
sói ajtókat kora este bezárják. Úgy érzem, sok az előitélet velünk szemben, és nemcsak a keríté
sen túl. Sok mindenért nekünk is jobban kellene harcolnunk. Nem ide kell befészkelődni, innen
egyszer el kell menni. A végén majd csak itt érezzük biztonságban magunkat, s félünk kimenni
innen. Ez pedig szörnyű.

- Ebben az évben naponta jönnek ide szervezetek, képviselők, újságirók, egy kicsit már rek
lámízűnek érezzük ezt az egészet - mondja a török származású Tarik Damirkan. --Gyanús, hogy
ilyen sokan nyitják ránk az ajtót mostanában. Szerintem csak a saját lelkiismeretfurdalásukori
akarnak enyhíteni az emberek. Később meg - ahogy eddig sem jöttek, ezután sem fognak. Azért
vannak hasznos dolgok is, vannak, akik segítenek, támogatnak bennünket.

Nemrégen Tarikot, aki szintén egyetemre jár, szerették volna beválasztani az intézeti tanács
ba, de nem lehetett. Indok? Nem magyar állampolgár, igy nem ismerheti az intézet gondjait sem,
ahol él. ..

Az új szárny folyosóin hűtőszekrények, mosógép, a fürdőkben különböző magasságban elhe
lyezett kézmosók, a kádak előtt és fölött fém kapaszkodók. Hajdu Péter tavaly két órát késett
egyik intézeti társuk esküvőjéről.

- Bementem fürödni, és közben mindenki megfeledkezett rólam. Ennyit arról, hogy milyen
praktikusak ezek a kapaszkodók - s nevet a többiekkel. - Tolókocsiból a villanykapcsolót, de a
folyosói hűtőszekrények ajtaját sem lehet elérni ... Ez az ország legmodernebb intézete. De hát
mi vagyunk itt, mi éliink itt, és mi ennek is tudunk örülni, nekünk ennyinek is örülnünk kell.

Dánie! Rita, aki másodállásban az intézet gyógytornásza, igy fogalmaz:
- A mozgássérüItek gondjait sem az utca embere, sem egy kikiáltott év nem tudja megoldani.

Az idén több segítséget kaptak, mint általában, de ez kevés. Helyzetükön csak előre kidolgozott,
hosszú távra szóló programmal lehet gyökeresen változtatni. De igy is csak abban az esetben, ha
a tervbe vett feladatokat el is végezzük.

Egyikük éppen a születésnapját ünnepli. Kerül pohár is, az egyik lány elmossa valamennyit,
aztán kitölti mindenkinek egyenlően - az üveg Lánchid-konyakot, Közben kifolyt a friss ká
vé ... De mielőtt innánk, a nyitott ablakon kibámulva hosszasan kevergetjük.
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