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A zene világnapja az esélyegyenlõség nevében

Szeretet a muzsikálás örömével
Október 8-án a Faluház nagytermében harma-

dik alkalommal rendezték meg a zene világnapját
az esélyegyenlõség jegyében. A koncert elõtt a
Nyitott Kapu Alapítvány képzõmûvészeinek alko-
tásait bemutató tárlatot dr. Rácz József Zoltán
szobrászmûvész nyitotta meg. A nagyterem elõtti
zsibongó falain lévõ míves alkotásokat fogyatékkal
élõk készítették, mely rendkívüli tehetségüket mu-
tatta be. Érdekességként fütyülve csendültek fel is-
mert dallamok, melyet csodálkozva hallgattak a je-
lenlévõk. Ezt követõen a nagyteremben a tordasi
Szivárvány együttes régi slágerekkel teremtett igazi
bulihangulatot. Ünnepi beszédet mondott Nánási
Tamás, a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének elnöke, a Magyar Nemzet ro-
vatvezetõ újságírója:

„Kedves vendégeink, kedves fellépõk, kedves barátaink!
Sokat halljuk mostanában azt, hogy mások vagyunk, sokszínûek

és különfélék. Gyakran mondják: nincs két egyforma ember, mind-
egyikünk különbözik a másiktól, minden ember egy távoli, megkö-
zelíthetetlen bolygó. Divatos meghatározások ezek, amelyek a más-
ság kategóriájába helyezik azokat is, akik máshogy járnak, beszél-
nek, látnak és hallanak, más a gondolatviláguk és az értelmi képes-
ségük, mint az úgynevezett átlagnak. Igen, egyfelõl kétségtelenül
mások vagyunk, sokszínûek és sokfélék. Nincs köztünk két egyfor-
ma, kisebb-nagyobb mértékben eltérünk egymástól. Létezésünk
okát és értelmét tekintve azonban semmi különbség sincs köztünk.
Az égvilágon semmi. Mert ugyanonnan jöttünk, ugyanoda tartunk,
és mindannyian ugyanarra a szeretetre vágyunk rövid életünk
során.

A Bárka közösséget alapító Jean Vanier meséli
el egyik könyvében azt a történetet, amikor elõször
találkozott az akadályozottsággal élõ emberekkel.
Jean Vanier akkoriban filozófiát és teológiát okta-
tott egy torontói felsõoktatási intézményben. Egy
alkalommal felkeresett egy katolikus káplánt, aki-
nél harminc értelmi akadályozottsággal élõ férfi
lakott. Mint írja, meglepte és zavarba ejtette a ta-
lálkozás. Elsõsorban azért, mert ezek a férfiak telje-
sen másként viselkedtek, mint a tanítványai. Míg a
diákokat elsõsorban az érdekelte, hogy az oktató
miként adja át számukra a tananyagot, a tanáruk
személye viszont egyáltalán nem, a káplánnál
pont fordítva történt minden. Jean Vanier intellek-
tuális képességei teljesen hidegen hagyták a lakó-

társakat. A találkozás elsõ pillanatától fogva a szeretettel teli barátság
lehetõsége érdekelte õket. »Minden megnyilvánulásuk emberi kapcso-
latokért kiáltott. Barátság utáni vágyuk megérintett, és lényem mé-
lyén ébresztett fel bennem valamit« – írja könyvében a szerzõ, akinek
e találkozás alapvetõen változtatta meg az életét […].

Én is rengeteget tanultam munkatársaimtól itt a biatorbágyi, Tán-
csics utcai kerámiamûhelyben például arról, hogy miképp kell meg-
bocsátani. Többek között sokszor eszembe jut az a jelenet, amikor az
egyik fiú egy nagyobb összezördülés után szélesre tárta a karjait, és
hevesen, túláradó szeretettel átölelte azt, akivel rettenetesen összeve-
szett. »Örök harag, ami öt percig tart« – így neveztük el ezt a jelensé-
get, vagyis azt, hogy a sértettség, a megbántódás állapotából mindig
ki kell tudnunk lépni, ha normálisan szeretnénk folytatni az életünket.
Ilyen jó tanácsokat kaphatott az ember a Táncsics utcai mûhelyben.
Mások ezért súlyos pénzeket fizetnek a lélekbúvár szakembereknek.
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Azt sem felejtem el, amikor a Hit és Fény farsangján elém állt a kö-
zösség egyik tagja – akinek a nevét sem tudtam addig –, szemembe
nézett, és habozás nélkül, teljesen magától értetõdõ módon rákérde-
zett: Szeretsz? Leszel a barátom? Két kérdést tett fel, két rövidet, de a
legfontosabbakat. Nem is tudom, hogy ennél fontosabb mi lehet. S a
lelkemben megszólaló válasz is egyértelmû volt: igen, a barátod
leszek!

Ha nyitottak vagyunk akadályozottsággal élõ embertársaink elõtt,
elõbb-utóbb menthetetlenül a barátaink lesznek. Ennek egyszerû oka
van: õk a szeretet nyelvén beszélnek. Sokféle korlát veszi körül õket az
életben, de a szívük elõtt nem léteznek akadályok, a szeretetük túlára-
dó és végtelen. Ezt csak akkor tudjuk viszonozni, ha saját magunk-
ban is felfedezzük a kicsinységet és a törékenységet. Ha rájövünk ar-
ra, hogy nem létezik olyan ember, aki elõtt nem állnak korlátok, aki
nem ütközik sehol sem akadályokba. Ez az a pont, és ez az a pillanat,
ahol és amikor mindnyájan találkozhatunk.

