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Deň krivých zrkadiel
12. jún je pamätným
dňom. Presne pred 25 rokmi
sa v tento deň konala zakladajúca schôdza Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v rámci Slovenska
(v Gelnici to bolo pred 13-rokmi). V tento deň budeme na
celom Slovensku (ZPMP Gelnica sa pripája) rúcať predsudky, ovplyvňovať postoje verejnosti voči občanom s mentálnym postihnutím. Počas tohto
dňa sa budú konať v rôznych
mestách verejné vystúpenia
ľudí s mentálnym postihnutím,
spevákov a speváckych skupín, tvorivé dielne, výstavky
prác detí a dospelých s mentálnym postihnutím. Táto akcia
je zároveň zameraná na potieranie prejavov diskriminácie,
na výchovu verejnosti k tolerancii a prispeje k integrácii
občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Aj ZMPM v Gelnici sa pripája k tejto celoslovenskej akcii formou medializácie, rozdávania zrkadielok, letáčikov a
výstavkou prác detí a dospelých s mentálnym postihnutím.
Tak ako všetci poznáte Deň
narcisov, Bielu pastelku, Modrý Gombík, tak aj my chceme,
aby bol tento deň zrkadlením.
A čo je deň krivých zrkadiel? Pohľad do krivého zrkadla nás mnohokrát zabaví. Vidíme sa v ňom pokrútení, väčší
či menší, širokí či úzki, no jednoducho iní, než v skutočnosti.
No pohľad do bežného zrkadla
nás uistí, že je všetko v poriadku a ukáže nás takých, akí
v skutočnosti sme. Záleží od
uhla pohľadu a druhu zrkadla.
Aj my sme na chvíľočku mohli
vidieť seba samých ako iných,
no len kvôli nášmu vzhľadu
sme neboli horší, ako pred pár
sekundami. To, že ľudia s
mentálnym postihnutím vyzerajú inak, neznamená, že sú
horší ako väčšina z nás. Stačí

zmeniť uhol pohľadu a uvedomiť si, že tie najkrajšie veci v
nás sú voľným okom neviditeľné. Dajú sa cítiť a to len vtedy,
keď to budeme chcieť.
,,Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa
vás".
Mentálne postihnutie
Existujú medzi nami ľudia, ktorí sa nám už na prvý pohľad javia ako iní. Sú to iné
deti, iní dospievajúci, iní dospelí. V čom sú iní? Možno v
tom, že sa pomalšie učia veci,
ktoré sa nám zdajú samozrejmé alebo v tom, že sú po
celý život odkázaní na cudziu
pomoc a podporu. Mentálne
postihnutie ich robí inými.
Mentálne postihnutie nie je
choroba, ktorú je možné vyliečiť. Každoročne sa na Slovensku rodia stovky detí s týmto druhom postihnutia a ich
odlišnosť ich sprevádza po celý život. Podobne ako aj predsudky nás ostatných voči nim.
A predsa, hoci sú títo ľudia iní,
nie sú horší. Nezaslúžia si žiť
život v zariadení uprostred lesa len preto, že im neveríme a
nedáme príležitosť žiť tak, ako
žijeme my. Určite budú potrebovať asistenciu v mnohých
podobách, no to ešte neznamená, že sa nesmú pohybovať
po tých istých uliciach ako my,
navštevovať tie isté školy ako
naše deti, chodiť na rovnaké
koncerty, pracovať v našom
meste. Mentálne postihnutie
spôsobuje zníženie intelektových schopností pod priemer a
narušenie schopností adaptovať sa okamžite na sociálne
prostredie. No títo ľudia vynikajú svojou empatiou, sociálnym cítením, nadaním pre
mnohé činnosti. Sú skutočne
iní ako väčšina z nás, no nie
horší.
Mrázová
vedúca ZPMP v Gelnici

Legenda svetového futbalu v Gelnici
Vitaj u nás EDÚ!
Vo štvrtok večer 25.05.
2006 priletel na Spiš legendárny
brazílsky futbalový majster sveta EDÚ. Edú sa preslávil vo
svetoznámom klube Santos FC,
kde v spoločnosti futbalového

kráľa Pelého odohral dlhých 13
rokov. Dva roky hral aj v americkom klube New York Cosmos a
v mexickom FC Monterrey. Už
ako 16-ročný obliekol dres brazílskej reperezentácie a zúčastnil sa niekoľkých majstrovstiev.
V roku 2000 bol v Paríži vyhlásený za najlepšie ľavé krídlo
všetkých čias v dejinách svetového futbalu.
Počas svojho týždenného
pobytu navštívil 29.05.2006 aj
naše mesto, kde sa stretol s
predstaviteľmi mesta. Súčasťou
jeho programu v Gelnici bolo aj
stretnutie s mladými športovcami na modelových tréningoch a
autogramiádach. Zúčastniť tréningu sa mohli všetci nadšenci
futbalu na miestnom futbalovom
štadióne. Tí šťastlivci, ktorí to
využili, určite neľutujú a ponesú
si vo spomienkach zážitok na
celý život.

Národná cyklistická súťaž
4. ročník súťaže žiakov materských, základných
a stredných škôl
v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča.

Máš bicykel a prilbu, zapoj sa!
10. jún 2006 o 10.00 hod. prezentácia od 9.00 hod.
Lesopark - Legy, Vodárenská ulica
Gelnica, OR SAŠŠ, CYKLO KLUB Centrum voľného času
Informácie: CVČ Gelnica, tel. 053/4821 491

Šarišský okruh veteránov
Dňa 10. júna 2006 usporiada Veterán Šariš klub Prešov, člen AHV SR, Šarišský okruh veteránov - jazdu veteránov,
ktorá sa bude konať za plnej
premávky. Trasa povedie cez
mesto Prešov do mesta Gelnica, kde bude o 13.00 hodine

výstava historických veteránov. Na výstave budete môcť
vidieť automobily vyrobené do
roku 1945 a aj od roku 1946,
motocykle a iné.
Srdečne Vás všetkých pozývame na toto netradičné, ale
o to zaujímavejšie podujatie.
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