
Balog-Urbanovszky Zsuzsa, az FSZK modellprogram
menedzsere (Szolgáltatásfejlesztési csoport) szervez-
te, és beszélgetésrõl, beszélgetésre írta az emlékezte-
tõket, a jelenlévõk e-mail címeit, telefonszámait, arra
buzdítva õket, hogy ne külön-külön, hanem egyesítve

a közös tudást fogalmazzák meg, hogy mit kívánnak.
Urbanovszky Zsuzsa összegezve a találkozásokon el-
hangzottakat, azt is kérte, hogy gondolják tovább az
elhangzottakat, és tegyék hozzá azt, amit fontosnak
tartanak. 

Alapvetésként abban mindenki egyetértett, hogy a sú-
lyosan, halmozottan személyek folyamatos és intenzív
támogatási szükségletét el kell ismerni, és a szolgáltatá-
sok tervezését ehhez kell igazítani (fizikai akadályozott-
ság és egészségügyi problémák elismerése):

1. Tehermentesítõ szolgáltatásokat kell létrehozni, ame-
lyek rugalmasak (egyénre szabottság).

2. Családkísérõ bevezetése – esetvezetõ, esetmene-
dzser. (Ez a Társ projekt keretén belül megvalósult.)

3. Szolgáltatási kapacitások bõvítése.

4. A súlyos, halmozottan fogyatékos emberek na-
gyobb/több ellátási szükségletének elismerése.

5. Szakemberképzés fejlesztése, társágazatokkal való
kapcsolat erõsítése.

6. Napközbeni szolgáltatások fejlesztése, kiterjesztése,
rugalmas igénybe vételének lehetõsége (az állami tá-
mogatás ehhez igazítása).

7. Lakhatási szolgáltatás kiterjesztése, legyen rugalmas,
amihez rugalmasan igazodik a normatíva.

8. Átmeneti ellátás bevezetése – már most is kevés ilyen
van. Ha 2023-ban kikerül a szociális ellátás körébõl,
mit csinál az egyedülálló szülõ, ha pl. kórházba kell
mennie? 

9. Mentesítõ ellátás, mint szolgáltatás, fogalom beveze-
tése szükséges.

A fenti pontokat Urbanovszky Zsuzsa összefoglalója
alapján írtam, ami ennél természetesen jóval részlete-
sebb, sõt, hogy megkönnyítse a az SHF személyekkel
foglalkozó civil szervezetek dolgát, egyik leveléhez
még a vonatkozó törvényeket, rendeleteket is mellékel-
te. 

A közös gondolkodás megindult, legutolsó találkozá-
sunkkor külföldi példáról is hallottunk elõadást, meg ar-
ról is, hogy a szülõk hogyan készülhetnek arra, hogy
gyermekük elõbb vagy utóbb kikerül a családi házból,
és ennek milliós vonzata van. Aztán hallottunk egy
olyan TL házról, ami önerõbõl (családi indíttatás) és cé-
gek támogatásából épült. Melléje fejlesztõ központot is
szeretnének, hogy a fenntartást biztosítani tudják (az ál-
lami támogatás mellett). Ez a Patrónus Ház Gödöllõn
(http://patronushaz.hu/hu/). A beköltözés május végén
lenne, a megnyitás június végén.

Hogy a szülõknek, a civil szervezeteknek lesz-e elég
ereje összefogni és közösen föllépni, azt az idõ majd el-
dönti, de hogy lépni kell, azt mindenki érzi.

– czy –

A családban élõ SHF személyek jövõjérõl



6

ÉTA– HÍREK

Idén
húszéves a

Sz imbióz is
Alapítvány és

ötvenéves az alapít-
vány vezetõje, Jakubinyi László. Vé-
letlen egybeesés, hogy most van a
Fûzfás Ház átadója, hiszen a ház
alapját adó parasztházat négy évvel
ezelõtt vásárolták (a fagerendás tetõ-
szerkezetét tartották meg). Mi, akik
eljöttünk a ház átadójára, szintén
kaptunk ajándékot: azt a kis ünnep-
séget, ami az átadás elõtt volt, majd
utána remek disznótoros ebédet. De
mielõtt még asztalhoz ülhettek volna
az illusztris vendégek, fákat ültettek.
A faültetõk között volt Fülöp Attila,
az EMMI szociális ügyekért felelõs ál-
lamtitkára, és természetesen Papp
Ágnes is, az ÉTA ügyvezetõje, vala-
mint Klein Éva, az ÉTA munkatársa,
meg a ház építését támogató cégek
képviselõi. Húszan támogatták – ez a
szám mutatja a Szimbiózis munkájá-
nak jó hírét.

A házban 12-en élnek majd, négy
lakó már „teszteli” a házat. Minden-
kinek külön szobája lesz, kivéve a
vak házaspárt, õk egy kis apartmant
kaptak (már itt élnek és dolgoznak).
Tetõtér is van, ahol két önkéntes
lakrészét alakították ki. Ami minden
baráthegyi lakónak öröm: lent a
földszinten 40 négyzetméteres fage-
rendás konyha, közösségi tér van,
ahol – Jakubinyi László elmondása
szerint – a házi ünnepségeket fogják
tartani, mert ekkora helyiségük még

Születésnap házátadóval a Szimbiózisnál
A Fûzfás Ház átadóján jártunk Miskolcon, a Baráthegyen. A ház-
ban, a támogatott laktatás keretén belül, 12 ember – köztük egy
vak házaspár – kap élete végéig otthont és munkát. Ez az alapít-
vány ötödik háza, összesen 59 személy lakik bennük.

nem volt. Az ideköltözõk munkát is
kapnak, hiszen az alapítvány szerte-
ágazó gazdasági tevékenységet foly-
tat a több lábon állás jegyében, és
emiatt is érzi úgy Jakubinyi László,
hogy az alapítvány szociális szolgál-
tatásai a jövõben is fenntarthatóak.  

A Szimbiózisnak négy telephe-
lye van, ezek közül a legnagyobb
Baráthegyen van, ott, ahol a Fûzfás
Ház épült. Nem lesz tehát nehéz az
új lakóknak megtalálni a megfelelõ
munkát. Egyébként az alapítvány-
nál és a hozzátartozó gazdasági egy-
ségekben 285-en dolgoznak, csak
egyharmaduk nem fogyatékos vagy
megváltozott munkaképességû em-
ber. Öt hektárnyi egybefüggõ terü-

letük van. Kevesebbel kezdték, de
mihelyt eladóvá vált mellettük egy-
egy telek, azonnal lecsaptak rá, és
ha kellett, akkor még egy ígéretes-
nek induló beruházást is elhalasz-
tottak a földvásárlás kedvéért. Van
itt minden: szélkerék a vízhúzásra
(az egyik elsõ „beruházásuk” volt
15 évvel ezelõtt), van fóliasátruk,
üvegházuk, tenyésztenek gombát a
hely pincéjében (valaha biztosan
boroshordók álltak benne), állato-
kat tartanak: kecskéket, barom-
fikat, disznókat, lovat, és állatsimo-
gatásra, terápiára alpakkákat. A
kecsketejbõl sajt készül a saját ma-
nufaktúrájukban, amit a miskolci
Búza téri piacon adnak el, van saját
fõzõkonyhájuk is. Aki az elõbb föl-
soroltak közül egyik helyen sem
érezné jól magát, az még mindig
dolgozhat az asztalos mûhelyben,
vagy a kézmûves termékeket elõál-
lító részlegben.

Mivel a Fûzfás Ház a Baráthegy
lábánál van, itt lesz a majorság új
bejárata, innen indul majd egy ké-
sõbb kialakítandó tanösvény: az õs-
honos fákat és a gyógynövényeket
mutatják be a látogatóknak. Sok di-
ák megfordul náluk, hiszen nyaran-
ta táboroztatnak is. 

Mi mást kívánhatnánk az alapít-
vány 20. és annak vezetõjének 50.
születésnapja alkalmából, mint azt,
hogy Isten éltesse mindkettõt soká-
ig mindenki megelégedésére és
örömére.

