
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jótékonysági bál a figyelemfelkeltés jegyében 

SZEMTŐL-SZEMBE 
Harmadik alkalommal rendezett jótékonysági estet a Budakörnyéki Látássérültek              
Közhasznú Egyesülete Kiemelt céljuk minden évben csökkenteni a fogyatékkal élôk és az                     
ép emberek közti szakadékot, melyet, mint mondják úgy a legkönnyebb elérni, hogyha                      
megmutatják, egy fogyatékkal rendelkezô éppúgy él, mint bárki más.  

Akülönbség csupán annyi, hogy a sérülteknek többszörösen helyt kell állnia a társadalom elvárásaival             

szemben, és több energiát is kell befektetniük abba, hogy a hétköznapi életüket úgy élhessék, mint               
bármelyikünk. Éppen ezért tisztelet kellene, hogy övezze ôket, s 2009-ben el kellene jutni oda a               
társadalomnak, hogy az elôítéletek szajkózói az elenyészô kisebbség álláspontját képviseljék. Amíg viszont            
ez nincs így, addig a látássérültek érdekvédelmét is magas szinten kell képviselni. Ebben pedig a budaörsi                
székhelyű Budakörnyéki Látássérültek élen járnak. Ezt bizonyítja idei báljuk is, melynek tapasztalatairól az             
egyesület vezetôje, Nyikes Fatime számolt be lapunknak. 
– A mostani bál az egyik legjobb rendezvényünk volt – kezdte Nyikes Fatime. – Én azt gondolom,                 
hogy nagyon jól sikerült. A létszámmal is elégedettek vagyunk, hiszen közel kilencvenen jöttek el a               
Friedmann Házban tartott rendezvényre. Kiemelkedô csapatmunkát végeztek a látó segítôink és a            
látássérültek, akiket megkértünk, hogy segédkezzenek a bál elôkészületeiben és magán a           
rendezvényen. Mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, nagyon lelkesek és elkötelezettek voltak és             
szerintem ennek is volt pozitív üzenete, hiszen valamilyen szinten ezzel az együttműködéssel is egy              
példát mutatunk a társadalom felé, hogy hogyan kell elképzelni a látássérültek és a látók közti               
kommunikációt. Kapunyitáskor Cseh Márton sommelier borkóstolóval várta a vendégeket. A köszöntôk           
után Kiss Ádám humorista elôadásán kacaghattak az egybegyűltek, majd Weszely Ernô vak zongoraművész             
harmonikázott a jelenlévôknek. Az elsô szünetben a Glamour Singers nevű kórus lépett fel, akik acapella               
stílusban adtak elô dalokat. A második szünetben tombola volt, amin az egyesület legnagyobb örömére              
nagyon sokan ottmaradtak és elôzôleg rengetegen ajánlottak fel értékes tárgyakat a tombolaajándékok közé 
– Úgy gondolom, hogy akik nem ismerik annyira a fogyatékosság ügyet, elmisztifikálják a              

fogyatékos személyekkel kapcsolatos dolgokat – teszi hozzá az egyesület elnöke. – A legtöbben             
keresnek valami kapaszkodót ahhoz, hogy meg tudják magyarázni maguknak, alamiféle          
hasznosságuk jogán meg lehet tűrni a társadalomban a fogyatékos embereket. Akik viszont itt             
megjelentek, ôk ezen már túlléptek, vagy valószínűleg fel sem merült bennük. Nem arról szól sem az                
adományozásuk, sem az, hogy egy ilyen rendezvényre eljönnek, hogy keresik azt, mitôl különleges a              
másik. Szerintem ôk már valóban azt látják, hogy mi az ami közös, tehát nem a különbségeken,                
hanem inkább a közös pontokon van a hangsúly. Ez szerintem nagyon fontos és ez képezi a mi                 



munkánknak is az alapját. Ami közös az természetesen az EMBER, így csupa nagybetűvel. Nyikes              
Fatime fontosnak tartja kiemelni, hogy a jól sikerült rendezvény az elnökség közös munkájának az              
eredménye és azt is, hogy habár a képviselôtestületbôl mindenkit személy szerint meghívtak a             
rendezvényre, a jótékonysági bálon mégis a vártnál kevesebben képviselték a városvezetést. A            
Vöröskereszt, és a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Szervezete is képviseltette magát. 
– Mindamellett, hogy sikeres volt az este, én úgy gondolom, hogy a bálunk nem egyszerűen egy                
kulturális rendezvény volt, hanem olyan célok mentén lett szervezve, amelyek többeknek is fontosak             
lehetettek volna. Sajnálatos módon a helyi televízió szerkesztôsége számára nem volt elég hírértéke             
ennek a rendezvénynek. A rendezvény egyik védnöke maga Wittinghoff Tamás polgármester volt, aki             
Nyikes Fatime mellett fogadta a vendégeket. A másik védnök Fésűs András, a Lions Klubok Magyarországi               
Szövetségének kormányzója volt. A Lions Klub karitatív tevékenységet folytat, leginkább a látássérültek            
célcsoportjának irányába, de ez részükrôl inkább önkéntes munkát jelent. A Lions Klub tavaly karolta fel a                
Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületét, és azóta segíti a szervezet munkáját. A BULAKE            
jelenleg 11 látássérültnek és három látó segítônek tud munkát biztosítani az egyesület keretein belül, ezzel               
is példát mutatva arra, hogy a sérültek is megállják a helyüket a munkaerôpiacon. Felmérték a keresletet és                 
olyan piacképes szakmákat választottak ki, amelyeket tagjaik kisebb-nagyobb átképzéssel képesek          
maradéktalanul elvégezni. Így tehát gyógymasszôrként, informatikusként és programszervezôként tudják a          
látássérülteket alkalmazni. 
– A bálon befolyt összeget egyrészt a foglalkoztatásunk fenntarthatóságára fogjuk költeni, hiszen            
plusz négy embert alkalmazunk most, és hogy ezt be tudjuk indítani, ehhez pénz kell. Nagy részét                
erre költjük majd, de szokásunkhoz híven idén is lesz egy életmód táborunk, valamint             
segédeszközöket szeretnénk juttatni azon tagjainknak, akik erre rászorulnak. De mindenképpen az           
önálló életvitel megvalósulását szeretnénk segíteni, hiszen ez az egyik legnagyobb célja a            
munkánknak. A másik az a társadalmi integráció, aminek azt gondolom, hogy egy szelete lehet              
például ez a bál is. A nyár is mozgalmasan fog telni az egyesület számára, hiszen június elsô hetében lesz                   
egy iskolaprogramjuk a Városi Ifjúsági Klubban, ahová iskoláskorú gyermekeket várnak. Itt a Harry Potter              
népszerű kerettörténetét használják fel és abból kiragadott helyszíneket állítanak föl a teljes sötétségbe,             
ahol a gyerekeknek ülönbözô feladatokat kell majd elvégeznie. SÓS ESZTER 


