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Kékben ragyogott a Városháza tér

Harmadik alkalommal népesítették be a város főterét a Jószolgálati Otthon
lakói és dolgozói az autizmus világnapján, a Ragyogj Kékben Dunaújváros!
elnevezésű rendezvényen.

Az autizmus világnapját mindig is kiemelt figyelemmel ünnepelték a Jószolgálati Otthonban,
de a város lakóit három éve vonták be először, amikor 2016-ban hagyományteremtő céllal
rendezték meg a Ragyogj Kékben Dunaújváros! Szemléletformáló Mini fesztivált. Céljukkal
kapcsolatban Kecskés Rózsa igazgató köszöntőjében is megemlítette, hogy segíteni tudjuk az
autizmus és a másság elfogadását. Főként, mivel az autizmussal diagnosztizált emberek száma
évről évre nő sürgető feladat, hogy a többségi társadalom tagjai megfelelő tájékoztatást
kapjanak lehetséges okairól, jellemzőiről, valamint a diagnosztizálási és terápiás
lehetőségekről.



A csütörtök délután háromkor induló rendezvényen részt vett dr. Galambos Dénes, térségünk
országgyűlési képviselője és Cserna Gábor polgármester is, aki köszöntőjében elmondta, az
autizmus nem egy betegség, hanem egy olyan visszafordíthatatlan állapot, amely az elmúlt
évtizedekben szerencsére egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül.

- Feladatunk, hogy a többségi társadalom tagjai a lehetséges okokról tájékoztatást kapjanak,
valamint a lehetséges terápiás kezelésekről. A családokat és a közösségeket -így a Jószolgálati
Otthon közösségét is- támogatni kell abban, hogy az autizmussal élőknek olyan környezetet
tudjanak biztosítani, amelyben megfelelő életet élhetnek, és képességeiket kiteljesíthetik.
Büszke vagyok Dunaújváros polgármestereként, hogy a Jószolgálati Otthon ezt a kihívásokkal
teli tevékenységet felvállalta és hol önkormányzati, hol állami, hol szülői segítséggel fejleszti
az intézményt, és az otthon megoldási palettáját. Büszke vagyok arra is, hogy idén is sokan
ellátogattak a programra, ami bizonyítja, hogy a városunkban élő polgárok, a dunaújvárosi
emberek a térségben élő emberek nyitottak és elfogadóak.

A köszöntők után a Jószolgálati Otthon lakóinak történeteit tartalmazó könyv, a Meseszövés
című kiötlője, Kökényesi Márta állt színpadra, hogy közös meseszövésre invitálja a
résztvevőket, amihez örömmel csatlakozott dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő,
valamint Kecskés Rózsa igazgató is. Később a korábban meghirdetett felhívást teljesítő
iskolák diákjai álltak a nézők elé, akik az általuk készített molinókkal hozzájárultak a
rendezvény üzenetének továbbításához. Később a tér közepén a résztvevők egy élőképet
alkottak, amely az autizmus szimbólumát, egy óriás, kék puzzle-t ábrázolt. Az élőkép után
Dálnoki Sándor zenélt, Szerecz Róbert zumbát tartott, majd Slam Poetry következett, illetve a
3K Akkord zenészei. A programok alatt bárki csatlakozhatott a meseszövéshez, vagy
festhetett, rajzolhatott, az alkotásokat pedig sötétedés után a hivatal épületére vetítették ki
fényfestés formájában. A Newton Feels zenekar után az eseményt az est meglepetésvendége,
Erdős Viola fellépése zárta.


