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Hálózat

Éles KrisztinaÉles Krisztina

Fogyatékkal élőkkel egy családban

Egy új jövevény érkezését várva 

minden szülő azért imádkozik, hogy 

gyermeke egészségesen lássa meg a 

napvilágot. Előfordul azonban, hogy 

a természet egy pillanatig nem végzi 

tökéletesen a dolgát. A betegen, vagy 

fogyatékkal érkező új családtagot 

nem minden esetben fogadják kellő 

szeretettel, tisztelettel, de sajnos az is 

előfordul, hogy a szülei lemondanak 

róla, otthonba kerül. Bakó Gusztáv-

né Marika és a Napsugár Közhasz-

nú Egyesületben együttgondolkodó 

szülőknek azonban ajándékként 

küldte a Teremtő sérült gyermekü-

ket. Értelmet, célt keresnek a fogya-

tékkal élő fi atalok számára, s  ettől 

teljesedik ki a szülők élete. Keresik 

a napsugarakat a felhők felett, ami a 

segítségére szoruló családok tagjai-

nak arcára mosolyt csal.

Éles Krisztina: A  Bakó család 

példaértékű története egy gyermek 

születésével kezdődött, 43 évvel ez-

előtt. Balázs értelmileg sérült gyer-

mekként látta meg a napvilágot 

– azt hihetnénk – sorsa eleve elren-

deltetett a nehézségekkel való küz-

delemre. Szülei azonban boldogsá-

got szántak számára osztályrészül. 

Édesanyaként hogy látod, mi a ti 

családotok lételeme?

Bakó Gusztávné: A  bolond-

ság! Bolondozunk, nevetünk, örü-

lünk egymásnak és mindenkinek. 

Feladásra soha nem gondolunk. 

A  teljes élet iránti igény motivál 

bennünket. Odafi gyelünk másokra 

és kiharcoljuk, hogy ránk is odafi -

gyeljenek tisztelettel és szeretettel. 

Születésekor elhatároztam, hogy 

minden felhő alól kirántom gyer-

mekem, hogy minél több melenge-

tő, erőt adó napsugár érje.

Örökmozgóként élem az életem, 

s  ha vannak is nehezebb napok, 

nem hagyom, hogy terveimben, 

céljaimban bármi letörjön. Min-

dent a fi amért és a hozzá hasonló 

fi atalokért, valamint az ő szülei-

kért teszek. Tudom, hogy az életük 

mindig nehezebb lesz ép, egészsé-

ges társaikénál; de azt szeretném, 

hogy azt minél tartalmasabban 

tudják megélni. Arra ösztönzöm a 

hasonló kihívásokkal küzdő szülő-

ket, hogy ne zárkózzanak be és fő-

leg ne zárják be gyermeküket.

É. K.: Innen ered a Napsugár 

Közhasznú Egyesület életre hívásá-

nak ötlete is?

B. G.: A kezdetektől kerestem a 

hozzánk hasonló sorsú családokkal 

a kapcsolatot. Elkeseredettséggel 

töltött el, hogy sok szülő túlóvja 

gyermekét, és elzárja a külvilágtól. 

Igyekeztem meggyőzni őket arról, 

hogy hagyni kell kipróbálni magát 

a fi atalnak, hogy minél több impul-

zust, élményt szerezzen. Sajnos sok 

család anyagi okokból nem tudta 

fogyatékkal élő családtagját a hét-

köznapokból kiragadó impresszi-

ókhoz juttatni. Meggyőződésemet 

és életerőmet meg szerettem volna 

osztani a velünk azonos, vagy ná-

lunk nehezebb helyzetben lévőkkel. 

A  család, a  kisközösség közvetít, 

pozitívan hat a társadalmi integ-

ráció irányába is. Hittem és az-

óta már be is bizonyítottam, hogy 

könnyebb a gyakran bizony nehéz 

terheket közösen viselni, és így a 

fi ataloknak sokkal szebb életet biz-

tosíthatunk.

