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A munka igazi öröme...
Münzinghof közössége
ökonómiai szempontból is a fenntartható
fejlődés elvét követi.

Ennek
jegyében a helyiek szociális
mezőgazdaságot folytatnak,
emellett minden fogyatékkal
élő ember megtalálja a képességeinek megfelelő munkaterületet. Az üzemekben a
település sérült lakói dolgoznak egészséges segítőik jelenlétében. Előzőleg két éves
képzésen vesznek részt, ahol
kitanulhatják az adottságaiknak megfelelő mesterséget.
Hátrányos helyzetükből következik, hogy a bonyolultabb
eszközöket – mint például a
gépeket – nem tudják kezelni,
csak kétkezi munkát végeznek. A háztáji gazdaságon kívül dolgozhatnak pékségben,
sajtüzemben, kertészetben és
asztalosműhelyben.

Münzinghof, Miskolc.

A szatyor készítéséhez erős kezekre van szükség	 Fotó: Földvári Vivien

Követendő bajor példa:
a befogadó település

A fenntartható fejlődésnek nem csak ökológiai, hanem ökonómiai
és szociális összetevői
is vannak.

keznek, mindenkinek saját
feladata van, mint egy igazi
családban. Néhányan már képessé váltak önálló háztartást
vezetni.
Együtt a sérült emberekkel
A házimunkán kívül a falu
kertészetében, pékségében,
sajtkészítő, asztalos, fémfeldolgozó és táskakészítő műhelyében tevékenykednek.
Munkájukat egy két éves
képzés előzi meg, mely természetesen helyben történik.
Ebben a faluban sikerült megvalósítani az inkluzió elvét,
ami a sérült emberek a társadalomba való hasznos bevonását, befogadását jelenti.

Ennek megvalósulását láthattuk Nürnberg
közelében egy Münzinghof
nevű faluban, ahol harmonikus közösséget, családokat
alkotnak az egészséges és
a fogyatékkal élő emberek.
A 130 itt lakóból 64 testileg
vagy szellemileg sérült életét
irányítják a „családapák“ és
„családanyák“. Önállóságra,
önellátásra törekednek. Hét
család él itt egy-egy házban,
ahol napjaik szigorú napirend
szerint folynak. Közösen ét-

Miskolc.

A falut látják el
A
pékségben
különféle
helyben sütött kenyeret és
egyéb pékárut állítanak elő
münzinghofi gabonából. A
készterméket az itteni családok fogyasztják el.
A sajtüzem túró, joghurt és
ötféle sajt előállítására szakosodott. Az itt dolgozóknak
rendkívül szigorú tisztasági
előírásokat kell betartaniuk.

Kiss Petra, Balajti Péter,
Herman ottó Gimnázium

Rendhagyó ebédet
tölthettek el egy fogyatékkal élő embereket
befogadó családoknál.

Az emberi környezet közös védelmével, a
fenntartható fejlődés együttes tanulmányozásával is
épülhetnek hidak különböző
nemzetek fiataljai között.
Ezt a törekvést segíti elő
a Német Környezetvédelmi
Alapítvány (DBU) támogatásával folyó hároméves
projekt. A Séta és tanulás
oldalon lévő három írást a
miskolci Herman Ottó Gimnázium diákjai készítették,
akik partneriskolájuk, a
neutraublingi
gimnázium
csoportjával a sérült emberek élete és a környezetvédelem kapcsolódását
vizsgálták a bajorországi
Münzinghofban. 
ÉM

Miskolc.

