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Hirdetés

RÖVIDEN

Segítsen:
adjon vért!
Zámoly (khb) – A Ma-
gyar Vöröskereszt Fejér
megyei szervezete ma
14 és 17 óra között Zá-
molyon, a Vörösmarty
művelődési házban
szervez véradást.

Mobiltelefont
árult a csaló
Dunaújváros (fmh) – A
helyi kapitányság vád-
emelési javaslattal zárta
le azt a büntetőeljárást,
amelyet J. Péter 42 éves
győrzámolyi lakossal
szemben folytatott csa-
lás miatt. A férfit azzal
gyanúsítják, hogy az in-
terneten mobiltelefono-
kat hirdetett eladásra,
azonban – miután a ve-
vők elutalták neki a
pénzt – ő nem küldte el
az árut. A rendőrök
megállapították, hogy a
férfi 80 embertől csalt
ki ötezer és ötvenezer
forint közötti összeget.

Csillagokat is
lehet fürkészni
Székesfehérvár (gg) – A
Kutatók napján, szep-
tember 30-án a Terkán
Lajos Csillagvizsgáló
17.30-tól 22 óráig várja
a látogatókat. Előadáso-
kat és távcsöves bemu-
tatókat tartanak, szabad
szemmel látható jelen-
ségekre adnak magyará-
zatot az esten.

Hangszerekkel
ismerkednek
Székesfehérvár (gg) –
Október 1-jén 10 órakor
az Ars Musica egyesület
játékos zenei foglalko-
zást tart a Szent István
művelődési házban,
gyerekeknek.

ÉRZÉKENY A negyedikesek már tudják, hogyan segíthetnek embertársaikon

Azt szeretik, ha feladatuk van
Buthy Lilla

buthy.lilla@fmh.plt.hu

Székesfehérvár – A Pata
és Mancs Egyesület érzé-
kenyítő foglalkozást tar-
tott a Széna Téri Általános
Iskolában, ott az egyesü-
let jelenéről, és eredmé-
nyeiről is szó esett.

A székesfehérvári Pata és
Mancs Terápiás és Oktatási
Egyesület a MOL Gyermek-
gyógyító program támogatott-
jaként, munkája elismeréséül
bekerült a 20 civil szervezet
közé, amelyek közül öt, jubi-
leumi online szavazás alapján
elnyerheti az Új Európa Ala-
pítvány arca címet, az ezzel
járó 1 millió forintos pénzdíj-
jal. Ma éjfélig lehet szavazni.
És hogy ez miért különösen
fontos? Az egyesület 2009-es
alapításánál is az volt a cél,
hogy ingyenes terápiát végez-
zenek. Vallják, nem lehet
pénzfüggő, hogy melyik gye-
rekhez jutnak el a terápiás ku-
tyusok. Így tevékenységüket
pályázatokból és támogatá-
sokból végzik. Csorbáné Szi-
getvári Melinda az egyesület
elnöke, logopédus és kutyás
terapeuta elmondta, az egye-
sület mancsos tagjaiban az a
közös, hogy szeretik, ha van
feladat, ég bennük a tenni vá-
gyás, imádnak dolgozni, jám-
bor módon közelednek az au-

tista gyermekekhez, puszta
jelenlétükkel is oldják a fe-
szültséget, keresik az embe-
rek társaságát, sőt kifejezetten
kezdeményezik, hogy kontak-
tusban lépjenek velünk. El-
mesélte, ha a három terápiás
kutyusa meglátja az egyesület

pólójában, be vannak sózva,
látványosan örülnek, hiszen
tudják, hogy gyerekekhez
mennek. – Sok örömmel jár,
és rengeteget ad ne-
künk és a kutyáinknak
a terápiás munka.
Szemtanúi vagyunk
annak, ahogy a kutya
és a gyerek egymásra
hangolódik, és valami
különleges születik.
Amikor megtörténik a
csoda, amikor a kutya áttöri
az addig a percig áthatolhatat-
lannak hitt a falat – tette hoz-
zá, majd több ilyen, a terápiás
kutyáknak tulajdonítható po-
zitív eredményt is elmesél. Az
egyik történet úgy kezdődött,
hogy volt egy autista kisfiú,
aki extrém módon rettegett a
plüssállatoktól is. Még a cso-
portban is el kellett pakolni

