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Milyen lehet kerekes székkel 
közlekedni? Úgy felöltözködni 
reggel, hogy nem támaszkodha-
tunk a látásunkra? Zene, hangok 
nélkül leélni az életünket? Vagy 
esetleg értelmi fogyatékosként? 
Ezek a kérdések akaratlanul 
is felmerülnek bennünk néha 
– és nem csak akkor, ha fehér 
botos férfi-nő áll mellettünk a 
zebránál, vagy jelelő járókelő-
ket, kerekes székkel közlekedő-
ket látunk az utcán. Elképzelni 
mindezt persze nem lehet, de 
bizonyos élethelyzeteket átélni, 
felismerni, hogy fogyatékkal élő 
társaink teljes értékû emberek, 
mint mi, ugyanolyan vágyak-
kal, gondolatokkal, gondokkal 
– igen. Ebben segít immár évek 
óta az Ability Park, amely a 

fogyatékos emberek élethelyze-
teit interaktív formában, látás-, 
hallás- és mozgássérült, autista 
és értelmi fogyatékos animáto-
rok segítségével, játékos formá-
ban mutatja be. 

Az Ability Park március 10-11-
én Érdre is ellátogatott, a Tesco 
jóvoltából. Az áruházlánc még 
2003-ban életre hívta „Az év 
támogatottja” programot, amely-
nek keretében olyan alapítványok 
mûködését támogatja, amelyek 
hátrányos helyzetû embereken 
segítenek, illetve életminősé-
gük javítását célzó programokat 
szerveznek. 2010-ben A Tesco-
Global Áruházak Zrt. az Ability 
Parkot támogatta, húszmillió 
forinttal. A program keretében 
tíz Tesco áruházba látogatnak el 

az országban – a road-show idei 
első állomása Érd volt.

Az ingyenes, mindenki által 
látogatható rendezvényre eljöttek 
a helyi általános iskolák tanulói 
is: egy nap alatt mintegy 150 gye-
rek próbálhatta ki a kerekes szé-
ket, vehetett részt az érzékszervi 
és jelnyelvi játékokban. Több 
illatot elkülöníteni és felismerni, 
felfedezni egy ételcsoportosító 
játék szabályát, vakon, tapintás 
alapján végigvinni az ujjunkat 
egy labirintusban – ilyen, és 
ehhez hasonló feladatok várták 
a nagyon is másféle játékokhoz 
szokott gyerekeket, no meg a fel-
nőtteket. És bármilyen meglepő, 
a feladatok némelyike kifogott a 
próbálkozókon.

– Hát nem hittem volna, hogy 
ez ennyire nehéz – mondta a 
Batthyány iskola egyik negyedi-
kese, miközben az áruház parko-
lójában elhelyezett bóják között 
lavírozott a kerekes székkel. 
Kérdésemre, hogy az útpadkán 
hogyan menne át a kerekekkel, 
döbbenten nézett, majd rávágta: 
sehogy. Eddig valószínûleg eszé-
be se jutott – miért is gondolko-
zott volna ilyesmin –, hogy az a 
padka, az az egy-két lépcsőfok, 
amit ő úgy lép át, hogy észre sem 
veszi, másnak komoly akadályt 
jelenthet. Mint ahogy azon sem 
tûnődik el egy tízéves, hogyan 
gondolkodik egy értelmi fogyaté-
kos, miként vásárol be nem látó 
ember, és hogyan kommunikál-
nak jelekkel a siketek. Az Ability 
Park játékai segítségével megis-
merhettek különféle élethelyze-
teket, és akik eljöttek, talán több 
kérdést is feltesznek maguknak, 
másoknak – ami mindenkép-
pen többet ér a személytelen 
sajnálkozásnál. Az Ability Park 
mûködtetőinek egyébként hang-
súlyozottan nem céljuk, hogy 
sajnálkozást váltsanak ki az ide 
látogatókból.

– Szeretnénk, ha megszûnne 
az idegenkedés fogyatékos tár-
saink iránt. Nem sajnálkozásra 
van szükség. Elfogadás, együtt-
érzés, kölcsönös tisztelet – ezek 
mindig, minden helyzetben segí-
tenek. Az embert kell látni a 
fogyatékosokban – hangsúlyoz-
ta Baksa Attila, az Ability Park 
vezetője. T. Mészáros András, 
aki március 10-én látogatott el 
a rendezvényre, hasonlóképp 
fogalmazott.