Egy különleges ebéd

Különleges élmény volt a diákoknak a fogyatékkal élő embereket befogadókkal eltöltött ebéd
Fotó: Barati Emőke

A napokban megtörtént a ponthatár megállapítás, amelynek
sokan örülnek, sokan
szomorkodnak miatta.

részét a városi iskolákban, piacokon, bioboltokban értékesítik. A földművelés mellett
állattenyésztéssel is foglalkoznak.
Az asztalosműhely vezetője
Kirsten Herrmann, aki habár
segítségre szorul, hatalmas
lelkesedéssel végzi munkáját
immár húsz éve. Munkatársaival gyönyörű fa használati
tárgyakat, kisebb bútorokat
készítenek, emellett a fahul-

ladékból pedig alágyújtós
lesz.
Hasonló törekvésekre találunk példát Magyarországon is, a miskolci Szimbiózis
Alapítvány és a Martin János
Szakiskola évtizedek óta a fogyatékkal élők képzésével és
társadalmi beilleszkedésével
foglalkozik.
Timkó Tímea, Barati Emőke,
Peitl Péter,
Herman Ottó Gimnázium

Akiknek sikerült,
boldogan merülhetnek el a
nyárban, a többieknek biztosít lehetőséget a pótfelvételi
eljárás. Országosan kevesebb
volt a jelentkezés, így a felvettek aránya is kisebb az előző
évekhez képest.
„Zöld Főiskola” Gyöngyösön
A gyöngyösi Károly Róbert
Főiskola elégedett az eddigi
hallgatói létszámmal, de bízik
benne, hogy a pótfelvételi eljárás eredményeképpen még
további hallgatók is csatlakoznak az idei beiratkozókhoz, s ezzel a „Zöld Főiskola”
ismét sikeres félévet kezdhet
ősszel. Egyre népszerűbbek
a KRF költségtérítéses szakjai, köszönhetően az iskola
odafigyelésének. A hallga-
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nappaliba. A hatalmas ablakokon beáradó tavaszi napfény tökéletesen kiemelte a
szoba közepén elhelyezkedő
tizennégy fős étkezőasztalt.
A fekete-fehér színű terítékek egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedve várták,
hogy végre megérkezzen az
előétel. Amint helyet foglaltunk, már szolgálták is fel az
olíva bogyókkal és feta sajttal
megszórt friss rukkolasalátát.
Ezután következett a főfogás:
penne tészta különféle feltétekkel.
Az ebéd közben kiderült,
hogy a jógán, táncon és úszáson keresztül egészen a tévénézésig mi mindennel tölthetik szabadidejüket a falu lakói.
Ezen kívül lehetőségük van

minden kedden és pénteken
extra árucikkeket vásárolni,
amit a falu nem képes önmagának előállítani. Péntek esténként egy kis kocsma várja
a kikapcsolódásra vágyókat.
Várják az önkénteseket
A beszélgetés során azt is
megtudtuk, hogy nem mi
vagyunk az első magyarok,
akik a faluba látogattak.
Münzinghofban
ugyanis
örömmel várják az önkénteseket, akik szakmai gyakorlatukat fogyatékkal élő emberek
között kívánják elvégezni. Jó
volt érezni, hogy magyarként
mi mindenhol tudunk segítő
kezet nyújtani.
Gyenes Ágota, Molnár Márk,
Herman Ottó Gimnázium

Selyemrétisek a nyári napköziben
Júniusban került az
iskolatáblákra a „Vakáció” utolsó betűje, s
kezdődött a gyerekek
számára az oly nagyon
várt nyári pihenés.

tók számára kedvező fizetési
konstrukciókat és különféle
kedvezményeket kidolgozó
főiskola személyre szabott
tanácsokkal is ellátja a jelentkezőket.
A főiskola hangsúlyozza,
hogy az állami ösztöndíjas
képzés csak egy a továbbtanulási lehetőségek közül,
de nem az egyetlen. Két jó
döntés kell a boldoguláshoz!
Azok, akik nem akarnak egy
évet elveszíteni, akik minőségi oktatásban kívánnak részesülni, akik a jövőjüket a
karrierjüket biztos alapokra
kívánják helyezni, az egyik jó
döntést akkor hozzák, amikor
részt vesznek a pótfelvételi
eljárásban, a másikat akkor,
amikor a Károly Róbert Főiskolára jelentkeznek. 
ÉM

Gyöngyös.