– ferenczy –

Jakubinyi László, Fülöp Attila
almafát ültet
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Az 1993-ban létrehozott Fény felé
Alapítvány azért született, mert Már-
ta 15 évig dolgozott a debreceni
egészségügyi gyerekotthonban. Õ
meg az otthonban dogozó munka-
társai és érintett szülõk alapították.
1999-ben sikerült is hat lakó kiköl-
töztetni az egészségügyi gyerekott-
honból, ami csak nevében volt gye-
rekotthon, hiszen a gyerekek meg-
nõttek, és más híján maradtak ott. 

Márta gondolt egy merészet, és az
alapítvány, amelynek akkor már a
vezetõje volt, ismét pályázott. Deb-
recen Józsa nevû városrészében
2000-ben, tizenkét személyes lakó-
otthont létesítettek. 

Innentõl kezdve nem volt megál-
lás. Ma már Esélycentrum az össze-
foglaló neve a telephelyeknek és
annak a szerteágazó tevékenység-
nek, amelyet az alapítvány végez, és
amelynek köszönhetõen valóban
esélyt kapnak a fogyatékos, autista,
halmozottan sérült emberek a mél-
tóságteljes életre.

Mivel a lakóknak munka is kel-
lett, tovább terjeszkedtek. Lépésrõl
lépésre, pályázatról pályázatra ha-
ladtak elõre: a Fény Felé Esélycent-
rum egyes részlegei – lakóotthon,
fejlesztõ foglalkoztató, napközi ott-
hon – egymáshoz közel, gyalogosan
is elérhetõ helyen vannak. 

A támogatott lakhatás házának
alapkõletételével kezdõdött a kettõs

Kettõs ünnepség a Fény Felé Alapítványnál

ünnepség, a Deák Ferenc utca 6-ban.
Szép számmal eljöttek az alapítvány-
nál dolgozók, a családtagjaik, az ÉTA
Szövetség képviselõi, valamint a tá-
mogatók: az Auchan vezetõje és az
OFA két munkatársa. Az alapkõbe
idõkapszulát helyeztek, hogy maj-
dan száz év múlva, 2019. március 29-
én, az utódok tudják, miért épült a
Kincsesláda ház, és milyen üzenetet
tartottak fontosnak ráhagyni az utó-
dokra az elõdök. Az üdvözlõ, mélta-
tó beszédek után az alapkõre a föl-
det Papp Ágnes, az ÉTA ügyvezetõ
elnöke és mások dobták rá. A ház el-
készülte után 12 értelmileg akadá-
lyozott lakó költözhet kényelmes,
korszerû otthonba. Még lehet jelent-
kezni, információt, jelentkezési lapot
az alapítvány honlapján találnak. A

Ha dr. Sullerné Papp Márta Debrecenbõl meghívót küld, akkor
érdemes elmenni, mert az biztos, hogy valami fontos dolog tör-
tént a Fény Felé Alapítványnál, amelyet õ vezet. Most kettõs ün-
nepségre kaptuk a meghívót: a Kincsesláda Mûhely átadására, és
egy új TL ház (támogatott lakhatás) alapkõletételére.

beköltözõk munkát is kapnak az ala-
pítvány valamelyik mûhelyében. 

Az alapkõ letétele után átmentünk
a Kincsesláda Mûhelybe, a Rózsáste-
lep 24-be. A házat és a hozzátartozó
kertet pályázatból vásárolta az alapít-
vány, és újította föl. Itt is ünnepélyes
volt a hangulat. Sokan voltunk, és a
nemzeti szalag átvágása után többen
kértek egy-egy darabot a szalagból,
hogy megõrizzék az avató emlékét.
Ez már a harmadik foglalkoztató mû-
helye a Fény Felé Alapítványnak, így
összesen 61 embernek adnak mun-
kát. A mûhelyekben készült minõsé-
gi, iparmûvész tervezte kézmûves
termékeket nemcsak alkalomszerû-
en árulják, hanem Debrecen sétáló
utcájában lévõ ajándékboltjukban, a
Kreatív Stúdióban is. Itt a készáru
mellett a vásárlók egyedi igényeinek
megfelelõ árucikkeket is elkészítik.

További sikereket és eredményes
munkát kívánunk a Fény Felé Ala-
pítványnak.

F. Á.

Dr. Suller Attiláné, Márta 
Népmûvelés-könyvtár szakon szerez-
te elsõ diplomáját. Kilenc évig maradt
ebben a szakmában. Késõbb a SOFT
Alapítványnál dolgozott, ami megha-
tározó volt életében. Szociális mun-
kás és szociálpolitikus diplomát szer-
zett az itt töltött évek alatt. A debrece-
ni egészségügyi gyerekotthonban ti-
zenöt évet töltött, ahol szociális mun-
kás és fejlesztõ pedagógus volt. A
Fény Felé Alapítvány elnöke 2000-
ben lett. Az eltelt 19 évben az alapít-
vány intézményhálózatot hozott létre.
Mindeközben két gyermeket nevelt
férjével együtt, unokáik száma: hat.
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Az én közösségi szolgálatom

Az ÉTA diák-önkéntes és közösségi szolgálat
programjában részt vevõ tanulók zártkörû pá-
lyázatának eredményhirdetésére december 6-
án került sor. Az ünnepélyes díjátadót kiállítás
is kísérte, a tagszervezeteinknél dolgozó fogya-
tékossággal élõ emberek kézmûves alkotásai-
ból. Elõzõ számunkban az 1. díjat nyert írást kö-
zöltük, most a XVII. kerületi Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, a 2. díjat
kapott Berecz Lilié következik.

Azt hiszem úgy illõ elkezdenem, ha elõször bemutatko-
zom. A nevem Berecz Lili. Az egyik Balassiban tanító ta-
nárnõ javaslatára választottam az ÉTA-t, mint olyan
szervezetet, amelynél a közösségim egy részét vagy
egészét teljesíthetem. Azt hiszem, mondanom sem kell,
hogy közösségi szolgálatom mind az ötven óráját itt
dolgoztam le. 

Egyetlen találkozás egy napközi lakóival 
elég volt ahhoz, hogy beleszeressek az önkén-
teskedésbe. Az ott lakók nagy része halmozottan sérült
volt, mégis magával ragadott a belõlük áradó szeretet
és azonnali elfogadás. Csak pár perce ismertük egy-
mást, mégis leültettek maguk közé, képeket mutogat-
tak a mesekönyveikben, és beszéltek róluk. Aztán ren-
geteg dolgot kérdeztek tõlem az iskoláról, ahová já-
rok, a barátaimról, sportról. Érdekeltem õket, meg
akartak ismerni. Pár perccel késõbb már bíztak ben-
nem annyira, hogy olyan történeteket is elmeséltek,
amelyek nem feltétlenül tartoztak volna rám. Nem tud-
hatták megtartom-e a titkaikat, mégis elmondták. Pe-
dig akárki lehettem volna. Szóval ez volt a kezdet. In-
nentõl magába szippantott az önkénteskedés varázsla-
tos világa.

A legmeghatározóbb élményeim azonban mégis nyá-
ron voltak, az ÉTA táborban.

A vonat csikorogva fékezett Balatonmáriafürdõ
vasútállomásán. Hilda néni és én izgatottan szorítva bõ-
röndjeink fogantyúját, vártuk, hogy végre kinyíljanak az
ajtók. A vonatról leszállva három, számomra akkor még
idegen hölgy és egy szintén idegen lány kedves moso-
lya üdvözölt minket. Bemutatkoztunk egymásnak. Õk
is koordinátor tanárok voltak, kivéve a velem egykorú
Vikit.

Neki is ez volt az elsõ tábora az ÉTA-nál, mint a szál-
lás felé tartó sétánk közben kiderült. Meglepett a köz-
vetlensége és a tény, hogy azonnal barátra leltem, pedig
az egész még jóformán el sem kezdõdött. Kicsit meg is
nyugodtam, remény ébredt bennem. „Talán nem is lesz
ez olyan nehéz.” – gondoltam. Jókedvûen beszélgetve
értünk el a Regens Wagner Alapítvány kapujához. 