– Az ismeretlentől egy kicsit 
mindig félünk, idegenkedünk. 
Ezek a játékos foglalkozások 
azért jók, mert megismertetnek 
fogyatékos embertársaink min-
dennapjaival. Az itt szerzett 
benyomásokra talán a gyerekek 
a legfogékonyabbak; akik eljön-
nek ide szolidárisabbak, megér-
tőbbek lesznek hátránnyal élő 

embertársaik iránt. Az önkor-
mányzat éppen ezért szeretne 
hasonló rendezvényeket tartani 
az iskolákban, a szociális tárca 
támogatásával – tette hozzá a pol-
gármester, hangsúlyozva: mind-
annyiunk kötelessége gondosko-
dó figyelemmel fordulni a másik 
felé, mert az itt élők közösségét 
ez teszi igazán erőssé.

Szentpéteri Csilla zongoramû-
vész – aki érdi lakos – szintén 
ellátogatott a rendezvényre, részt 
vett a játékos feladatokban, és 
kipróbálta a kerekes széket is. 
Mint mondta, nagy örömmel 
látja a Tesco és az Ability Park 
kezdeményezését, hiszen ő is 
számos jótékonysági koncertet 
adott már a hátrányos helyzetûek 
megsegítéséért. 

– A XXI. század magával 
hozta a súlyos helyzeteket és 
a közönyt: azt, hogy mindenki 
csak a saját életével van elfog-
lalva. Egy-egy olyan kezdemé-
nyezés, mint az Ability Park 
road-showja, sokat változtathat 
ezen. Nekünk, mûvészeknek ott 
kell állnunk ezen ügyek mellett, 
nemcsak a nevünket, hanem az 
arcunkat, gondolatainkat is adva, 
hogy jobb lehessen a világ – tette 
hozzá Szentpéteri Csilla.

És hogy milyen ez a jobb világ? 
Olyan, ahol egy kerekes székes-
nek például nem kell egy órát 
várnia a buszmegállóban az ala-
csonypadlós buszra. Mondhatják 
erre: közlekedjen autóval – de 
autóra egy kerekes székesnek 
ritkán telik a fizetéséből, nyug-
díjából. Mint Bielik Jenő, a prog-
ram egyik animátora mondta: 
az akadálymentesítés ráadásul 
nemcsak a kerekes székeseknek 
jelentene nagyon sokat, hanem 
a babakocsival közlekedőknek, 
illetve a nehezen mozgó idősek-
nek is.

– A programjainkkal, azzal, 
hogy fogyatékos animátorok veze-
tik a játékokat, azt szeretnénk elér-
ni, hogy az emberek ne sajnálkoz-
va nézzenek ránk, ne azt gondol-
ják: jaj, szegény… Nem vagyunk 
mi szegények! Ugyanolyan életet 
élünk, mint bárki más. Hogy én 
kerekeken gurulok, más pedig két 
lábon jár, csak technikai különb-
ség. Dolgozunk, szórakozunk, 
közlekedünk (illetve közleked-
nénk, ha lehetne). Nem azon 
rágom magam, milyen lenne, ha 
én is járhatnék, hanem ugyan-
olyan problémáim vannak, mint 
bárki másnak – jegyezte meg 
Bielik Jenő. 

Aki eljött az Ability Parkba, 
sok egyéb mellett erre is rádöb-
benhetett. És ha legközelebb 
fogyatékos embertársával talál-
kozik, talán más szemmel, más 
gondolatokkal tekint majd rá.

 Ádám Katalin

Az Ability Park két napig Érden volt

Szlalom kerekes székben
Március 10-11-én a Tesco jóvoltából Érdre érkezett 
az Ability Park road-showja. Az idelátogatók kipróbál-
hatták, hogyan tudnak közlekedni kerekes székben, 
bekötött szemmel végigtapogatózni egy labirintusban, 
illatok alapján tájékozódni. A rendezvény célja nem 
az volt, hogy sajnálkozást váltson ki az „épekbõl”– 
ellenkezõleg: azt kívánták tudatosítani, hogy sérült 
társaink teljes értékû emberek, akik ugyanolyan hét-
köznapi problémákkal küzdenek, mint mi, csak adott 
esetben nehezebb körülmények között.

