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Az ,,Értük - Velük" Egyesület 1996. október 10-12-ig rendezte meg első kulturális 

fesztiválját hétszáz enyhén, illetve középsúlyosán értelmi fogyatékos gyermekrészvételével. 
Az ,,Értük - Velük" Egyesület 1994-ben alakult meg és 1996-ban jegyezték be tíz, az ország 
különböző részén működő speciális általános iskola részvételével. Ma már több, mint 
negyven iskola tagja az egyesületnek. 

Az egyesület fő céljai — tájékoztatott az egyesület elnöke, Sum Ferenc 
gyógypedagógus, a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Diákotthon igazgatója —, hogy felhívja a társadalom és a közvélemény figyelmét az értelmi 
fogyatékosok képességeire és számottevő értékeire, hogy kapcsolatot építsenek gyerek és 
gyerek, kolléga és kolléga között, és a maradandó kapcsolat a civil szerveződés alapját 
képezze, hogy ellássák az értelmi fogyatékos gyermekek tehetséggondozását. 

A Százszorszép Fesztivál műsorát a gyermekek által előadott produkciók képezték. A 
színházteremben folyamatosan tartó ének, zene, táncjelenet, próza stb. műsorszámok mellett 
szabadidős programok várták a színházi szórakozást felcserélni kívánókat. A szabadidős 
programok fő gerince a ,,Céhek utcájában" folyó egész napos játszóház volt, ahol szőni, 
fonni, rajzot színezni, bábot varrni és ki tudja, mi mindent lehetett még csinálni a BGGyTF 
oligofrén-pedagógia szakos hallgatóinak segítségével. Volt még hajókirándulás, játék 
Levente Péterrel, esténként disco hajón és szárazon. 

 A fesztivál főszervezője, dr. Dóráné Kürthy Julianna gyógypedagógus, a mohácsi 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon vezetője szerint pontosan ez volt a 
céljuk a fesztivál megrendezésével: önkifejezéshez és sikerélményhez juttatni a gyerekeket. 

A fesztivált Horn Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg; fő támogatójuk a Soros 
Alapítvány volt, de több más szervezet is támogatta ennek a fesztiválnak a megrendezését. 
Minden profi szereplő, a segítők önkéntesen, díjazás nélkül vettek részt a háromnapos 
rendezvényen. 

A meghívottak között voltak német középsúlyos értelmi fogyatékos iskolások 
Duisburgból, mozgássérültek Leichtingenből és voltak vendéggyerekek Kárpátaljáról is. 

A fesztivált gálaműsor zárta, ahol a gyerekek által megszavazott műsorszámokat lehetett 
még egyszer megnézni. Díjakat nem osztottak, hiszen ez nem verseny, hanem baráti 
találkozás volt. 