Hilda néniék továbbra is ismerkedõ jelleggel társalog-
va húzták maguk után kis bõröndjeiket, és lépték át a
tábor bejáratát. Én megálltam egy pillanatra és megpró-
báltam megbarátkozni a tudattal, hogy számomra telje-
sen ismeretlen emberek közé kerülök egyedüli balassis-
ként. De aztán eszembe jutott a napköziben átélt elsõ
nap. A találkozás és a zökkenõmentes megismerkedés.
Arcomra mosoly kúszott, s így könnyedebb lélekkel
léptem át a kapun, és csatlakoztam az otthon elõteré-
ben összegyûlt táborozó, idõsebb, fiatalabb gyerekek-
hez és tanárokhoz. Együtt mentünk ebédelni. Az étke-
zés még kicsit csendesebben telt el, mint az utána kö-
vetkezõ napokban, mert a többiek is épp ugyanúgy fél-
tek, mint én. 

Ebéd után visszasétáltunk a szállásra és elfoglaltuk a
szobáinkat. Viki és én egy kétágyas szobába kerül-
tünk, de csakhamar átköltöztettek minket egy három-
személyesbe, mert aznap este még jött egy lány, és õt
is hozzánk szállásolták. Viki ismerte az este megérke-
zõ Brigit, és rengeteget mesélt róla, így még azelõtt
megtudhattam egy csomó mindent, mielõtt ténylege-
sen találkoztunk volna. Vikivel határtalanul boldogok
voltunk, egészen addig, amíg egy ismerkedõ kört nem

Csoportkép az ünnepélyes díjátadón
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hívtak össze a társalgóban. A barátnõm utána is vidá-
man nevetgélt, én már kevésbé. A székeket középre
húztuk egy hatalmas kört alkotva belõlük. Mindenki
helyet foglalt és kényelmesen elhelyezkedve várta, mi
történik majd. Sárga színû, tapadós papírdarabokat és
filceket kaptunk. Nem értettem, mire kellhet majd ez a
két eszköz, épp ezért kíváncsian vártam, hogy a tábor-
vezetõnk elmagyarázza. 

Évi néni üdvözölt minket, elmondta miért vagyunk itt
és hogy mi a feladatunk a papírcetlivel, amit kiosztott
nekünk. Fel kellett írnunk rá, mit várunk a tábortól, az-
tán megosztanunk a többiekkel a bemutatkozás után.
Mivel az elsõ helyre nem igazán akadt jelentkezõ, a
hangulat oldása céljából õ kezdte el.

Világéletemben gondom volt 
a beilleszkedéssel. Soha, sehol nem fogadtak el telje-
sen. Mindig másképp gondolkodtam, másképp tettem
mindent, mint a többiek. Furcsa voltam, és a furcsa em-
berektõl félnek. Bárhová mentem, ugyanaz a történet.
Nehéz beilleszkedés, barátságkötés, barátságok elsza-
kadása, annak okán, hogy más vagyok. Így nem csoda,
hogy a gombóc azonnal a háromszorosára nõtt a tor-
komban, amint a bemutatkozásnál rám került a sor.
Nagy levegõvétel után elkezdtem. Elmondtam, hogy
hívnak, hogy szoktak becézni, mit szeretek csinálni, és
mit várok ettõl a tábortól. A hangom kezdetben alig
hallhatóan remegett, az arcom paradicsomot megszé-
gyenítõ vörös színben pompázott, bár nyári negyven
fok lévén valószínûleg táborozó társaim ezt a melegnek
tudták be. 

Megkönnyebbülésemre, rajtam kívül azért még volt
néhány fiatal, akik elõször jöttek, és ugyanúgy nem is-
mertek senkit és semmit, ahogy én sem. És igencsak
meglepett, hogy az önkéntesek között is vannak akár fi-
zikailag, akár értelmileg sérült fiatalok, akik hasonló
helyzetben lévõ társaiknak segítenek. A beszélgetés vé-
gén az elsõként táborozóknak kiosztották az étás
egyenpólót. Amikor ujjaim elõször érintették az élénk-
piros textília puha anyagát, átfutott rajtam a hideg, per-
sze jó értelemben. Bõröm felszíne libabõrössé változott,
olyannyira büszke voltam magamra. Tartozom valami-
hez. Egy család tagja lettem.

A délután hátralévõ részében szabadok voltuk. Viki-
vel fölfedeztük a tábor környékét, este kimentünk Brigi
elé és segítettünk neki berendezkedni. 

Késõ este a teraszra battyogtunk
a lányokkal. Egy kicsit beszélgetni szerettünk volna, és
friss levegõt szívni. De a teraszon üldögélõ, kártyázó

társaink keresztülhúzták ezt a számításunkat. De nem
komoly arccal meredtek ránk, amit megszoktam más
helyeken, másoktól, hanem hatalmas, barátságos mo-
sollyal. A legnagyobb meglepetés számomra mégis az
volt, hogy a következõ pillanatban már invitáltak is
minket kártyázni. Semmi ismerkedés, csak közvetlenül
és barátságosan beszélgettünk az este elkövetkezõ ré-
szében. A kártyázás a kedvenc elfoglaltságaink közé ke-
rült és mindennap megismételtük, csak mindig újabb és
újabb emberek csatlakoztak hozzánk. 

Nehézségek nélkül csiszolódtunk össze az elkövet-
kezendõ napokban. Ezt pedig igencsak nagyban elõ-
segítették a programok. Az „Atomhaver foglalkozás”,
közös flashmob, sok fürdés és az én személyes ked-
vencem, a „Te is lehetsz hõs” program. Megtanultam,
hogyan segíthetek minél többet, mikor kell közbelép-
ni egy konfliktushelyzetben. A Regens Wagner otthon
lakóinak csapatversenyt rendeztünk, aztán együtt tán-
coltunk velük. Felemelõ érzés volt látni, milyen boldo-
gok. Barátokra találtam, igaz barátokra. Akiknek bár-
mit elmondhatok, mert végighallgatnak, és velem
éreznek. Akik nem hazudnak és õszintén szeretnek.
Akik hálásak, és mindig megnevettetnek, aztán velem
nevetnek. Soha nem éreztem még ilyen jól magam,
mint ott és akkor. Így nem csoda, ha a hazautazásunk
napján egymást vigasztalgatva, könnyes szemmel bú-
csúzkodtunk.

Szép dolog kimondani vagy nem, 
én a sérült embereket tiszteltem legjobban, s ez az irán-
tuk érzett tisztelet napról napra nõtt egész héten. Hiszen
létezik-e annál nagyobb lelki erõ, amikor egy ilyen sze-
mély az elkeseredés helyett az arcunkba mosolyog, és
akár õszintén nevetve, viccet is csinál a saját helyzeté-
bõl? Õk képesek igazán megmutatni annak a világnak a
csodáit, amirõl mi, egészséges emberek azt hisszük,
csak rossz és szürke lehet. Senki nem ismeri náluk job-
ban a hála érzését, és senki sem lehet elfogadóbb, mint
õk. Képesek a végsõkig kitartva, nevetve végigjátszani
az élet bonyolult játékát, és átlépni az eléjük állított aka-
dályokat. Õk az igazi hõsök. Világunk hétköznapi,
mégis legnagyobb hõsei.

Ha majd tizenegyedikesként elõadást kell tartanom a
közösségi szolgálatomról, büszkén mesélem el, meny-
nyire élveztem ezt az ötven órát. Hogy minden egyes
perc értékes és tanulságos volt. Hogy mennyire külön-
leges emberekkel találkozhatnak, ha ezt a szervezetet
választják és mennyire megéri, mert testileg és lelkileg
is gazdagabbak, erõsebbek lehetnek.