É. K.: Milyen célokkal jött létre 

a civil szervezet?

B. G.: A  Napsugár Közhasznú 

Egyesület 2002-ben a leghátrányo-

sabb helyzetben lévő fogyatékkal 

élő gyermekek, fi atalok helyzeté-

nek jobbítása, valamint családjaik 

megerősítése érdekében jött létre. 

Egyesületünk az esélyegyenlőség 

jegyében végzi tevékenységét. Azt 

szeretnénk elérni, hogy az általunk 

felkarolt fi atalok társadalmilag 

hasznosnak érezhessék magukat; 

értékeikkel a velük élők is tisztában 

legyenek; környezetük pedig meg-

becsülje őket.
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É. K.: Segítik szakemberek a 

munkátokat?

B. G.: A  téma iránti érzékeny-

ségem arra ösztönzött, hogy a 

pénzügyi területről nyissak a szo-

ciális tevékenység irányába is, ezért 

megszereztem a szociális munkás 

végzettséget. Minden tudásomat 

és tapasztalatomat az ügy szolgála-

tába állítottam. A fogyatékkal élők 

szülei, az érintett rokonok, ismerő-

sök egy egészen komoly hálózattá 

alakultak. Közöttük mindig akad 

az éppen előttünk álló célok meg-

oldását segítő szakember. „Valaki 

biztosan ismer valakit…”, s  azt a 

valakit én megtalálom és bevonom.

Rendkívül sok időt töltök ötle-

tek, lehetőségek, források és párt-

fogók kutatásával. Minden olyan fó-

rumra elmegyek, amely a mi kis kö-

zösségünk megerősödését, céljainak 

megvalósulását segítheti. Mindig 

megsegít bennünket a Mindenható, 

van, hogy „valaki” magától bekopog 

az egyesület ajtaján, egy magasabb 

érzelmi intelligenciával megáldott 

jótevő; vagy éppenséggel hoznak 

egy fantáziánkat belobbantó ötletet.

É. K.: Milyen közösségépítő 

módszereket alkalmaztok, milyen 

programokat valósítotok meg?

B. G.: Az évek során sok min-

dent kipróbáltunk, de leginkább az 

amatőr művészetek személyiség-

fejlesztő és közösségépítő erejében 

látjuk sok kérdésünkre a választ. 

A  mi gyermekeink szeretnek al-

kotni, közösen létrehozni valamit, 

amiben kiteljesedhetnek. Akkor 

a legboldogabbak, ha egymás-

nak, családtagjaiknak, barátaiknak, 

a közönségnek örömet okozhatnak. 

A  sikeres kézműves foglalkozások 

alkalmával az elkészült alkotásokat 

elajándékozzák. A közös éneklésnél, 

színpadi szereplésnél, fi lmkészítés-

nél örömtelibb elfoglaltságot pedig 

el sem tudnak képzelni maguknak.

Éves munkatervünkbe képes-

ségfejlesztő foglalkozások, men-

tálhigiénés terápia, rehabilitációs 

programok éppúgy bekerülnek, 

mint a kirándulások, nyaralások, 

táborozások. Programjainkon az 

óvodáskortól a felnőttkorú fogya-

tékkal élőt nevelő családok egy-

aránt részt vesznek. Heti rend-

szerességgel klubfoglalkozáso-

kat tartunk, segítséget nyújtunk 

sorstársainknak a hivatalos ügyek 

intézésében, fórumokra hívjuk a 

szülőket. A családok megerősítésé-

re életvezetési tanácsadást szerve-

zünk. Egymás problémáinak és az 

azokra adott válaszainak megisme-

rése átlendít a gondokon. is. Az ér-

telmi fogyatékos gyermeknek egy 

életen át segítő, óvó-védő kezekre 

van szüksége. A  nehéz és szürke 

hétköznapokat könnyebb elvisel-

ni, ha tudjuk, hogy számíthatunk 

sorstársainkra, a  közös programo-

kon való részvétellel mi magunk is 

feltöltődünk, erőt gyűjtünk.