M

Nagy megtiszteltetés egy kívülálló számára, ha
meghívást kap egy jól összeszokott közösségbe, főleg ha
ez egy mindennapitól eltérő
„család”.
Münzinghofban
tizenkét fiatal kapott lehetőséget egy rendhagyó ebédet eltölteni fogyatékkal élő
embereket befogadó családoknál. Már a ház felé menet
érezhettük, hogy különleges
élmény vár ránk.
A családanya széles mosol�lyal várta az érkezésünket, s
kedvesen invitált be minket
a még húsvéti díszekkel teli

Miskolc.

Sorsot és pontot húztak
most a felsőoktatásban
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A kertészetben mintegy 15-20
segítségre szoruló tevékenykedik. A növénytermesztés
fortélyaiba Paula Engel vezetésével nyerhetett a csoport
betekintést. Számos zöldséget termesztenek olajfűtésű üvegházakban. Az innen
származó hulladékot komposztként újrahasznosítják. A
fogyasztásra szánt növények
elsősorban a falu ellátását
szolgálják, a termény másik

Fotó: Földvári Vivien

Ebéd az inklúzió jegyében

Hidak építenek
a nemzetek
fiataljai között

C

A gondozott állatok is viszonozzák a szeretetet	

az évek folyamán a társasjátékok, labdák, csocsók állapota romlott a természetes
elhasználódás,
rendszeres
használat következtében. Bizonyára lesznek olyan vállalatok, vállalkozók, illetve magánszemélyek is, akik szintén
szeretnének örömet szerezni
a táborozó gyerekeknek felajánlásaikkal, hozzájárulni
ahhoz, hogy minél változatosabb programokat tudjunk
biztosítani számukra.

A Miskolci Nyári
Napközi második turnusa zárult le július 20-ával. Aki már
töltötte e táborban a szünet
egy részét, valószínű, hogy
az elkövetkező években is jelentkezni fog. Városunk szinte minden iskolájából érkeznek táborozók. A selyemrétis
diákok is mindig várják a táborkezdést, örömmel jönnek.

Miskolc.

Mi fontos egy nevelőnek?
A gyermeki mosoly és szeretet, a közösség formálása, a
közösen megélt élmények,
melyre felnőtt korukban is
szívesen emlékeznek vissza
a régi táborozók. Az ápolt fáserdős természeti környezet, a
változatos programok az, ami
vonzó tanulónak, szülőnek
egyaránt. A reggeli tornát követően szabadon választható
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Süti jutalom járt a szereplésért	

Fotó: magánarchívum

tevékenységek sora nyújt érdekes, érdeklődésre számot
tartó elfoglaltságot. A focicsapatok közötti versenyek,
a sorversenyek, a táncbemutató, vers- és prózamondás,
énekverseny, rajzolás, keresztrejtvényfejtés csak né-

hány a lehetőségek közül.
Ebben az évben megújult a
tábor. Új festést kaptak a hinták, újabb vizesblokk készült.
Az önkormányzati képviselők felajánlásaiból lesz lehetőség új játékok vásárlására
is, -köszönet érte -, hiszen

Jövőre, veletek...
A turnus zárásaként kis műsor
keretén belül mutatják be a
táborozó diákok azon produkcióikat, melyek igényesek, és
felkeltik társaik érdeklődését
is. Különleges fellépők voltak
a Miskolci Majorettek és pompon lányok egy csoportja.
Hogyan is köszönhetnénk
el azoktól a diákoktól és nevelőktől, akiknek a turnuszárással befejeződik az ez évi perecesi pihenés: „Jövőre Veletek
ugyanitt!”
Győrffy László Jánosné,
Selyemréti Általános Iskola

ÉSZAK

7

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