Berecz Lil

Kiállítás: Színnel lélekkel
A Lámpás ’92 Alapítvány mûvészeti tábora alkotóinak
kiállítása nyílt március 28-án, a budapesti Art Brut Galé-
riában. Az alapítvány mûvészeti programja már 17 éves
múltra tekinthet vissza, támogatói között ott van az ÉTA
Országos Szövetség. Nem ez az elsõ kiállításuk: évrõl
évre megmutatják a nyáron készült képeket, és évrõl
évre nyomon követhetjük, mennyit fejlõdtek. Petõ Hu-
nor képzõmûvész, a tábor vezetõje is errõl a változásról
beszélt megnyitó beszédében. 
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A „Civil szervezetek szakmai prog-
ramjának támogatása 2018” nevû
pályázatunk célja mindkét csoport
életminõségének javítására, az el-
magányosodás érzésének csökken-
tésére, a perifériára kerülés kivédé-
sére épült. A FENO-ba járó súlyos,
halmozottan fogyatékos gerekek
szüleinek többsége is az idõsek kor-
osztályába tartozik, de élethelyze-
tükbõl adódóan az õ emberi kap-
csolataik beszûkültebbek, nem is
beszélve társadalmi, kulturális kap-
csolataikról. 

A programok összeállításánál
nagy hangsúlyt fektettünk a bezárt-
ság, az egyedüllét, és az ennek kö-
vetkeztében kialakult sivárság érzé-
sének csökkentésére. Fontos volt,
hogy a személyek érezzék a közös-
séghez kapcsolódás lehetõségét. A
programok során fokozatosan elér-
tük, hogy azok az emberek, akik az
információ hiánya miatt nem tudtak
kapcsolatot teremteni a fogyatékos
személyekkel, a projekt végén azt
nyilatkozták, hogy megváltozott a
véleményük a fogyatékosokkal
kapcsolatban. Így kimondhatjuk,
hogy a pályázatban nagy hangsúlyt
kapott a társadalom érzékenyítése,
ennek sikeressége bizonyítható. 

Az elsõ néhány program a szü-
lõk és a nyugdíjas klubok tagjainak

Közös programok az életminõség javítására
A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány 2018 áprilisában ar-
ra pályázott a Nemzeti Együttmûködési Alapnál (NEA), hogy kö-
zös programokat szervez a XV. kerületi Fejlesztõ Gondozó Köz-
pontba (FENO) járó fogyatékosok gyerekek szüleinek és a szin-
tén XV. kerületi nyugdíjas klubok tagjainak.

ismerkedésével kezdõdött. Au-
gusztusban elmentünk a Paskál für-
dõbe, és a Csokoládé Múzeumba,
majd októberben a Csodák Palotá-
jába.  Ezeken a programokon lehe-
tõség volt az ismerkedésre, és szí-
nes élményekkel lettünk gazdagab-
bak. Októberben még egy progra-
mon vettünk részt: Visegrádra ki-
rándultunk, ahol a Királyi palota
megtekintése után a Renaissance
étteremben királyi lakomát szolgál-
tak fel nekünk. Novemberben a
gyermekkorunk karácsonyaira való
emlékezés közben egy meghitt
kreatív teadélutánon mindenki ki-
próbálhatta ügyességét: karácsonyi
díszeket készítettünk. December-
ben, a közös, családi karácsonyi
ünnepségen fogyatékos gyermeke-
ink is részt vettek. Hangulatos, lé-
lekemelõ volt a szeretetben gazdag
közösség látványa.

Februárban a FENO-s szülõk kö-
zül néhányan számítástechnikai to-
vábbképzésen vehettek részt, hogy
az informatika világában is el tudja-
nak igazodni. Még ebben a hónap-
ban a Turay Ida színházban jár-
tunk, egy vígjátékot néztünk meg.
Márciusban megrendeztük a
Nyitnikék címû délutánt, ahol játé-
kos vetélkedõ, jókedv és nevetés
volt a fõ irányvonal.  A projektzáró
eseményt szintén márciusban tar-
tottuk. Ekkor a nyugdíjas klubok

tagjai lepték meg a szülõket egy vi-
dám és egy zenés, táncos jelenet
elõadásával. 

Összességében elmondható,
hogy pályázatunk sikeres volt, elér-
te célját. Az is sikernek könyvelhetõ
el, hogy alapítványunk nemcsak az
általa támogatott személyekre gon-
dolt a pályázat megírásakor, hanem
olyan személyeket is bevont a prog-
ramokba, akik hasonló élethelyzet-
ben lehetnek. Sikerült olyan, máso-
kat elfogadó közösséget kialakítani,
amelynek tagjai a jövõben segíthe-
tik egymást. Az elmúlt hónapok
alatt új barátságok, új kapcsolatok
alakultak ki. Sikerült csökkenteni az
elmagányosodás érzését, ez abból
látszott, hogy a résztvevõk mindig
nagyon várták a következõ program
meghívóját. A projektzárón határo-
zottan kifejezték igényüket arra,
hogy a FENO-ba járó fogyatékos
gyerekek szülei és a nyugdíjas klu-
bok tagjai a jövõben is tartsák élet-
ben ezt a közösséget. 

Schilling Magdolna
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A Nem Adom Fel kávézó január 28-án tartotta
harmadik születésnapját. Ünnepi mûsorral lep-
te meg barátait, vendégeit, és a szomszédos óvo-
da meghívott lurkóit. Kalap Jakab és fia szóra-
koztatta bábos mûsorával az ovisokat, és a kísé-
rõiket, no meg minket, „egyéb” vendégeket. 

Biztos voltam abban, hogy Papp Szabolcsot is itt talá-
lom, elvégre õ a kávézót üzemeltetõ Nem Adom Fel
Alapítvány szóvivõje. Nem csalódtam: ott volt. Együtt
néztük mosolyogva a bohókás bábjeleneteket, és élvez-
tük az óvodások örömét. (Képeink az ünnepségen ké-
szültek.) A mûsor után Szabolcsnak adminisztratív teen-
dõi voltak az alapítvánnyal és egyéb munkáival kapcso-
latban, ezért várnom kellett rá. Vártam is jó sokat, de
megérte. 

Szabolcs nyílt, kedves és nem kell harapófogóval ki-
húzni belõle a szót. Az, hogy kerekes székben ül, (sze-
rintem) orvosi hiba. Lázas beteg volt, mégis megkapta a
Heine-Medin elleni védõoltást öt hónapos korában. A
legyengült szervezetben fellobbant a kór.  Mozgássérült
lett, és így járta végig iskoláit. Mondhatnánk, hogy in-
tegráltan, hiszen a többségi iskolába járt, de akkoriban
még nem volt szemléletformálás/érzékenyítés – sok
bántás érte mozgássérültsége miatt. Szakmát is tanult
már Magyarországon: kerékpárszerelõ lett – de mint ne-
vetve mondja –, nem dolgozott a szakmájában, ám a
család kétkerekûit õ tartja rendben.

Romániában, Székelyföldön született 36 évvel ezelõtt.
Maréfalván nõtt fel, és húszévesen onnan jött át szeren-
csét próbálni Magyarországra, mint a mesebeli legkisebb
fiú: a négy Papp gyerek közül – három fiú, egy lány – õ
a legfiatalabb. A Baja közeli Gara református parókiájá-
nak fogyatékos embereket foglalkoztató mûhelyébe ve-
zetett az útja. Egy évig volt ott önkéntes. Innen továbbállt
Szegedre. Két helyen is dolgozott: egy civil szervezetnél
és a nyílt munkaerõpiacon. Ezt a két helyet cserélte föl a
Nem Adom Fel szóvivõségével. Kezdetben külsõsként,
majd teljes jogú dolgozóként. Szabolcs nemcsak szóvivõ-
je, hanem tapasztalati szakértõje is az alapítványnak.
Emiatt elég sokat utazik országszerte, hiszen ahová hív-
ják az érzékenyítõ csapatot, oda mennek. De szerencsé-
re nem kell mindennap reggel nyolckor blokkolnia, ezért
sokszor lehet Szegeden. Elsõ nagy „bemutatkozása” ak-
kor volt a Nem Adom Fel színeiben, amikor Böjte Csaba

Aki megtalálta a helyét gyerekei javára adott koncertet a Nemadomfel Együttes
Jobb velünk a világ címmel (2008). 