ezeket. Hála az egyesület te-
rápiás munkájának, mára már
saját kutyusa is van. Vagy egy
másik példa: a terápiás ku-

tyák a dadogó, hallássérült
vagy megkésett beszédfejlő-
désű gyermekeknél is rendkí-
vül hatékonyak tudnak lenni.
Egy halmozottan sérült kisfiú
például, akit addig szondán
keresztül tápláltak, utánozni
kezdte otthon a terápiás ku-
tyát, akit enni látott. Ma már
szilárd ételt eszik. Az egyik
beszédindító csoportjukban

sikerült életében először meg-
szólalásra bírni egy autista
hallássérült kisfiút, amikor a
kutyát etetve így szólt:

„Hamm, Bella!” Azóta
több szóval is kommu-
nikál. Az egyesület
szeptemberben érzéke-
nyítő programot indí-
tott: három, a terápiás
kutyákra nyitott általá-
nos iskolában tartottak
már ilyen foglalkozást

a negyedik évfolyamosoknak.
Az István Király Általános Is-
kola, a Munkácsy után tegnap
délelőtt a Széna Téri Általá-
nos Iskolába látogattak el
négy kutyussal, de szívesen
bővítenék az iskolák körét.

„Rengeteget ad
nekünk és a kutyáinknak

a terápiás munka”

Cooper, a bűbájos border collie fiú nagyon szereti az emberek társaságát, ég benne a tenni vágyás, és boldog, ha dolgozhat.
Tegnap a Széna téri Általános Iskola negyedik osztályosai örülhettek a kutyusoknak és vezetőiknek, akiktől sokat tanultak
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Most hét osztály kétszáz ta-
nulója ismerkedhetett meg a
négylábúakkal és vezetőikkel,
a segítő kutyák típusaival és
tevékenységével. Az érzéke-
nyítő program során a gyere-
kek nyitottak voltak az isme-
retlenre, megtanulták, ők is
tudnak segíteni a mozgás- és
látássérült embertársaikon,
és azt is, hogyan. Megtanul-
ták, hogy abban a pillanatban,

amikor felkerül a hám a cuki,
játékos és bohókás labrador
kölyökre, aki vakvezetőnek
tanul, onnantól kezdve már
nem lehet simogatni, etetni,
nem lehet elvonni a figyel-
mét. A kutyus is teljesen át-
szellemül. Olyankor dolgo-
zik, ő a gazdája szeme, ő felel
érte. De mi is segíthetjük.

Buthy Lilla
buthy.lilla@fmh.plt.hu

Elsőfokon a bányanyitás
Bakonykúti (hp) – „Felleb-
bezett” a helyi közösség
a Gúttamási mellett újra-
nyitandó bánya ügyében.
Mivel a hatóság nem kér-
te ki a közútkezelő véle-
ményét, így első fokon
maradt a kérdés.

Amint arról beszámoltunk,
augusztus 17-én érkezett meg
Isztimér, Kincsesbánya, Ba-
konykúti és Iszkaszentgyörgy
önkormányzatához a megyei
kormányhivatal környezetvé-
delmi és természetvédelmi fő-
osztályának határozata, amely
engedélyezi a bánya újranyi-
tását. Az első fokú döntés el-
len, amely megdöbbentette a
települések lakóit, Isztimér –
a többi érintett település tá-

mogatásával – fellebbezett.
Amint most Marics József
bakonykúti polgármestertől
megtudtuk, mivel a hivatal
nem kérte ki a Magyar Közút
mint az utak fenntartójának
véleményét, alkalmasak-e az
utak a kőszállítók forgalmára,
bírják-e a terhelést, így a bá-
nyanyitás kérdését első fokon
ismét meg kell vizsgálni.

Marics József emlékei sze-
rint éppen az utak kis teherbí-
rása miatt hiúsult meg tíz év-
vel ezelőtt a bánya újranyitá-
sa, most újra reménykedhet-
nek ebben a környék lakói.
Egy biztos: ha az első fokú
határozat engedélyt ad az új-
ranyitásra, a települések má-
sodfokon is ki kívánnak állni
a nyugalom megőrzéséért.

A települések elöljárói még augusztusban ültek össze
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