
ÉRZÉKENYÍTÔ PROGRAMOK A FEHÉR BOT VILÁGNAPJÁN 

Új irodába költözött a BULÁKE 
Újabb Érzékenyítô Napot tartott október 15-én a Budakörnyéki 
Látássérültek Közhasznú Egyesülete a Városi Klubban a Fehér 
Bot Világnapja alkalmából. Ebben az évben nem a szakmai 
elôadásokra, hanem kifejezetten a tapasztalati tanulásra 
helyezték a hangsúlyt. Ennek szellemében olyan programokkal 
várták az érdeklôdôket, melyekkel közelebb kerülhettek a 
látássérültek élethelyzetének megismeréséhez.  
 
 

AFehér Bot világnapját a Braille-írás megalkotójának 

születésnapján tartják minden évben. Az idei esztendô igazán kerek évforduló, hiszen éppen 200 éve annak, hogy a                  
látássérültek életét alapjaiban megváltoztató és nagymértékben megkönnyítô Louis Braille megszületett. A budaörsi            
rendezvényt Wittinghoff Tamás polgármester (a képen jobbra) nyitotta meg, aki köszöntôbeszédében arra kívánta             
felhívni a figyelmet, hogy a legnagyobb probléma a fogyatékosokkal kapcsolatban a kommunikáció hiánya. „Egészen              
addig míg nem tudjuk magunkat mások élethelyzetébe beleélni, addig kommunikálni sem tudunk velük. Éppen ezért               
nem is véletlen, hogy a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete a mai rendezvényén erre helyezi a               
hangsúlyt” – kezdte a polgármester, aki mondandóját példázva még Tolsztoj egy meséjét is elmondta. – „Mindenki része                 
az egésznek, és ha ebbôl valaki mégis kirekesztôdik az azt jelzi, hogy a társadalom nem működik jól. Ma 83 ezer                    
látássérült van Magyarországon és a fogyatékkal élôk 15 százalékát teszik ki. Itt Budaörsön sok kezdeményezés segíti a                 
mindennapjaikat. Például a Városháza liftjében Brailleírással is lehet tájékozódni, de emellett kiemelten segítjük a civil               
szervezetek kezdeményezéseit is.” Éppen ennek mentén valósulhatott meg az is, hogy november 10-tôl a              
Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete átköltözhetett egy másik irodába, a Patkó utca 7-be. Itt pedig nem               
csak a már megszokott feladataikat látják majd el, hanem egy új szolgáltatással is bôvül az általuk nyújtott segítési                  
formák listája. Az új irodában berendezésre került egy Telekuckó, amely nyolc számítógéppel várja az internetezni               
vágyókat, de a fô rendeltetése a gépeknek az lesz, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkakeresését               
segítse. „Öt-hat számítógépet teljes egészében az érdeklôdôknek tartunk majd fent, a többi pedig az egyesületünk               
tagjainak a munkáját és a mindennapi ügyintézését segíti majd” – mondta Nyikes Fatime (a képen balra), az egyesület                  
vezetôje. – „Bárki bejöhet majd a Telekuckóba internetezni bármilyen célból. Ha kell akár segítséget is tudunk biztosítani                 
azoknak akik nem túl járatosak az informatika területén. Sôt, tanfolyamokat is fogunk majd indítani azok részére, akik                 
igénylik ezt. Az új Telekuckó létrejöttét Gáspár Mátyás a Templom téri Telekuckó vezetôje jelentette be a rendezvényen,                 
és egyben azt is elmondta, hogy Budaörs volt az elsô város amely befogadta a Telekuckó szervezetet, amelybôl azóta                  
országszerte már közel 500 van. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú             
Egyesületének új irodájában megvalósuló Telekuckó azért lesz egyedülálló kezdeményezés, mivel nem csak a             
látássérülteknek, hanem az egészséges embereknek is szolgáltatásokat nyújt majd. A délelôtti, úgymond szakmaibb             
programok során Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke            
mondta el gondolatait a látássérültek érdekvédelmérôl, majd az akadálymentesítés kérdésével is megismerkedhettünk a             
látássérültek szemszögébôl. Majoros Julianna, a Technogen Kft.-tôl építészeti megoldásokat mutatott be, melyek a             
látássérültek akadálymentes és biztonságos közlekedését segítik. Ezután rendhagyó program következett, ugyanis a            
jelenlévôket sötétbüfé várta, ami azt jelentette, hogy a szendvicseket és a süteményeket mindenkinek sötétben kellett               
elfogyasztania. A Városi Klub elôterében az egyesület mindennapi életébe is bepillanthattunk egy fotókiállításnak             
köszönhetôen, az emeleten pedig a Braille-írógéppel is közelebbrôl meg lehetett ismerkedni, sôt a bátrabbak egy               
kilencven perces érzékenyítô tréningen is részt vehettek. Este a programok a Jókai Mór Művelôdési Központban               
folytatódtak, ahol a Vakrepülés Színjátszó Egyesület adta elô „A varázskert örökösei” című színdarabját, ezt is teljesen                
sötétben és interaktívan, a közönség bevonásával. „A rendezvénnyel maximálisan elértük a célunkat” – összegezte a               