Nem költözött Budapestre: gyökeret vert Szegeden.
Megtalálta a másik felét, bölcsõdében dolgozó felesé-
gét, és mint a mesében (már megint) azt a kertes csalá-
di házat, ahol a mindennapokat élik három gyermekü-
ket nevelve: Emma 10, Nóri 7, Ákos 5 éves. (Az õ bicik-
lijüket szereli Szabolcs, ha épp nyolcast kapott a kerék
egy esés miatt…) 

– Nekem gyerekkori álmom volt a család – mondja, és
kicsit elmélázunk azon, hogy manapság, ha valahol há-
rom gyerek van, akkor beszélgetõpartnere automatiku-
san rákérdez: Második házasság? Szabolcs úgy véli: 

–Több türelem kellene egymáshoz, akkor kevesebb
lenne az egyszülõs család. – Az õ legkedvesebb idõtöl-
tése a családdal való együttlét, játszás a gyerekeivel, ki-
rándulás a természetben.

Ismerve a hazai helyzetet, és jó néhány elégedetlen
civil szervezet és szülõ véleményét, nem állom meg a
kérdést: – Mindkét országot ismered, milyen itt és ott a
fogyatékos emberek helyzete? – Szabolcs kicsit húzódo-
zik a választól – megértem. Végül ezt mondja: 

– Nem szívesen mondok véleményt, de olyan a kü-
lönbség, mint Magyarország és a Nyugat között… vicce-
sen fogalmazva: Magyarország aranybánya. Persze ez
sem igaz, mert nem mindegy, hogy hol laksz. Óriási kü-
lönbségek vannak országon belül is. 

– Sokfelé jársz az országban. Tapasztalati szakértõ-
ként min javítanál?

– Fontosnak tartom mindkét fél részérõl a türelmet és
a munkalehetõséget. Hogy ne az legyen: adjunk nekik
valami munkát… hanem azért alkalmazzák õket, mert
erõ van bennük, hogy hozzá tudnak tenni valamit a cég
bevételéhez, jövõjéhez. Sokan félnek fogyatékos em-
bert alkalmazni, pedig nem félni kell tõlük, hanem meg-
találni azt a munkát, amit mindenki megelégedésére el
tudnak végezni. Erre jó példa a kávézó, ahol, ha körül-
nézek, sok a régi arc, kevés újat látok.

Ferenczy Ágnes 

Jószolgálat-díj
A 2018-ban a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány ál-
tal létrehozott Jószolgálat-díj a különbözõ szociális terü-
leteken példaértékû és áldozatos munkákat végzõ sze-
mélyeket, szervezeteket és közösségeket jutalmazta. A
Hivatásszerûen végzett szociális munka, szervezeti kate-
góriában a díjat 2018-ban a Nem Adom Fel Alapítvány,
a FENO és az Oltalom Karitatív Egyesület kapta.
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Hatvan év a gyógypedagógia szolgálatában
Krausz Éva gyógypedagógus több mint hatvan
évtizedes munkássága végigkísérte a hazai
gyógypedagógia 1945 utáni kibontakozását, át-
alakulását majd a rendszerváltozás utáni idõket.
A gyakorlatban szerezte meg azt a tudást, amit a
késõbbiekben a fõiskolai hallgatóknak köny-
vekben adott át. 

Gyõrben laktak, de húga gyerekparalízis miatt kerekes
székbe kényszerült, és csak a fõvárosban volt akkoriban
iskola mozgássérülteknek. Miatta költözött a család Bu-
dapestre. Édesanyja nagyon bölcsen nevelte õket. Ha a
húgának kedvezett, akkor elmondta a kis Évának, hogy
ez azért van, mert õ tud szaladni, és sok mindent meg-
tehet, amit a húga nem. Egy percig sem érezte azt, hogy
rá kevesebb figyelem jut. Talán miatta akart orvos len-
ne, mégis gyógypedagógus lett. 

Nem gyógypedagógusnak készült

1951-ben járunk, és a szocializmus urai úgy gondolták,
semmi szükség arra, hogy a fiatalok maguk döntsék el,
milyen pályára szeretnének lépni. Õk, az elvtársak, job-
ban tudják. Az orvosi egyetem helyett átirányították (ez
volt a korabeli szóhasználat) a gyógypedagógiai fõisko-
lára, ami akkor három évig tartott. Negyvenöten lépték
át a Csalogány utcai kaput – itt volt a fõiskola. Közülük
talán kettõ akart gyógypedagógus lenni. Öt szak közül
lehetett választani: értelmi fogyatékosok, látás-, hallás-
sérültek, mozgásterápia, logopédia. Éva az értelmi fo-
gyatékos szakot választotta, mert úgy látta: ez sokféle is-
meretet és állandó tanulást kíván az embertõl. Ma is úgy
gondolja: jól döntött. Tanévnyitó helyett mindjárt taní-
tással kezdõdött az év. Elsõ órájukat Bárczi Gusztáv tar-
totta, a fõiskola késõbbi névadója. Petõ András, a kon-
duktív pedagógia atyja is tanított a fõiskolán, Éva sze-
mélyesen ismerte õt. Tanáraik megnyerték a hallgatókat
a gyógypedagógiának, és megnyerték a gyerekek is:
rengeteget hospitáltak, mert a fõiskolán oktató tanárok
egyúttal az iskolában is tanítottak. Ötven évvel késõbb
derült ki, hogy alig-alig akadt pályaelhagyó. Az arany-
diplomát negyvenhárman vették át. Éva azóta már a
gyémántdiplomát is megkapta. 

Pedig nem volt könnyû: sem állást kapni, sem taníta-
ni. Elvégezve a fõiskolát elõször az értelmi fogyatékos
gyerekekkel, késõbb a felnõttekkel, majd még késõbb
az idõskorú értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozott.

Állás csak vidéken volt

A végzés után, hiába élt Budapesten a családja, nem ka-
pott itt állást. Igaz, szûkös volt a kínálat: egy állás volt
csak a fõvárosban. Néhány vidéki hely közül választha-
tott. Õ és két évfolyamtársa Kömlõdre ment, ahol akko-
riban nyílt meg az értelmi fogyatékos gyerekek hatvan-
fõs intézménye. Azért választották ezt, mert szolgálati
lakást kaptak, és ott volt vasútvonal. Azzal viszont nem
számoltak, hogy itt a gyorsvonat nem áll meg. 

Kömlõd jó iskola volt: az új intézményben mindenki

új volt. A szabályok akkor alakultak. Együtt éltek a gye-
rekekkel, a pedagógusok aprócska szobái a gyerekek
hálószobái között voltak. Éva a mai napig elismerõ sza-
vakkal szól az intézmény igazgatójáról, Hegyháti Ala-
josról, akivel az után is tartott a barátság, hogy õ vissza-
jött Budapestre. (A hálás utókor ma a volt igazgatóról
nevezte el az intézményt.)

Kömlõd elõtt volt még egy kis kitérõ. Végzés után
megkapta a tekerespusztai állami gondozottak intézmé-
nyének vezetõi tisztségét. Éva kézzel-lábbal tiltakozott
ellene, és úgy gondolta, hogyha nem veszi föl a vezetõi
fizetést, akkor õ nem is az. Ez persze nem így volt. Két
hónap után sikerült megszabadulnia a nem kívánt tiszt-
ségtõl. A kinevezés elõzménye az volt, hogy másod-
évesként úgy gondolta, kísérleti jelleggel megpróbálja
az értelmi fogyatékos fiatalokat bevezetni/bevonni a
mezõgazdasági munkába. A kísérlet remekül bevált, ju-
talma a vezetõi poszt lett volna. 

„Fölmegyek a miniszterhez”

Három év Kömlõd után szeretett volna visszajönni Bu-
dapestre, itt élt a családja, de ez nem ment könnyen.
Kérvényt kérvény után írt az illetékesnek, majd ezt el-
unva elhatározta: „fölmegy” a minisztériumba. (Korabe-
li szóhasználat – 1961-ben film is készült ezzel a cím-
mel.) Fölment, és szerencséjére olyan emberrel találko-
zott, aki végre fölvette õt az álláskeresõk listájára – ad-
dig ugyanis csak hitegették, hogy rajta van. Végre ráke-
rült a listára, a pedagógusi állásajánlat mégis késett. He-
lyette orvosírnok állást kapott a Heim Pál gyermekkór-
házban. Nem éppen testhez álló feladat egy elkötelezett
embernek, de élni kell. Végül a XIV. kerület peremén
kapott tanári állást. A mostani végzõsök el sem tudják
képzelni mennyire más körülmények között tanítottak
akkor, mint napjainkban. Húsz-huszonkét gyerek egy
osztályban vegyesen, a szemléltetõ eszközök hiányoz-
tak, azokat a pedagógusok készítették. 