É. K.: Hogyan teremtetek mind-

ehhez forrásokat?

B. G.: Az állami támogatások 

mellett kapunk adományokat. de 

szívesen összefogunk más civil 

szervezetekkel is. Megragadjuk a 

pályázati lehetőségeket és fi gye-

lemmel kísérjük a szakmai szer-

vezetek által kiírt felhívásokat 

is. Mozgatjuk a hálózatot, hiszen 

egyesületünk tagjai minden apró-

ságnak örvendenek és jókedvük a 

mi legfőbb motivációnk.

Templomi koncerten

A lehetőségeknek elébe kell menni
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É. K.: Értelmi sérült fi atalok-

ból létrehozott amatőr művészeti 

csoportokban fejleszthetik képes-

ségeiket és bontakoztathatják ki 

tehetségüket tagjaitok. A  zenét és 

az amatőr színjátszást találtátok 

annak az egyetemes nyelvnek, ame-

lyen legkönnyebben meg tudjátok 

értetni a világgal gondolataitokat, 

vágyaitokat, küldetéseteket?

B. G.: Igen, ez a két művésze-

ti ág a maga komplexitásával, fi -

nomságával az, amelyik leginkább 

össze tudja fonni az ép és a sérült 

ember lelkét. A  „mi is képesek 

vagyunk” élményét élik át a fi ata-

lok 2014 óta a Napsugár Zenekar 

próbáin és előadásain. Fasching 

Zsuzsanna adjunktus, zeneterape-

uta vezetésével, egyetemi hallgatók 

bevonásával komolyzenei darabo-

kat, népdalokat és népszokásokat 

tanulnak a fi atalok, s velük szüleik 

is. A tanárnő szíve-lelke teljes oda-

adásával lelkesít, ha kell, fegyel-

mez. A  tízévestől a negyvenesekig 

lelkes tagjai a csapatnak a kiváló 

hallású énekes és a maga által vá-

lasztott hangszeren játszani tudó 

Down-szindrómás, autista, értelmi 

sérült. A  próbákon, ahol érezhető 

a csoportdinamika, erősödik önér-

tékelésük, önbecsülésük. A  dalok 

ismétlése, a ritmikus kiolvasók old-

ják a feszültséget; érezhető a fi gye-

lem, a koncentrált együttműködés 

fejlődése. A  közösségi élmény, az 

együtt zenélés öröme pedig köny-

nyeket csal a közönség szemébe 

a bemutatókon, például a szom-

bathelyi Szociális Héten, vagy az 

évente megrendezésre kerülő „Mi 

is itt vagyunk!” gálán. Karácsonyra 

pásztorjátékkal készülünk, koncer-

tezünk templomokban, de minden 

meghívásnak eleget teszünk. 2018-

ban a Fogyatékkal Élők Országos 

Fesztiválján első helyezést értünk 

el, és az is nagy büszkeséggel tölt el, 

hogy már szakdolgozat is készült 

a zenekar munkájából, így jó pél-

dánkat más hasonló szervezetek is 

adaptálhatják.

A  fi atalok többen – velük a 

fi am is – szorgos tagjai a 2015-

ben létrejött Sugár/Érintő Szín-

játszó Csoportnak, amelynek mű-

vészeti vezetője a Weöres Sándor 

Színház színésze, Szabó Róbert 

Endre. Amatőr művészeink párat-

lan őszinteséggel csodálkoznak a 

világra, s  a színészet segíti fantá-

ziájuk kibontakozását. Kommuni-

kációs képességeik fejlődnek, hi-

szen megtanulnak úgy artikulálni, 

hogy mindenki megértse őket. 

