Látássérült időseket segítenek a Bezerédj diákjai
A Bezerédj István Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói közül ebben a tanévben több
tucatnyian választották közösségi
szolgálatként idős embertársaink
gondozását, ezen belül pedig a látássérültek segítését.

Málnainé Banó Edina tanárnő
össze-kötőként
munkálkodik
az
iskola és a Tolna Megyei Vakok és
Gyengénlátók székháza között. Jó
kapcsolatot ápol helyi szervezetükkel
is, aminek felettébb örül Kovács
Lászlóné Marika, az egyesület
elnöke. Mint mondja, más az, amikor
nem ők mennek el az oktatási
intézményekbe
előadásokat,
úgynevezett érzékenyítő esélyórákat

tartani, hanem a gyerekek mennek
hozzájuk.
A megyei szervezet vezetője, Kovács
László úgy érzékeli, a többi iskolához
képest a „keris” gyerekekben mintha
mélyebb nyomot hagyott volna
egy-egy látogatásuk, s ennek tudja be
a feléjük való nyitást is: azt, hogy „A
közösségi szolgálat bevezetése Tolna
megyében” elnevezésű program keretében másfél éve szerződést írtak alá
az iskolával.
- Amikor a gyerekek kapcsolatba
kerülnek a vak, illetve gyengénlátó
emberekkel, fontos észben tartaniuk,
hogy nincs szükség a sajnálkozó
együttérzésre. A vakok is alapvetően
abban a világban élnek, mint az

épek, így kell hozzáállni a feladathoz –
mondja Kovácsné Marika, aki a diákönkéntesekkel való találkozók alkalmával bemutatott néhány hangos
egészségügyi eszközt, órát, vérnyomás- illetve vércukormérőt, előkerültek a hangoskönyvek, de szó volt a
látássérültek szövegolvasását elsegítő
Braille-írásról is.
A közszolgálatot a napokban
meg-kezdett három „keris” fiú,
Fábián Ár-min Andor, Knoch Dániel
és Bodony Ottó különböző fokban
látássérült idősek segítését vállalta.
Dani emellett még a hadisírok
gondozásába is be-kapcsolódik, Ottó
pedig a lehetséges támogatók
felkutatásában vállal nagy szerepet.

érettségi megszerzésének egyik feltétele lett a 40 órás közösségi munka
el-végzése három év alatt. Több
tevékenység közül lehet választani: lehet
az idős emberek, fogyatékkal élők
gondozása,
gyermekotthonban
tanulókkal való közös játék és szabadidős
tevékenység vagy katonasírok gondozása.

Az

Szövegfelolvasás,
bevásárlás,
tűzi-fa-aprítás, napi közös séták szerepelnek a programban. Az egyesület
nagyon fontos, 1%-os adománykampányában is részt vesznek Bezerédj diákjai. Itt csapatmunka folyik: a lányok
már megtervezték és elkészítették a
szórólapokat, a fiúk pedig azoknak a
kihordását végzik.
Ezek után arra is van remény, hogy
közülük többen valamilyen formában
e szervezet mellett maradjanak...
B. Gy.