Késõbb tanított a gyógypedagógiai fõiskolán, közben
tanulmányokat írt jó néhány kötetbe, vagy könyvek társ-
szerkesztõje volt. Nemzedékek tanultak pl. Az értelmi fo-
gyatékosok neveléstana c. könyvébõl, amit Lovász Tibor-
ral közösen írt (1966), vagy a Gyógypedagógiai alapisme-
retekbõl, amiben õ írta Az értelmi fogyatékosok társadal-
mi rehabilitációja c. fejezetet. (1976). Az Illyés Sándor
szerkesztette Gyógypedagógiai alapismeretek c. tan-
könyvben (197) az értelmi fogyatékosok társadalmi reha-
bilitációjával foglalkozó fejezetet õ jegyzi. De írt a szülõk-
nek is Hatos Gyulával közösen Gólya, gólya, gilice… cím-
mel (1982). Mindegyik kötet több kiadásban jelent meg. 

Megelõzte korát

A XIV. kerületi nevelési tanácsadóban dolgozott évekig,
ahol a nyáron elhunyt dr. Weiss Mária pszichiáter is.
Ugyancsak együtt dolgoztak az 1995-ben Újpesten, az
értelmi fogyatékos embereknek nyitott Israel Sela ott-
honban is, amelynek Krausz Éva lett a szakmai vezetõ-
je, vitte õket kirándulni, még külföldre is és mindenho-
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Eredményes volt a speciális olimpia
Az Egyesült Arab Emírségekben elõször rendeztek spe-
ciális olimpiát, Abu-Dzabiban és Dubajban. 190 ország-
ból 7500 sportoló, 2500 edzõ, 20 000 önkéntes, 3500
VIP-vendég érkezett. A magyarokat 62 versenyzõ képvi-
selte 14 sportágban. Örömünkre sokszor hangzott el
magyar himnusz, mert 32 aranyat nyertek, továbbá 26
ezüstöt és 10 bronzot. Néhány eredmény a sok közül:
aranyérmet nyert az integrált labdarúgócsapat, a kosár-
labda-válogatott, Huzlinger István (gyaloglás), Fecske
József (erõemelés), Szilágyi Zsanett (úszás), Latinovics
Lívia és Juhász Szebasztián (tornászok).

Az értelmi fogyatékossággal élõ és tanulásban akadá-
lyozott sportolók versenyét Eunice Kennedy Shriver
alapította 1968-ban, Chicagóban. Hazánk 1989-ben
csatlakozott a versenyekhez. A következõ nyári olimpia
Berlinben lesz, négy év múlva.

Szülõ gyereke mellett a kórházban
Székely László alapvetõ jogok biztosának javaslatai
meghallgatásra találtak a beteg gyermekük mellett a
kórházban éjjel-nappal ott tartózkodó szülõkkel kap-
csolatban. A hivatal honlapján az errõl szóló közle-
ményben ez olvasható: „A minisztérium egészségügyért
felelõs államtitkára (Horváth Ildikó) válaszában egyet-
értett a jelentés megállapításaival. Jelezte a biztosnak,
hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemõ- és
Gyermekgyógyászati Tagozatát kérte fel a felnõtt kísérõ
benntartózkodását szabályozó jelenlegi joganyag felül-
vizsgálatára, a méltó elhelyezést szavatoló minimum-
standardok kapcsán pedig javaslattételre. Az államtitkár
ezzel összhangban ígéretet tett a finanszírozási háttér át-
tekintésére és a benntartózkodásra jogosult személyi
kör pontosítására is. A szaktárca az új, teljes körû szabá-
lyozási javaslatot a kísérõ személyek ellátásának finan-
szírozására vonatkozó joganyag áttekintése után, a ta-
gozat javaslata alapján és a minisztériumon belüli
egyeztetést követõen terjeszti majd elõ – tájékoztatta az
államtitkár az alapvetõ jogok biztosát.”
(forrás: http://www.ajbh.hu/)

Statisztikai adatgyûjtés
a fogyatékos emberek életminõségérõl

Az Európai Parlament április 16-án jóváhagyta
azt a jogszabályt, amely elõirányozza a szemé-
lyekre és háztartásokra vonatkozó európai sta-
tisztikák közös keretének létrehozását. Kósa
Ádám fideszes EP-képviselõ módosító indítvá-
nyainak köszönhetõen, a statisztikai adatgyûj-
tés a jövõben a fogyatékossággal élõ emberek
életminõségére is kiterjed majd.

Európában 80 millió ember él valamilyen fogyatékos-
sággal és problémáik sokszor azért nem látszódnak vi-
lágosan a politikai döntéshozók számára, mert túlságo-
san kevés statisztikai adat áll rendelkezésre” – mutatott
rá Kósa. A jövõben az egyéni szinten, mintavétel alap-
ján felvett statisztikai adatok kitérnek majd a személyek
egészségi állapotán belül arra is, hogy ha valaki fogya-
tékossággal él. Tehát rákérdeznek majd arra, hogy a fo-
gyatékosság miként jelenik meg az egyén jövedelmi
helyzetében, életkörülményeiben, munkája és tanulmá-
nyai során, vagy akár a legújabb technológiák használa-
ta terén.

A statisztikai adatgyûjtés az életminõségre vonatkozó
kérdések körében arra is kitér majd, hogy a fogyatékos-
sággal élõ személy befogadása megvalósul-e gazdasági,
szociális vagy kulturális szinten és ez miként befolyásol-
ja az egyén jóllétét.

Kósa Ádám üdvözölte, hogy a többéves közös munka
eredményeként elfogadott szöveg alapján az élet min-
den területén egyértelmûbb lesz, hogy milyen helyzet-
ben vannak a fogyatékossággal élõk más személyekhez
képest az egyes uniós tagállamokban. Ennek eredmé-
nyeképpen a politikai döntéshozók a fogyatékossággal
élõk személyes szükségleteihez jobban igazodó, haté-
konyabb megoldásokat találhatnak. (Kósa Ádám sajtó-
közleménye).

vá, ahová a többségi társadalom tagjai járnak, pedig ak-
kor még hírét sem hallottuk itthon az érzékenyítés, az
inklúzió szavaknak. Több dologban is megelõzte korát.

Amikor én megismertem, az iskolából kikerült felnõtt
értelmi fogyatékosok fiatalokkal foglalkozott. Azt hi-
szem, õ volt az elsõ, aki klubot hozott létre nekik, és sa-
ját szabadidejét rááldozva próbálta szinten tartani õket,
hogy a gyógypedagógusok és maguk a diákok közös
erõfeszítése által elért eredmények ne tûnjenek el. Kez-
detben senki nem akarta fölismerni ennek fontosságát.
Könyörögni kellett a helyért, ide-oda költöztek, saját
pénzébõl vette az üdítõt meg a pogácsát, mert miféle
klub az, ahol még ez sincs?  A klubra nagy szükségük
volt fõleg azoknak, akik munkahelyet sem találtak. Az
otthon négy fala között, a magányban a leépülés ugyan-
is gyorsabb. 

Krausz Éva tudása a teljes értelmi fogyatékos spektru-
mot lefedi, és lefedi a hazai gyógypedagógia utolsó hat-
van évét is. Kevesen tudnak annyit errõl, mint õ. Kár,
hogy nem írta meg.

Kitüntetés 2006-ban
A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült: Krausz Éva gyógypedagógus, az Újpesti
Szeretetotthon Speciális részlegének szakmai vezetõje
az értelmi fogyatékos emberek életminõségének javí-
tása érdekében több mint öt évtizeden át végzett ki-
emelkedõ szakmai munkája, példaértékû elhivatott-
sággal kifejtett tevékenysége elismeréséül. 