A  közel 30 színjátszó között van 

alig 16 éves és akad, aki elmúlt 

már 40. Az értelmi sérültség szé-

les skálája jelen van. A tehetséges 

autista fi atalok kiváló intelligenci-

ájukkal és memóriájukkal emelik 

a színvonalat a csoportban, s  itt 

levetkőzik a környezetükkel való 

kapcsolatépítés nehézségeit. Szín-

padra álmodták és saját nyelvükre 

fordították Oscar Wilde: A  Bol-

dog herceg című egyfelvonásos 

mesejátékát, az egészséges gyer-

mekeket a fogyatékkal élők elfo-

gadása iránti az „Ott és itt” szín-

játék bemutatásával érzékenyítjük. 

A  mese legnagyobb tanulsága, 

hogy meg kell becsülnünk, amink 

van. Színjátszóink szinte ujjong-

tak, amikor a darabot a Weöres 

Sándor Színházban is bemutat-

hatták. Ezekért a felejthetetlen él-

ményekért teszem a dolgom nap, 

mint nap.

Szabó Róbert Endre mentorálja a Sugár Érintő Színjátszó Csoportot

Balázs és társai a hangszerek bűvöletében
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É. K.: Kik támogatnak az úton? 

Kik segítik a szakmai az egyesület 

szakmai munkáját?

B. G.: Minden elismerést meg-

érdemelnek a művészeti veze-

tők. A sérültekkel való foglalkozás 

nemcsak szakértelmet követel, de 

nemeslelkűségük elengedhetetlen 

a sikerélmény eléréséhez. A  szín-

játszó kör gondolata eredetileg 

Karácsony Éva építőmérnökben 

született meg, aki Down-szind-

rómás fi a fejlesztéséről szeretett 

volna gondoskodni sorstársaiból 

álló közösségben. Szervezett úszó-

csapatot is értelmi fogyatékosok-

nak, míg fel nem fi gyelt arra, hogy 

a Down-szindrómások spontán is 

szeretnek színészkedni. Molnár 

Péterné Bori az egyesület másik 

motorja, aki mentálhigiénés fej-

lesztő tanárként terápiás foglalko-

zásokkal segít.

É. K.: Rengeteg apró és hatal-

mas célt elért már az egyesület. 

Mi az igazi vágya a szülőknek, 

hogyan képzelik el gyermekeik jö-

vőjét?

B. G.: Egyesületünk szülői sze-

retnék gyermekeiket akkor is jó 

helyen tudni, amikor mi már nem 

leszünk. Olyan életközösségről 

álmodunk, ahol a lakhatás és a 

foglalkoztatás egyaránt megoldott, 

s  így biztosított a fi atalok jövője. 

A  tanulmányutakon és szakcik-

kekben megismert jó gyakorlatok 

erősítik bennem azt az elméletet, 

hogy leginkább akkor érzik a sé-

rült családtagjaink a társadalom 

hasznos részének magukat, ha ér-

tékes munkát végeznek. Remélhe-

tőleg a közeljövőben megvalósul 

egy nagy álmunk, amely a fő cél 

felé vezető út egyik fontos mér-

földköve. Szeretnénk nyitni egy 

olyan palacsintázót, amely egyben 

közösségi tér is lenne. A vendéglá-

tást a fogyatékkal élő fi atalok kö-

zösen végeznék ép családtagjaik-

kal; a gyengék az erősekkel együtt 

dolgoznának, erősítve a közösségi 

érzést és biztonságérzetüket. Köz-

ben közösségi programokat szer-

veznénk a nyilvános próbáktól az 

ismeretterjesztő előadásokon át a 

kiállításokig; vagy éppen a gyer-

mekeink által készített fi lmek be-

mutatójáig. Bevételhez jutnának 

így a munkát vállaló fi atalok. Min-

denki elismerné kitartásukat, erő-

feszítéseiket. Büszkék lehetnének 

arra, amit csinálnak; hogy teljes 

értékű emberként élik emberhez 

méltó életüket.
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Tökéletesedő színpadkép

Egy szál fi lcvirág az örömteli jutalom


