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Mozgássérültek számára biztosít 
lehetőséget az akadálymentes 
síelésre a székelyföldi Nurture in 
Nature egyesület. Ruszuly Eme-
se síoktató (portrénkon) kezde-
ményezésük céljáról, tapasztala-
taikról beszélt lapunknak.

 » GEBE ZOLTÁN

– A Nurture in Nature egyesület cél-
ja, hogy nemcsak a természetked-
velők, hanem a fogyatékossággal 
élők számára is elérhetővé tegye az 
aktív kikapcsolódást, a téli és nyári 
mozgásformákat. Hogyan fogalma-
zódott meg a kezdeményezés ötlete?
– Egyik jó barátunk hívta fel a fi gyel-
münket a lengyel Active Therapy 
csapat munkásságára, amely szintén 
mozgássérültekkel foglalkozik. Hihe-
tetlennek tűnt, hogy mekkora köny-
nyedséggel síznek olyan emberek, 
akik egyébként korlátozottak mozgá-
sukban. Gyorsan létrehoztuk a Nurtu-
re in Nature egyesületet, pályáztunk 
a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, 
felvettük velük és a francia Tessier 
céggel a kapcsolatot, mely a sporto-
lást megkönnyítő eszközöket gyártja, 
és onnan elindult a folyamat.

– Milyen helyszíneken szerveznek 
programokat?
– Egyelőre a Madarasi Hargitán talál-
ható síközpontban van a bázisunk, 
de lesz egy autónk és utánfutónk is, 

így valójában nem szeretnénk hely-
hez kötöttek lenni. Ehhez azonban 
szükséges a síközpontokkal való elő-
zetes kapcsolatfelvétel, hiszen a fel-
vonókat speciálisan kell kialakítani, 
hogy a mozgássérültek is akadály-
mentesen használhassák ezeket.

– Január közepén megrendezték első 
eseményüket mozgássérült gyerekek 
és családjuk számára. Milyen ta-
pasztalattal maradtak?
– Különleges nap volt számunkra, 
sokat tanultunk belőle. Az időjárá-
si viszonyok extrémek voltak: mí-
nusz 20 fok, erős szél. Egyértelmű, 
hogy egy mozgássérült nem várhat 
a pálya szélén, amíg sor kerül rá, 
hiszen nem képes mozogni, felme-
legedni. Így fontos, hogy legyen egy 
hely, ahova beülhet, elfogyaszthat 
valamit. Az éttermek azonban nem 
mindig akadálymentesítettek. Ezt a 
részét mindig jó előre kitalálni. Jó 
lenne, ha lennének önkénteseink, 
akik a meleg teát, sütiket felszol-
gálják, hiszen nekünk a pályán kell 
lennünk. Egy mozgássérült sízte-
téséhez legkevesebb három ember 

kell: az illetővel síelő pilóta, egy 
személy, aki lent, a felvonónál se-
gít, és egy, aki fent teszi ugyanezt. 
Tehát egyelőre kevesen vagyunk 
több program lebonyolításához, az 
élmény azonban hihetetlen. Amit 
visszakaptunk abból a napból, nem 
mérhető sem a –20 fokkal, sem a fá-
radtságunkkal. És úgy tűnt, hogy a 
résztvevők is ezt érezték.

– Működőképesek voltak az előre ki-
talált módszerek a mozgássérültek 
akadálymentes tanítására?
– Az eszközöket úgy alakították ki, 
hogy ne legyen nehéz a kezelésük, 
a módszereket pedig nem mi talál-
tuk ki, a Tessier képzést is ajánl az 
eszközök helyes használatára. Vi-
szont napról napra tanultuk, hogy 
mire fi gyeljünk oda, amíg a moz-
gássérült a pályára kerül, vagy on-
nan az autóba. Hihetetlenül fontos 
lenne akadálymentesíteni a szállás-
helyeket, éttermeket, parkolókat. 
Nagymértékben megkönnyítené a 
mozgássérültek helyzetét, akik va-
lószínűleg szívesebben mozdulná-
nak ki, ha nem lenne ilyen nehéz 

MEGTAPASZTALHATJÁK ÖNÁLLÓSÁGUKAT A FOGYATÉKKAL ÉLŐK A NURTURE IN NATURE EGYESÜLET SPORTPROGRAMJAI RÉVÉN 

A mozgássérültek is megélhetik a mozgás örömét

Rendkívüli élmény. Legkevesebb három ember szükséges egy mozgássérült síztetéséhez
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eljutni A pontból B-be, vagy be-
ülni az étterembe ebédelni. Ilyen 
irányban is szeretnénk érzékenyí-
teni a közösséget.