Ferenczy Ágnes
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Az újságíró mielõtt „becserkészi” ri-
portalanyát, elõtte tájékozódik róla.
Ma már könnyû, itt a net, ahol szin-
te minden megvan, még az is, ami a
valóságban meg sem történt.
Czafrangó János számos, azóta sike-
res társadalmi vállalkozás elindításá-
nál bábáskodott. Most ugyan nyug-
díjba ment 2018-ban, de munkaked-
ve, tudásszomja töretlen. Dolgozik,
tanul, elõadásokat tart, egyetemi
szakdolgozatokat bírál, és szemmel
láthatólag jól érzi magát: éveket fia-
talodott a neten látható képekkel
összehasonlítva. „Jót tett neki a
nyugdíj”, állapítom meg magamban,
miközben letelepedünk az Adna ne-
vû szeszesitalmentes, barátságos ká-
vézó egyik asztalához, hogy mind-
járt a dolgok közepébe vágjunk. 

– Amikor elvállaltam a good.bee
program vezetését, akkor ez vissza-
lépés volt pénzben, karrierben. El-
vesztettem a fizetésem egyharma-
dát, a céges autót. Ezt megbeszél-
tem otthon is. Kilenc éve vagyok
benne ebben a világban, és boldog
vagyok, hogy olyan munkát csinál-
hatok, amiért érdemes reggel fölkel-
ni. Az emberek 90 százaléka utálja a
munkáját, és ez nem jó. A karrier
nemcsak arról szól, hogy az ember
egyre följebb megy a létrán és min-
dig több pénzt keres. Végignéztem

Menedzserek vagyunk valamennyien

a saját karrieremet, voltak benne le-
föl ugrálások. Mindig akkor éreztem
jól magam, amikor lejjebb mentem
a létrán, mert akkor találtam valami
olyat, amiért valóban érdemes reg-
gel fölkelni. A dolgok átértékelõd-
tek, fontos lett, hogy olyan dolgot
csinálok, aminek hatása van. A
good.bee programmal kinyílt a vi-
lág, és jó, hogy most már magától is
mûködik.

Munkakörének átadása a banknál
jó féléves procedúra volt. Amikor
híre ment, hogy visszavonul, min-
denki azt kérdezte: „Mit fogsz csi-
nálni a rengeteg szabadidõddel?” –
majd tippeket adtak, hogy hová,
merre utazzon. Akkor arra gondolt,
nem várja meg, míg a bank elbú-
csúztatja, õ maga rendezi meg a bú-
csúünnepséget, és mindenki tudtá-
ra adja, mivel is tölti majd a követ-
kezõ éveket. PowerPointot készí-
tett, ami 15 slide-ból állt. A slide-
okban bemutatta, mivel töltötte ed-
dig az idejét. A végén megkérdezte
a jelenlévõktõl: Mi gondolnak,
mennyi szabadideje marad, ha ki-
esik a munkával töltött idõ? Mivel e
cikk olvasói nem láthatják a
PowerPointot, ezért elárulom, nem
is olyan sok: a heti 186 órából 40-50
óra, ez is megoszlik a család, a ba-

rátok és a tanulás között, plusz arra,
hogy bennmaradjon ebben a szek-
torban, a társadalmi vállalkozások
mentorálásának világában. 

– Ez túl jól sikerült – mosolyodik
el. – Egy éve vagyok nyugdíjas, és a
mentorálás viszi el a legtöbb idõt. A
legkevesebb a családra meg ma-
gamra jut, mert a rájuk szánt idõt el-
vitte a tanulás.

– Mit tanul?

– Ez alatt az egy év alatt megszerez-
tem a negyedik diplomámat. Köz-
gazdász az alapképzettségem, és
olyan helyre jártam, ahol mellettünk
volt a jogi kar. Irigyeltük a jogászo-
kat, hogy õk automatikusan dokto-
rok lesznek. Ezért a diploma után
négyen azonnal rátettünk két évet a
közgázon, így lettem közgazdasági
doktor. Ez után sokáig csak szakmai
képzésekre mentem: vezetõképzõ,
pénzügyi képzõ meg mindenféle
más képzés. Ezek jók voltak, mert
az ember nemcsak a szakmájában
tudja hasznosítani az ott tanultakat,
pl. a konfliktuskezelõ tréninget, ha-
nem akár a magánéletben is. Aztán
tíz évvel ezelõtt fiatalok közé kerül-
tem a bankban, és láttam, hogy min-
denki tanul. Akkor már 55 éves vol-
tam, ezért már nem nagyon küldtek
tanfolyamokra. De mivel engem
mindig érdekelt a HR-es munkája
(valaha személyzetisnek hívták – a
szerk.) ezért beiratkoztam egy két-
éves képzésre a saját költségemen.
Nem akartam HR-es lenni, az irodai
munka, de az emberekkel való fog-
lalkozás érdekelt. Kérdezték is a
kollégák, barátok: „Ezt neked elõír-
ták? Kapsz rá tanulmányi szabadsá-
got? Több lesz a fizetésed?” A válasz
mindegyikre az volt: „Nem”. A kér-
dezõk reakciója pedig ez: „Hülye
vagy?” A válaszom pedig: „Engem
érdekel ez a dolog, és van bennem
önbecsülés.” Örülök, hogy elvégez-
tem a képzést. Az ott tanultakat
hasznosítani tudtam a civil szerve-
zeteknél, ti. akkor már foglalkoztam
társadalmi vállalkozásokkal. Ott is
emberi erõforrásokkal kell dolgoz-
ni. Aztán egy újabb képzésre irat-
koztam be, mert addig még nem

Az Erste Banknál dolgozott. Neve jól cseng a civil szervezetek
fenntartóinak körében. Legalábbis azoknál, akik mernek vállal-
kozni és tudnak élni a fölismert lehetõséggel. Dr. Czafrangó Já-
nos a bank good.bee nevû programjának vezetõje volt.
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foglalkoztam befektetésekkel. 2019
február 25-én vettem át az európai
pénzügyi szaktanácsadói diplomát
(A köznyelv befektetési tanácsadó-
nak hívja – a szerk.)

Aki most ezek után azt hiszi, hogy
Czafrangó János elégedetten hátra-
dõlt, és tényleg utazni kezdett, az té-
ved. Két nap pihenést hagyott ma-
gának: február 27-én már megint az
„iskolapadban ült”: kezdõdött a
coach-képzés. Tudják, a coachok
azok az emberek, akik megmond-
ják, hogyan is kellene élnünk. Errõl
a képzésrõl ezt mondja: 

– Az egész eddigi tanulásomra ez
teszi föl a koronát, mert a coaching
a beszélgetésrõl szól, a kérdezésrõl,
a miértekrõl, a célokról és a hozzá
vezetõ útról. Az elmúlt nyolc évben
rengeteget beszélgettem, hiszen a
mentori munka jó részét ez teszi ki.
Ehhez szereztem most utólag muní-
ciót. Mert a coahing lényege, hogy
nem tanácsot ad, hanem hozzásegí-
ti a másikat ahhoz, hogy rendezze a
gondolatait. Most olyan fiatalokkal
dolgozom az egyetemen, akik kike-
rülve onnan, társadalmi vállalkozá-
sokat csinálnak, noha nem keres-
nek vele sok pénzt, sokszor inkább
õk tesznek bele, de csinálják – és ez
reményt ad a jövõre. 
Beszélgetésünk ide-oda kacskarin-
gózik, én is tanácsot kérek tõle egy
reményteljes egyesületi vállalkozás-
hoz, ami sajnos nem társadalmi vál-
lalkozás. Mert a társadalmi vállalko-
zásnak profitot is kell termelnie. Ez
nem termel pénzt, de társadalmi
haszna nagy lenne, ha elterjedne.
Kapok is néhány jó tanácsot, és er-
rõl azonnal két kérdés jut eszembe: 

– Ad-e befektetési tanácsot a civil
szervezeteknek? Vannak-e kedvenc
társadalmi vállalkozásai, amelye-
ket mentorált?

