
Akik a kezükkel látnak és dolgoznak 
A HR Globe a Budaörsön működő BULAKE Egyesületben járt, ahol vak és gyengén látó 
masszőrök dolgoznak.  
  
Becslések szerint Magyarországon több mint negyvenezer látássérült él. Csaknem kilencven százalékuk munkanélküli. A             
Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete (BULAKE) azzal a céllal alakult meg 2005 januárjában, hogy segítse a               
megváltozott munkaképességű embereket. „Kezdetben az Egyesület munkavállalóinak a száma tíz fő volt. 2009-ben             
tizenhétre bővült. Masszőrök, informatikusok, adminisztrátorok dolgoznak itt" - meséli Nyikes Fatime az Egyesület elnöke. -               
a BULAKE a Vakok Szövetsége kényszerű átalakulása nyomán jött létre. Erre többek között azért volt szükség, mert a                  
Szövetség egy rendkívül merev intézményi rendszerben dolgozott, és egy idő után nem volt lehetőség a fejlődésre. Az                 
Európai Unió elvei is hatással voltak az átalakulásra - teszi hozzá Nyikes Fatime. 
„Mivel a látássérültek nagyon speciális célcsoportot alkotnak, nehéz megtalálni őket. A megújult érdekképviselet szakmai              
irányelvei szerint, a szolgáltatásokat minél közelebb kell vinni a célcsoporthoz, és azokat a személyes kapcsolatokon               
keresztül egyéni igényekhez kell igazítani.  
  

 
  
Ennek köszönhetően a látássérültek számára a segítségnyújtás bárhol az országban elérhetővé válik, a fővárostól távol eső                
településeken is. Másrészről pedig a látó emberek számára most már a látássérültek is „láthatóvá" válnak " - magyarázza                  
Nyikes Fatime. Az Egyesület tevékenységi körébe tartozik, többek között a tanfolyamok szervezése, önellátási,             
tájékozódási/közlekedési oktatás, életvezetési és egyéb tanácsadás, rehabilitációs, jogi, mentálhigiénés, és pszichés           
tanácsadás, ügyintézési, adminisztrációs segítségnyújtás stb.  
A BULAKE fontosnak tartja, hogy a látássérültek ugyanolyan hasznosnak érezzék magukat, mint a társadalom többi tagja.                
Ne szigetelődjenek el, járjanak emberek közé, találkozzanak hasonló sorsú emberekkel. Ebben tud segíteni a munka.               
Sajnálatos módon ma még nagyon kevés lehetősége van egy látássérült embernek, hogy munkát találjanak. 
Az Egyesület készített egy felmérést a tagok között arra vonatkozóan, mely szakmák érdekelnék őket. A legtöbben az                 
informatikára és a masszázsra szavaztak.  
Nyikes Fatime szerint a masszázs tipikusan látássérült szakma. „A vele született látássérülteknek sokkal kifinomultabb a               
többi érzékszerve, a hallása, a szaglása, a tapintása, az ízlelése. A szocializációs folyamat ugyanis egy csecsemőnél                
kompenzálja a hiányosságot, jelen esetben a látást. Egy felnőtt embernél erre már nincs lehetőség. Másrészt pedig az                 
információ felvétel hetven százalékban a szemen keresztül történik. Ha ez az érzékszerv sérült, az agyban át kell szervezni az                   
információ felvételét" - fejtegeti Nyikes Fatime.  
„Bizonyos értelemben sokkal nagyobb előnyük van a vak masszőröknek, mint a látóknak. Utóbbiaknak ugyanis megoszlik a                
figyelmük, nemcsak a tapintásra figyelnek" - kapcsolódik be a beszélgetésbe Józsi, aki évek óta gyógymasszőrként dolgozik.                
Több szakmája is van a masszőri mellett, mégis úgy érzi ebben találta meg a hivatását.  
Attila - a BULAKE másik masszőre - szerint csak addig egyformák a masszőrök, amíg a tanfolyamra járnak. Később                  
mindenkinek kialakul az egyéni stílusa. Neki például az, hogy remekül tud hallgatni és meghallgatni embereket, sorsokat,                
anélkül, hogy véleményt alkotna. Mint mondja, sokszor úgy érzi, a masszőr egyben pszichológus is.  
Az Egyesületet sokan keresik fel. Nyikes Fatime szerint ez több dolognak is köszönhető. Egyrészt náluk olyan masszőrök                 
dolgoznak, akik már hosszú évek óta a szakmában vannak. OKJ-s végzettséggel rendelkeznek, több éves gyakorlatot               
szereztek kórházakban. Másrészt mivel az önkormányzattal szerződésben állnak, aki szociálisan rászorul, vagy a szakorvos              
írja fel a kezelést, kedvezményes áron veheti igénybe a masszázst. Harmadrészt pedig azok, akik gátlásosak, sokkal                



bizalmasabbak a látássérült masszőrökkel, mint a látókkal. Hiszen nagyon sok embernek problémát jelent levetkőzni              
vadidegen előtt. 
A vendégek többféle masszázs közül választhatnak: 

● frissítő, 
● kozmetikai, 
● gyógy, 
● szinergikus, 
● kondicionáló, 
● cellulit. 

  
Szerző: Fáska Ágnes 