– Milyen anyagi forrásból fedezik a 
szükséges eszközök beszerzését és 
az események szervezését?
– A megnyert pályázat fedezte az 
eszközbeszerzést, eseményeinket 
jelenleg saját forrásokból próbál-
juk szervezni. Annyira az elején va-
gyunk még, hogy nem volt idő arra, 
hogy az eszközök megvásárlása után 
pályázzunk eseményekre. Azt tervez-
zük, hogy felvesszük a kapcsolatot 
azokkal a szervezetekkel, amelyek 
ezen a területen tevékenykednek, és 
lassan kialakítunk egy olyan kapcso-
lati hálót, ahonnan információkat, 
támogatást tudunk szerezni. Eddig 
azt tapasztaltuk, hogy érdekes mó-
don, amikor azon gondolkodunk, 
milyen forrásból hozzunk létre va-
lamit, mindig kerül valahonnan egy 
támogató vagy egy olyan ember, aki 
konkrétan jön, és segít nekünk.

– Ezek szerint már most érdeklődés 
övezi az egyesületet, illetve tevé-
kenységeit.
– Mindennap felhív valaki vagy töb-
ben is. Nemcsak Erdélyből, Buka-
restből, és az ország többi részéből 
is sokan keresnek. Ennek nagyon 
örülünk, hiszen legfontosabb cé-
lunk a mozgássérültek kimozdítá-
sa, önállóságuk megtapasztaltatá-
sa. Minden ilyen hívás után egyre 
inkább úgy érezzük, hogy érdemes 
ezzel foglalkozni, van rá igény.

– Mit terveznek a következő idő-
szakra?
– Szeretnénk minél több mozgássé-
rülthöz eljuttatni a lehetőséget, va-
lamint több ilyen jellegű szervezet-
tel felvenni a kapcsolatot. A jövőben 
kimennénk Franciaországba a Tes-
sier-csapathoz tapasztalatokat sze-
rezni. Végül, de nem utolsósorban 
szeretnénk érzékenyíteni a sízőket, 
szállásadókat, éttermeket, minden-
kit, hogy legyen itt is természetes, 
hogy a pályán mozgássérültek is 
sportolnak, és az esti buliban ők is 
ott vannak.

 » Hihetetlenül 
fontos lenne aka-
dálymentesíteni 
a szálláshelye-
ket, éttermeket, 
parkolókat. 
Nagyban meg-
könnyítené a 
mozgássérültek 
helyzetét, akik 
valószínűleg szí-
vesebben moz-
dulnának ki, ha 
nem lenne ilyen 
nehéz eljutni A 
pontból B-be.

 » KRÓNIKA

Nagy robajjal és régóta nem lá-
tott lávafolyammal kitört az 

Etna szicíliai vulkán, ami miatt le-
zárták a közeli Catania repülőterét 
kedd este, károkról vagy sérülésről 
egyelőre nincs hír. Az olasz orszá-
gos geofi zikai és vulkanológiai in-
tézet (INGV) adatai szerint évek óta 
nem volt tapasztalható ekkora erejű 
kitörés.

Az Etna ébredését több tíz kilomé-
teres távolságban is hallható mély 
morajlás kísérte. A vulkán délkeleti 
kráteréből először hamufelhő emel-
kedett fel, amely száz kilométeres 
távolságban is látható volt. Majd a 
kráterből lávafolyam tört fel: ennek 

nyomására a hegynyílás egy része 
beomlott, és izzó lávarögök repültek 
tűzijátékszerűen a levegőbe. A láva-
folyam a Bove-völgy felé halad. Az 
este beálltával a vörösen izzó folyó 
különleges látványt nyújt.

Catania városára és a környező te-
rületre vörös színű hamu és kisebb 
lávarögök hullottak, amelyek között 
a legnagyobbak átmérője elérte az 
egy centimétert. Károk, sérülések 
nem keletkeztek. Catania repülőterét 
este hat óra után lezárták. Az Etná-
val évezredek óta együtt élő szicília-
iak közösségi oldalaikon azt írták, a 
vulkán most „komolyra vette a kitö-
rést”. Európa legmagasabb, 3350 mé-
teres aktív vulkánja legutóbb január 
18-án tört ki.

Rég nem látott erősséggel kitört az Etna szicíliai vulkán

Száz kilométeres távolságban is látható volt a vulkán délkeleti kráteréből felemelkedett hamufelhő