– Én lennék a legboldogabb, ha
ilyen kérdéseket kapnék, mert egy
alapítvány úgy mûködik, mint egy
háztartás. Az alapítványok túlvállal-
ják magukat, ezért mindenkinek azt
tanácsolom, hogy csak a kapacitása
80 százalékáig vállalkozzon, hogy

legyen pénze tartalékra, a váratlan
kiadásokra. Táblázatot kell csinálni,
amin feltüntetik a tevékenységeket,
melléje a bevételeket, a metszés-
pontba meg beírni mivel mit finan-
szíroznak. Kell egy stresszteszt is,
ami arról szól, hogy mi van akkor,
ha a várt pénz nem jön be. Minden-
kinek így kellene gondolkodnia. 

Kedvenc vállalkozások? Vannak,
hogyne lennének, de nehéz a vá-
lasztás. Az egyik az AdniJóga, a má-
sik a KIKAPCS. (Bárki utánuk néz-
het a neten – magam is ezt tettem –
és elolvasva, mit is csinálnak, rájö-
het a társadalmi vállalkozás lénye-
gére – a szerk.) Aztán van egy épp
formálódó, anya-lánya által elindí-
tott: õk alkalmi munkát szerveznek
a diákoknak, pl. fûnyírást, kutyasé-
táltatást, konyhai segítséget. Fölis-
merték azt, hogy a diákok nem sze-
retnek, és sokszor nem is tudnak
kötött munkaidõben dolgozni, a la-
kosság meg nem talál embert az al-
kalmi munkákra. Már találtak is egy
céget, amelyik kilencmillióval támo-
gatja a vállalkozásukat. A Facebook
is kisközösségi térként indult, és
lám, milyen nagy vállalkozás lett be-
lõle. 

Egész beszélgetésünk alatt ott
motoszkál bennem, hogy mit szólt a
családja, fõként a felesége, az élet-
pálya kacskaringóihoz, a rengeteg
elfoglaltsághoz, a sok-sok tanulással

eltöltött idõhöz. Veszek hát egy
mély lélegzetet, és a családról kér-
dezem. Két gyermeke és két unoká-
ja van, és a magyarok többségével
ellentétben nem elvált.

– Az elõbb mondtam, hogy járok
coach képzésre, azon mulatok,
hogy ott minden tanárunk elvált. A
házasság nagy kaland. A felesé-
gemmel kilenc éve járunk egy ku-
bai tanárnõhöz táncolni. Nagy ku-
bai zene- és táncrajongók vagyunk.
A csoporttársaink a viselkedésünk
alapján azt hitték rólunk, hogy
most ismerkedtünk meg… A görög
tánccal kezdtük. Az valami föleme-
lõ, amikor 300-400 ember egyszer-
re táncol. A kóló közösségi tánc,
egymást tanítják tánc közben az
emberek.

Közben, mint a mesében, vagy a
filmekben, mintegy „megrendelés-
re” meghalljuk a zenét, ami eddig is
szólt, csak nem figyeltünk rá, mert
nem dübörgött, ahogy a legtöbb ká-
vézóban. „Kubai zene”, mondja
Czafrangó János, és biztos vagyok
abban, hogy az õ kedvéért tették fel,
hiszen ez a kávézó is az egyik szív-
béli gyermeke. Ismeri az itt dolgo-
zókat. Amikor megérkeztem, õ már
itt volt, és a pultos lánnyal beszélge-
tett. Szerintem a fél város az ismerõ-
se, és örülök, hogy most már én is
köztük vagyok. 

Ferenczy Ágnes

Dr. Czafrangó János közgazdász „Life(time) is a Project” címû elõadásában azt
világította meg, hogy az életpálya menedzselése és a pszichoszociális fejlõdés
szempontjából mennyire fontos, hogy az ember karrierje során önkéntes tevé-
kenységet végezzen. Elmondta, hogy az életszakaszokon végigmenve külön-
bözõ szerepeket játszunk, de bármelyik életszakaszban is vagyunk, mindig
fontos, hogy legyen egy motivációnk, amivel megteremthetjük a boldogságun-
kat. Több szempont is szerepet játszhat ennek megvalósításában; a matemati-
kus, pszichológus Mérõ Lászlót idézve ezek a pozitív érzelmek, az elmélyült
cselekvés (flow), a tartalmas, önmagunkon túlmutató élet, és mindez az önkén-
tességben is megtalálható. Saját idõvonalát ábrázoló grafikonján szemléltetve
bemutatta, hogy míg a klasszikus karriervonal az idõsebb kor beköszöntével
már nem feltétlenül ível felfelé, a társadalmi jóllét, társadalmi hasznosság „well-
being” vonala emelkedhet azzal, ha minél több önkéntes munkát végzünk. Elõ-
adását azzal az üzenettel zárta, hogy az élet egy projekt, amelyben mind a kar-
rierünknek, mind a jóllétünknek mi vagyunk a menedzserei.

(A HR portál ismertetése Czafrangó János elõadásáról. Bános Eszter írása a
portálon: Az önkéntesség hozzásegít a személyes jólléthez is. https://www.hrpor-
tal.hu/)
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Kedves, néha megható pillanatot adó díjátadóra
volt hivatalos az ÉTA Országos Szövetség. A bu-
dapesti Down Alapítvány a Down világnapon,
március 21-én adta át a Valueable kitüntetéseket
a Király utcai BB’z Bar & Grill étteremben.

Szabó Alexandra a Down Alapítvány projektvezetõje
sorolta a lépeseket, amelyek oda vezettek, hogy meg-
nyerték a projektben részt vevõ vendéglátósokat, hogy
fogyatékos, Down-szindrómás embereket alkalmazza-
nak. A Valueable díjat azért alapították, hogy láthatók
legyenek azok a vendéglátóhelyek, ahol fogyatékos
embereket foglalkoztatnak. 

Hosszú tanulási folyamat az, míg egymásra talál mun-
káltató és munkavállaló, és a munkába állás után is fo-
lyamatos a kapcsolattartás a támogató szervezet, a
Down Alapítvány mentorával. 

A Valueable projekt keretében legalább 100 vendég-
látóhely a partnere a hálózatnak, s mivel ez nemzetközi
projekt (az Erasmus+ keretén belül) külföldi gyakorla-
tokra is volt/van lehetõség. És hogy miért a vendéglátó-
helyekre fókuszáltak? Azért, mert itt olyan ismerõs hely-
zetekkel találkoznak pártfogoltjaik, amelyek a saját éle-
tükben is elõfordulnak: pl. zöldségtisztítás, ágynemûhú-
zás, takarítás stb. És ami szintén nem elhanyagolható: itt
õk láthatóvá válnak.

A kitüntetésnek három fokozata van: bronz, ezüst,
arany. Bronz fokozatot most senki nem kapott, ezüstöt
a Caviar and Bull, aranyat pedig a díjátadó színhelye, a
BB’z Bar & Grill étterem nyerte el. Tulajdonosa, üzemel-
tetõje ugyanis nemcsak alkalmaz Down-szindrómás
személyt, hanem ajánlotta másnak is, aki szintén belé-
pett a hálózatba. A BB’z-é tehát az arany fokozat. 

A Down-szindrómás Szabó Alexandra (aki csak névro-
kona a projektvezetõnek) boldog, hogy itt dolgozhat, pó-
lóján ott áll angolul: Menõ kedvesnek lenni. Tavaly nyár
óta dolgozik a BB’z-ben, és az ünnepség utáni fogadáson
nekünk is bebizonyította, hogy kedves, udvarias, és pon-
tosan tudja, hogyan kell kiszolgálni a vendéget. 

Gruis Katalin, az egyesület vezetõje ezt mondja a prog-
ramról: minden munkáltatónak ajánlja a diverzitás me-
nedzsmentet, mert sok elõnye van a fogyatékos embe-
rek alkalmazásának. Egyet kiemelt a sok közül, és ez
fontos ilyen helyen: a fogyatékos emberek, köztük a
Down-szindrómások, szabálykövetõk. Az ünnepség vé-
gén arra kérte a résztvevõket, hogy a falra tett nagy cso-
magolópapírra írják fel vágyaikat, álmaikat, azt, hogy
mit szeretnének. Képünk egy ilyen felírást örökített
meg: üzenetet a többségi társadalomnak. 

– ferenczy –

Valueable díjátadó a Down világnapon