Szentpéteri Csilla is részt vett az Ability Park programjaiban – kipróbálta a 
kerekes széket, és végigment a vaklabirintuson is
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A Tesco és az Ability Park közös rendezvényének megnyitóján T. Mészá
ros András polgármester mellett részt vett Szentpéteri Csilla zongoramû
vész (jobb oldalon), illetve Baksa Attila, az Ability Park vezetõje is (bal 
oldalon). A Tescót Magyar Henrietta (középen) képviselte

Egyszer volt, hol nem volt, egy hatalmas ember – egy óriás! –, 
megjelent egy kis óvodában, ahol az aprók csak tátották a száju-
kat. Voltak, akik a kezüket tartották, hátha a nagy bácsi, akinek 
becsületes foglalkozása országgyûlési képviselő, tesz bele vala-
mit. Meg is érdemelnék, mert ők a jövőt tartják a kezükben…

Nem mese az, amit hallottunk-láttunk a Meseház Óvodában. 
Az óriás – volt vagy kétméteres – gyerekkorában a Mackó jelet 
kapta az óvodában, ahová járt. Itt most dr. Aradszki Andrásként 
vártak rá szeretettel, elvégre nemcsak méreteiben nagy, poszt-
jában is – országgyûlési képviselőként hátha tud segíteni a 
kissé lepusztult intézménynek. Egy kis szobácskában aprócska 
székeken foglaltak helyet az óvó nénik és a tekintélyes vendég. 
Kőváriné Szabó Éva tagóvoda-vezető egy egész megoldásra váró 
listával állt elő, amiből idézünk:

– Zsúfoltan, kis helyen vannak elhelyezve a gyerekek a nem 
óvodának épült kétszintes épületben, ahol négy csoportszoba 
van és egy „zsibongó”. Összesen csaknem százan járnak ide. 
Az épület utolsó nagyobb külső felújítása tizenhat évvel ezelőtt 
történt, azóta csak kisebb, „tûzoltásszerû” munkálatok voltak, 
a legtöbb segítséget szülőktől kaptuk. Szükség lenne bútorcse-
rére, parketta-, játékok felújítására, redőny, nyílászárók, födém, 
kerítés, járda, kapu javítására. Az alsó szint dohos, salétromos, 
a lépcsőház huzatos, télen jeges, balesetveszélyes. 

Hallhattuk: volna itt mit tenni, és főleg az önkormányzattól 
várnak segítséget. A legjobb megoldás talán az lenne, ha a 
szomszédos, jelenleg gazos telken egy új épületet húznának fel 
– nagyobb lenne az óvoda, ahová amúgy is mindig túljelentke-
zés van –, ez a régi pedig megmaradna kiszolgáló egységnek. 
A 95 gyerekre jelenleg statisztikailag 7,6 óvónő és négy dajka 
vigyáz, Kőváriné szeretné, ha összesen nyolc óvónőjük lenne. 
Az épület állagának ismertetése után aztán a beszélgetés eljutott 
egy kényelmetlen kérdéshez, a bérezéshez. 

– Hiába emelték a minimálbéreket, a fizetés mégis alacsonyabb 
lett pár ezer forinttal, azaz az új adózással sokkal rosszabbul jár-
tunk. A megalakult monitoring kormánybizottság nem elérhető, 
így sehol sem kapunk választ a kérdéseinkre – panaszolták az 
óvónők. Dr. Aradszki András ekképp válaszolt:

– Nem akarok visszamutogatni, de nagyon nehéz helyzetben 
vettük át az országot. Bérből, fizetésből élő milliomos nem 
nagyon van… Az adócsökkentés, az irány jó volna, ha volna 
hozzá béralap. Másfél millió embert érint a kedvezőtlen döntés. 
Szerintem az önkormányzatnak kellene kidolgozni egy olyan 
konstrukciót, hogy senki ne járjon rosszabbul.

Erre jegyezte meg valaki: „Mi nem a fizetésért dolgozunk, 
olyan kevés, hanem hivatásból, és ahhoz képest, hogy idegi 
munkát végzünk, ki vagyunk téve a baktériumoknak, a szülői 
atrocitásoknak. Kiöregszünk, hol vannak a fiatalok? Ennyiért ki 
jön ide dolgozni?” 

De maradjunk a Meseházban, ahol körbevezették az 
országgyûlési képviselőt. Így jutott el a Tücsök, a Nyuszi és a 
Micimackó nevû csoportokhoz – láthatta, hogy egy-egy szoba 
valóban zsúfolt. 

– Fontos nap volt ez az életemben, hiszen fontos, hogy test-
közelből ismerjük meg a problémákat. A helyi városvezetéssel 
együtt tennünk kell azokért, akik a jövő jó magyar állampolgára-
it nevelik. Valóban segítségre szorul ez az óvoda, ahol az őszinte 
beszélgetésből kiderültek a gondok, s ahol a nehézségek ellené-
re érződik az itt dolgozókon az elhivatottság, az aggódás a jövő-
ért. Remélem, tudok, tudunk segíteni – hallottuk dr. Aradszki 
Andrástól búcsúzóul. Mentsük meg a „Micimackókat”! 

 Temesi László

Micimackóék segítséget várnak

Egy óriás a Meseóvodában

Dr. Aradszki András tájékoztatta az óvóda vezetõit a lehetõségekrõl
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