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Még egy lépés a szemléletváltás felé! Egészséges és fogyatékkal élő
fiatalok közös sportélménye Veszprémben
Veszprém, 2014. október 9. – A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódjelű, „Rehabilitáció,
Érték, Változás” (RÉV) kiemelt projekt keretében került megrendezésre az „Érjünk együtt
célba!” Integrációs Sportrendezvény, amelyen Kiss Norbert sportért felelős helyettes
államtitkár mondott köszöntő beszédet és Szekeres Pál fogyatékos személyek
társadalmi integrációjáért felelős miniszteri biztos nyitott meg.
Az esemény célja, hogy a közös sport öröme elősegítse az előítéletek, valamint a
szociális gátak lebontását. Az eseményt megelőzően a város négy iskolájában különleges
osztályfőnöki órákat tartottak, melyek fő témája volt az esélyegyenlőség elvének
értelmezése, a sztereotípiák feloldása, valamint a fogyatékos emberekkel való
kapcsolatteremtés folyamata.
A Lovassy László Gimnázium adott helyet a különleges sporteseménynek, amely során
egészséges és fogyatékkal élő középiskolás fiatalok a sztereotípiákat félretéve együtt
sportolhattak. Az egész napos program lehetőséget nyújtott arra, hogy a fiatalok
egymással együttműködve, a mozgás felszabadító és örömteli élményén
keresztül, játékosan fedezzék fel a fogyatékkal élő emberek világát és
kipróbáljanak különböző kevésbé ismert sportágakat. Ilyen sportág volt a
kerekesszékes kosárlabda, ülőröplabda, csörgőlabda és vak
ping-pong, de
belekóstolhatnak a boccia és a judo izgalmaiba is. A nap - a különböző sportok
kipróbálásán kívül - sportbemutatókat és sorversenyeket is tartogatott.
A sajtótájékoztatón Dr. Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatási, kulturális, ifjúsági
és állampolgársági ügyekkel foglalkozó biztosjelöltje és Veszprém megye 1. számú
választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte a helyi esélyegyenlőségi
rendezvények fontosságát, amelyek példát mutathatnak az egész ország és tágabban az
Európai Unió számára is. „Úgy tudunk előrejutni, ha helyi példákra támaszkodunk, az
egyik legszebb célkitűzés, mikor olyan közösségekért dolgozunk, akik egymást erősítik.”
Szekeres Pál Emberi Erőforrások Minisztériuma, fogyatékos személyek társadalmi
integrációjáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, hogy a sport fontos eszköze a
társadalmi integrációnak. A sportoló fogyatékos emberek nem csak sorstársaiknak,
hanem az épeknek is pozitív példát tudnak mutatni, kitartásból, küzdeni tudásból és
alázatból. Adjon ez az alkalom is hitet a fogyatékos embereknek, hogy az élet minden
területén van keresni valójuk, van lehetőség a sikeres és boldog élethez. A Kormány
támogatja Őket céljuk elérésében a munka világában, az oktatásban, a kultúra és a sport
területén is.

Kiss Norbert, Emberi Erőforrások Minisztériuma, sportért felelős helyettes államtitkár
úgy vélte, hogy „vannak szavak melyek mögött –egészséges emberként vagy
fogyatékkal élőként is- ugyanazt értjük, csupán másként:
Szépség, igazság, jóság. Ez a rendezvény a sporttal kapcsolatos értelmezést hivatott
szolgálni. Szép akciókat, igazságos célba érkezéseket, jóságos embereket látunk a
pályán.”
Bernáth Ildikó, Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnöke ismertette a Rehabilitáció,
Érték Változás (RÉV) program célkitűzéseit, amelyben a magyar Kormány és az Európai
Unió közel 5 milliárd forintot biztosított a fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítására, nyílt munkaerő-piacon
történő elhelyezkedésük elősegítésére. A program országos lefedettségű, három állami
cégnél (FŐKEFE, KÉZMŰ, ERFO) megvalósuló képzés az ország valamennyi régiójában
összesen 94 helyszínen volt elérhető és mintegy 3000 dolgozót érint. A képzések 80
százalékban vidéki és közel felében a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben zajlanak,
időtartamuk összesen csaknem 850 ezer óra.
Porga Gyula, Veszprém polgármestere örömmel üdvözölte a sportrendezvényt és
elmondta, hogy a közös cselekvést tartja a legjobb közvélemény-formáló erőnek, azok a
fiatalok, akik találkoznak fogyatékkal élő társaikkal elfogadóbb és nyitottabb felnőttekké
válnak az élet minden területén.

Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének
elnöke úgy fogalmazott, hogy "minden ország olyan lesz, ahogyan foglalkozik azokkal,
akiknek a biztonságos jövőjükhöz segítségre van szükségük. A fogyatékkal élőknek nem
sajnálatra, simogatásra és gügyögésre van szükségük, hanem arra, hogy a többségi, ép
társadalom - akár a saját kárára is lemondva erőforrásokról - méltó munkát,
egészségügyi ellátást, szabadidős lehetőségeket - így a sportolás lehetőségét biztosítson számukra. Egyszerű ez: ha nem figyelünk erőn felül azokra, akik a
szolidaritásunkra szorulnak, akkor mi, magyarok, épek és fogyatékosak közösen, fogjuk
elveszteni a jövőnket."
A mintegy kétszáz fős esemény házigazdái Dani Gyöngyi, vívó paralimpikon és Mosonyi
József, sportújságíró voltak. A rendezvény további vendégei között volt Krajnyák
Zsuzsanna és Osváth Richárd, kerekesszékes vívó paralimpiai bajnokok, Farkas László és
Navratyil Sándor, kerekesszékes teniszező paralimpikonok, Orsós Zsolt, látássérült
csörgőlabda paralimpikon és Kátai Németh Vilmos, látássérült aikido mester, thai-boksz
edző.
A sportnapra a város hat iskolájából érkeztek egészséges és fogyatékkal élő fiatalok,
továbbá Tapolcáról, Kaposvárról és Budapestről is voltak sérült gyerekek, összesen 90
egészséges és 81 fogyatékkal élő gyermek sportolt együtt. A Lovassy Gimnázium mellett
képviseltette magát a Vetési Albert Gimnázium, a Jendrassik-Venesz Középiskola és
Szakiskola, a Medgyaszay István Szakképző Iskola és Gimnázium, a Kozmutza Flóra és a
Bárczi Gusztáv oktatási intézmények.
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