Ennek a találkozásnak immáron harmadszor teremt alkalmat
Bolyki Eszter és a Pászti Miklós Alapítvány. Szívbõl köszönöm nekik,
hogy dolgoznak és fáradoznak azért, hogy bemutassák: a zene az
egyik legkitûnõbb eszköz arra, hogy összekösse a lelkeket, és áthidal-
jon minden akadályt. S köszöntöm mindazokat, akik szereplõként,
elõadóként eljöttek hozzánk. Tudom, hogy sokat készültek azért, hogy
megajándékozhassák a közönséget a magukkal hozott elõadással.
Fogadjuk egymást és a fellépõket nyitott szívvel, és akkor megszólal a
lelkünkben a szeretet nyelvén mindaz, amit a színpadról üzenni sze-

retnének nekünk. Kívánom, hogy jöjjön létre ez a találkozás, mert en-
nél szebben nem is ünnepelhetnénk a zene világnapját.”

A mûsor a biatorbágyiak Kemence Varázsa Alapítvány szerep-
lésével folytatódott, akik népdalokat énekeltek. Majd a martonvá-
sári Színvarázs Ulwila Zenekar tagjai, a már jól ismert színkottákból
varázsoltak elõ szép dallamokat. Õket a százhalombattai Felhõjáró
Drámacsoport követte, akik neves költõk verseit „szólaltatták”
meg mozdulatjátékukkal. Az érdi Csengettyû Együttes ismét elkáp-
ráztatta a hallgatóságot különleges, harmonikus csilingelésével. A
Hallatlan Alapítvány hallgatói a süketnéma jelbeszéd segítségével
mutattak be népszerû slágereket, mellyel nagyon jó hangulatot te-
remtett a következõ fellépõknek. A Roll Dance Budapest Kerekes-
székes Kombi Táncegyüttes ez alkalommal is fantasztikus hangula-
tot teremtett a kerekesszékre koreografált táncaikkal. Természete-
sen most sem maradt el a közös színpadi szereplés, amikor örömtõl
sugárzó arccal, felszabadultan énekelt minden szereplõ.

Sajnos idén sokkal kevesebb civil ült a közönség soraiban, pe-
dig ez a másképpen zenélés mindig sokat ad azoknak, akik hajlan-
dók ebben a rohanó világban egy kicsit megállni, és meghallgatni
õket. Õket, akiknek túláradó szeretete néha kissé ijesztõ nekünk
másképpen élõk számára, pedig sokszor nagy szükség lenne rá,
hogy példát vegyünk róluk…

A rendezvény támogatója Biatorbágy Város Önkormányzata,
Faluház és Karikó János Könyvtár volt.
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Park-Plan Bt.
Telefon:

+36 (20) 541-4920,
06 (23) 311-138

ELADÓ
Biatorbágyon csendes utcában

a Fõ tértõl 5 perc sétára
1483 m2-es telken

176 m2-es
összkomfortos

családiház.
(Garázs, melléképület, kút,

ciszterna van.)
A ház alápincézett,

két külön bejáratú lakással.
Az egyik lakás 54 m2-es földszin-
ti, a másik 122 m2-es földszinti

+ emeleti részbõl áll.

Érdeklõdni: 06 (30) 9313-567

ELADÓ! 380-as kalapácsos kukorica-
daráló 12 ezer Ft, köszörûkorong
több méretben, több méretû golyós
vízcsap, új elakadásjelzõ három-
szög, elektromosláncfûrész-élezõ 7
ezer Ft, 300-as vídiás fûrészkorong
2000 Ft, búvárszivattyú, 70 m-rõl
szív, 9 ezer Ft, középméretû motoros
láncfûrész 12 ezer Ft, Stihl motoros
láncfûrész 50-es pengével 18 ezer
Ft, vas ajtókeret 190 × 100-as 1400
Ft. Telefon: +36 (70) 6012-179.

TAKARÍTÁST, bejárónõi munkát vállalok
Biatorbágyon. Tel.: 06 (30) 458-4343

apróhirdetés

VÁLLALUNK:
festést, díszítõ festést, tapétá-

zást, gipszkarton szerelést, kül-
sõ-belsõ szigetelést, egyéb la-

kás-felújítási munkálatokat.
Akár kisebb munkát is.

06 (20) 961-3493

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERELÕ
Tóth Zoltán

Javítás garanciával
Több, mint 25 éves szakmai gyakorlattal

Biatorbágy, Álmos vezér u. 11.
www.toth-szerviz.mlap.hu

E-mail: zoltan661021@freemail.hu
Tel.: 06 (23) 311-477
+36 (30) 9210-094

HIRDETÉSFELVÉTEL
Biatorbágy, Jókai u. 12.

www.biai.hu

Tel./fax: 06 (23) 311-239.
E-mail: kronika@biatv.hu

Nincs elég ideje kedvencére?
Akkor keressen minket!

Vállaljuk kutyusa sétáltatását!

HappyPuppy Kutyasétáltató és
Panzióztató Szolgálat

06 30 932 7173
www.happypuppy.eoldal.hu
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