Gyermekhospice Hősei Hét 2014.

Csodálatos nyolc nap áll a hátunk mögött
A nemzetközi Gyermekhospice Hősei Hét - a Szemem Fénye Alapítvány munkájának hála Magyarországon is a súlyosan beteg gyermeket nevelő családokról szólt. Június 13. és 20.
között számtalan fórumon hirdettük küldetésünk és támogatásunk fontosságát.
„Rendezz saját szuperhős napot!” kezdeményezésünkkel mindenkit arra bíztattunk, hogy
családjaik, barátaik, kollégáik körében ünnepeljék meg közösen az ellátás hőseit, az érintett
családokat, és támaszaikat, a világ gyermekhospice házait. Tűzzenek ki maguk elé egy célt,
például egy család két napos mentesítő ellátásának, vagy egy gyermek heti étkeztetésének
költségeit, és gyűjtsék össze a kiválasztott összeget. Pécs városában pedig izgalmasabbnál
izgalmasabb családi programokkal vártuk az érdeklődőket. Azt szerettük volna, ha olyanok is
tájékozódhatnak munkánkról, és az érintett családok életében betöltött szerepünkről, akik
korábban még csak nem is hallottak rólunk. Éppen ezért olyan tematikus foglalkozásokat
álmodtunk és valósítottunk meg, ahol az egészséges és súlyosan beteg gyermekek, testvéreik,
és az őket nevelő szülők, nagyszülők egyaránt jól érezhetik magukat. Több rendezvényünket a
szervezetünk által működtetett Dóri Házba, hazánk első gyermekhospice házába szerveztük,
hogy mindenki a saját szemével győződhessen meg róla, ez a hely nem a halálról, sokkal
inkább az életigenlésről szól.
A Gyermekhospice Hősei Hét megnyitó programjának díszvendége, a rendezvénysorozat
fővédnöke Herczegh Anita Asszony, Magyarország köztársasági elnökének felesége volt. Az
alapvetően zártkörű ünnepségen a város képviselőin, hazánk kiemelkedő művészein,
sportolóin és szakemberein túl az érintett családokat láttuk vendégül. Az ünnepélyes
ceremónián a hospice témakörével foglalkozó darabbal, a Grace és Glória című előadással
lepte meg a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház társulatának két tagja. Tom Ziegler megható,
mégis nevettető története segítségével mindenki megérthette, miről is szól az ellátás. A műsor
után az érintett családokat címerkészítésre invitálták a kollégák. A Dóri Ház mellett kialakított
kreatív sarokban szülők és gyermekeik közösen vágtak bele a jelkép kitalálásába, és
megvalósításába. A zászlóra olyan szimbólumok kerültek, amiktől a családok védelmet
remélnek a rájuk váró rögös úton, és amelyek a gyermekük személyiségét tükrözik.
Másnap intézménylátogatásra invitáltuk barátainkat. A hátsó udvarban Farkas Éva
forrásteremtő kolléganőnk jóvoltából egy színes játszóház nyitotta meg kapuit. Légvárral,
horgásztóval és pecafelszereléssel, mini golf pályával és lepkereptetővel mulathatták az időt a
legkisebbek, míg szüleiket Vicze Viktória, a ház ápolási vezetője kísérte körbe a
helyiségeken.
„Használd a szuper erődet!” címmel, a megyeszékhely egyik meghatározó fitness klubjába, a
Mecsek Fitness és Wellness-be vártuk az edzeni vágyó jótevőket. A pultnál kihelyezett
adománygyűjtő perselybe dobott forintokkal bárki kifejezhette együttérzését, ha pedig valaki
kitöltötte a regisztrációs lapot, és így csatlakozott a programhoz, belépője vagy bérlete árából
kétszáz forintot a Szemem Fénye Alapítvány javára ajánlott fel a konditerem.
