
Itt jártak, mi taníthattuk őket  
 
A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (BULÁKE) a tavalyi évben sikeresen          
indult az Európai Unió Grundwig tanulási kapcsolatok nemzetközi pályázatán. 
A 22 ezer euro-s összfinanszírozási projektben három partner vesz részt ( horvát, szlovén és              
magyar), s a  több éven át tartó programok ugyanazt szolgálják: 
„Tanuljunk egymástól.”  
A horvát partner a sportokban elérhető lehetőségek kiszélesítését, a szlovének a művészetben            
való lehetőségeket mutatják be és tanítják meg a többieknek, míg a hazai „csapat” a már több                
éve sikeresen futó érzékenyítő és foglalkoztatási modelljét „adja át”. 
A szigorú előírásoknak megfelelően véghezvitt oktatásokhoz a résztvevők elutaznak a          
bemutató országok adott látássérült szervezeteihez, majd elsajátítják mindazt, ami még          
szélesebbé teszi az adott országban a gyengénlátók, aliglátók és vakok lehetőségeit. 
A több napig tartó „képzések” között előadások, eszme és tapasztalatcserék sora mellett            
lehetőség adódik arra is, hogy a helyiek bemutassák országukat, városukat és           
belecsempésszenek egy-egy kulturális, vagy éppen gasztronómiai programot.  
Március 25-28 között az első igazi találkozó Budaörsön zajlott le. A zordra fordult időjárás              
miatt kissé nehezen értek ide a délről érkezők, de az első esti vacsora alatt –miközben kint                
tombolt a későn visszaérkezett tél- megbeszélték a következő napok menetét.  
Másnap délelőtt az Adler étteremben –hiába a nyelvi nehézségeknek- tolmácsok segítségével           
elkezdődött a bemutatás. 
( A pályázat hivatalos nyelve az angol, de mivel mindhárom fél biztosított „hazai” tolmácsot,              
a beszédek, kérdések akadálytalanul folyhattak. 
A BULÁKE csapatának, tevékenységeinek fontos eleme a jól kiépült partneri működés, amit            
a budaörsi önkormányzat oldaláról maga Wittinghoff Tamás polgármester úr mesélt el. 
Ezután a környéken és a helyben is nagy népszerűségnek örvendő gyógymasszázs oldalát az             
egészségházból egy szünete árán belépő Kardos Éva főorvosnő ecsetelte; visszajelzésekkel és           
a kissé szárazabb, de erősen a hasznosságot bizonyító statisztikákkal is. 
A délután folyamán a résztvevők átmentek a Patkó utcai szolgáltató irodába, ahol pedig             
azmellett, hogy ismét kaptak információkat a működésről a munkavállalók oldaláról is,           
bejárhatták magát az irodát, meglepetésként egy rövid masszázsban is részesülve zárhatták le            
a napjukat.  
Másnap lazításképp színes városnéző buszkiránduláson, egy budapest szívét megmutató         
hajóúton vehettek részt annak ellenére, hogy az időjárás nem akarta tudomásulvenni: Már            
tavasz van! 
A helyi egyesület modelljét jegyzetekkel, fotókkal és a kérdésekre kapott válaszokkal igyekvő            
partnerek a „hazai” lehetőségeket figyelembevéve igyekeznek majd adaptálni a         
megtanultakat.  
Az első „tanóra” után a távozó szervezetek megismerve egy kicsit jobban a BULÁKE             
ténykedését és működését baráti kézfogásokkal és a hamarosan létrejövő újabb találkozóra           
való invitálással indultak haza. 
A következő „óra” április 20-25 között lesz szlovéniában, ahol a budaörsi csapat elsajátíthatja             
majd a látássérültként is jól végezhető alkotás rejtelmeit. 
  