nap tapasztalatait Nyikes Fatime. – „Nagyobb volt a látogatottság, mint amekkorát reméltünk. Szakmai helyett idén               
inkább gyakorlatorientált programsorozatot szerettünk volna összeállítani, éppen azért, mert azt valljuk, hogy a             
tapasztalat sokkal több információt képes átadni, mint maga az elmélet. Igazából a tapasztalati tanulás az, ami hatékony                 
lehet a másik elfogadásának szempontjából. A színházi elôadás a nap végén föloldotta a maradék tartózkodást is az                 
emberekben. Hihetetlen élményt nyújtott azoknak akik eljöttek. És habár sokan voltak kíváncsiak a programokra, de mi                
azt valljuk, hogyha csak egy-két embert tudunk megszólítani és szemléletváltást érünk el náluk, akkor már megérte                
megrendezni. A fogyatékosságügy nem haladhat nagy léptekkel elôre mivel nagyon személyes téma. Minden egyes              
adott személyt meg kell szólítani ahhoz, hogy ez működjön. Azt is próbáltuk demonstrálni a program kapcsán, hogy itt                  
nem csak arról van szó, hogy a látókat érzékenyítsük, hanem a saját tagjainknak is fel kell vállalniuk, hogy nekik fontos                    
ez az ügy és ezért tenniük kell legalább annyit, hogy eljönnek, tehát hogy egyáltalán megjelennek a társadalmi                 
vérkeringésbe. A kettôs szemléletváltást tartjuk igazából a legfontosabbak Ez a rendezvény is ezt a célt hivatott                
szolgálni.” Jelenleg 17 embert tudnak foglalkoztatni az egyesület égisze alatt, ami a megváltozott munkaképességűek              
foglalkoztatásának egyik kiemelkedô példája. Az új irodában immár nagyobb helyiséget kap a két állandó masszôr, akik                
maguk is látássérültek, és ahogy Nyikes Fatime is mondja, nagyobb bizalom alakul ki a masszôrrel szemben így, mivel                  
sokan nem szívesen mutatkoznak ruha nélkül mások elôtt, nem beszélve arról, hogy ôk nagyobb hatékonysággal látják                
el a munkájukat, hiszen számukra a tapintás a látás. Emellett pedig az új helyen szeretnék tovább bôvíteni                 
szolgáltatásaikat azzal is, hogy civil szervezeteknek segítséget nyújtanak a pályázatírásban. Az egyesület vezetôje             
fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jövôben is szolgáltatásaik minôségére igyekeznek helyezni a hangsúlyt. SÓS ESZTER 