A „Képregények és akciójátékok” napján, egy rövid műfajismertetőt követően a résztvevők
papírra vethették saját ötleteiket, akár egy-egy figurát, akár egy-egy történetet. Petra, a súlyos
szív-, és tüdőelégtelenséggel született kislány úgy belelendült az alkotásba, hogy nem is érte

be az asztalra készített millió színes ceruzával. Kifogyhatatlan ötlettára további tempera-,
zsírkréta-, vízfesték-, és filctoll készleteket követelt. A végeredmény egy tíz különböző
képből álló kiállítás lett, aminek darabjait azóta is büszkén őrizzük az irodában.
Másnap délután kéklámpás szervek járművei és munkatársai lepték el az uránvárosi TESCO
parkolóját. A Terrorelhárítási Központ, a pécsi rendőrség és tűzoltóság, valamint
alapítványunk kollégái rengeteg izgalmas információval, és eszközzel készültek A gyerekek
maguk is átélhették a négykerekű monstrumok hangulatát, és a hétköznapi hősök
élménybeszámolóit hallgatva megismerhették a munkájukkal járó veszélyeket.
Több hét kísérletezés után megleltük a tökéletes óriásbuborék folyadékot, így másnap
„Óriásbuborékok kis hősöknek” címen buborékfuttatással hívtuk fel magunkra a figyelmet a
pécsi Kossuth téren. Felhívásunkra, a Formatex Kft. nagylelkű adományával - óriás
buborékkészítő szettel - tette még izgalmasabbá a programot. Még a hatalmas kivetítő előtt
kedvenc focicsapataiknak szurkoló apukák is átpártoltak a standunkhoz családjukkal a
félidőben. Gyermekeikkel az oldalukon álltak sorba saját buboréklövő készítésért. A
levegőben táncoló szivárványszín gömbök mesebelivé varázsolták az egész sétányt. A látvány
leírhatatlan volt, úgyhogy eldöntöttük, rendszeresen szervezünk majd buborékos találkozókat,
ahol a résztvevőket a reptetés kulisszatitkain túl úttörő munkánk részleteibe is beavatjuk majd.
„Hős apák napja” alkalmából futball tornát rendeztünk. Június 19-én kora este vette kezdetét a
megmérettetés a PMFC nagypályán. A kettéosztott pályán, egy barátságos körmérkőzés
keretében, mindenki mindenkivel összemérte a tudását, de a végeredmény már egész korán
kirajzolódni látszott. A zömmel tíz éves fiúkból álló Turbók fölényes győzelmet arattak az FC
Petricsevics, a PMFC dolgozóiból és a Szemem Fénye Alapítvány munkatársaiból
szerveződött csapatokkal szemben. A fürge és kreatív labdakezelésükről híres kisfiúk majd
minden lövésnek ellenálltak és ügyes cselezéseikkel kifogtak még a legtapasztaltabb
játékosokon is. A kupa végén gyerekpezsgővel koccintottak az ellenfelek, és bár fáradtan,
mégis mosollyal az arcukon álltak össze egy utolsó csoportképhez.
A rendezvénysorozat zárásaként egy a belváros szívébe, a Széchenyi térre szervezett
ünnepséggel és jelmezes felvonulással tisztelegtünk a heti hét napos, napi huszonnégy órás
ápolást magukra vállaló családok és támaszaik, a világ gyermekhospice házai előtt. A
karneváli hangulatról Pécs város egyik legnépszerűbb dance társulata, a Fordan Táncklub, és
a megújult Fiesta zenekar gondoskodott. Bár az eső többször eleredt, nem hagytuk magunkat,
és csoportba verődve, a „Gyermekhospice Hősei Hét” feliratú táblát magunk előtt tartva
sétáltuk körbe a teret. Kegye János világhírű pánsíp művész játéka alatt egyszerre engedtük
magasba a héliummal töltött „kívánságlufikat”. Mindenki csukott szemmel suttogta
legnagyobb álmát, azt, amitől ő maga a legboldogabb lenne.
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk!
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