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Rusty utat és ülőhelyet keres és vigyáz a gazdájára

Vakvezető kutya a Nolatoban
Rusty (vagyis Rozsdás) minden nap Mosonszentmiklósról vezeti a Nolato gyárába gazdáját, Szilvit. A
2 éves labradort arra képezték ki, hogy vak gazdáját segítse a közlekedésben. Rusty most éppen a
földön hasal gazdája lábánál a Nolato Megváltozott Munkaképességű részlegének irodájában, és bár
látszólag szundikál, az okos kutya talán még azt is pontosan tudja, hogy éppen róla beszélgetünk.
Fördős Jánosné Szilvi látónak születet és ápolónőnek tanult, az embereken szeretett volna segíteni.
Tizennyolc éves volt, amikor egy ritka genetikai betegség miatt csőlátást és látóideg sorvadást diagnosztizáltak nála.
18 évesen nagyon nehéz hallani és elfogadni, hogy meg fogok vakulni. Először eltűntek a színek és a
formák, majd nagyítóval sem tudtam elolvasni az újságot. Sose gondoltam volna, hogy meg kell fognom
a fehér botot, és nagy ellenállás volt bennem ezzel szemben. Három éve erre is sor került, akkor egy
nagyon sötét fekete függöny borult a szememre. Nagyon nehéz ezt elmagyarázni egy látónak, és még
nehezebb elképzelni…
Szilvi azonban nem adta meg magát a sorsnak. Aktív maradt, bekapcsolódott a vakok és gyengénlátók
mosonmagyaróvári egyesületének munkájába, ahol a vezetőség tagja lett. Nyolc évvel ezelőtt – amikor
a Nolato Magyarország Kft. megkereste az egyesületet – társaival együtt szerepe volt abban, hogy a
Nolato-ban létrejöhessen a Megváltozott Munkaképességű részleg (MMK), ahol vak, gyengénlátó, siket és más fogyatékkal élő emberek teljes értékű munkát végezhetnek. A csoport indulása óta a
Nolatoban dolgozik.
Amikor megváltoznak a lehetőségeid, akkor a magadról alkotott véleményed is megváltozik. A fogyatékkal élő emberek számára éppen ezért nagyon fontos, hogy megmutathassák, hogy ők is értékesek.
Példaértékű a Nolato vezetésének hozzáállása, az, ahogyan a megváltozott munkaképességű emberekhez viszonyul, munkát és ideális munkakörülményeket biztosít a számukra. Az egész megyében nem
tudok még egy ilyen cégről! – mondja Szilvi.
Amikor felmerült, hogy vakvezető kutyát kérek, és azzal járnék dolgozni, akkor is minden segítséget
megkaptam a Nolato vezetésétől, pedig az összes megrendelő cégtől engedélyt kellett kérniük ahhoz,
hogy az egészségügyi termékeket gyártó részlegre kutya is bejöhessen. Mindenki segített és ez nagyon
jól esett.
Az országban három helyen foglalkoznak vakvezető kutyák kiképzésével. Mindenhova beadtam a kérésemet, és másfél év után a csepeli iskolába hívtak be. Itt megismerhettem a kutyákat és azt, hogyan
és mennyit kell velük dolgozni. Könnyen tanultam, mert otthon is vannak állataink. Hamarosan Rustyval is találkoztam, majd egy hosszú hétvégére el is hozták hozzánk ismerkedni, barátkozni. Utána én
költöztem be több napra a kiképző iskolába és tanultam együtt a kutyával.
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Rusty pár hónapja van Szilvinél. Mióta letették a közlekedésbiztonsági vizsgát, azóta kettesben közlekednek. A kutya minden reggel kivezeti gazdáját Mosonszentmiklóson a buszmegállóba, segít neki
buszra szállni és ülőhelyet keresni, majd Mosonmagyaróváron elvezeti a gyárhoz a munkahelyére. Délután vonattal mennek haza. Rusty szabad utat, ajtót és ülőhelyet keres, gazdáját annak parancsaira
bármilyen irányba biztonságosan elvezeti, megáll és a gazdi elé fordulva nem engedi tovább menni, ha
akadályba ütközik. Kettejük kapcsolata éppen ezért annyira erős és kizárólagos, hogy más ember nem
utasíthatja és simogathatja a kutyát.
Ezt sokan nehezen fogadják el, és nekünk sem volt egyszerű betartani – mondja Kovácsné Szabó Tünde,
az MMK részleg műszakvezetője. – Meg kellett szoknunk, hogy van egy kedves és aranyos kutyánk, aki
gyakorlatilag még sincs. Nem lehet szeretgetni, simogatni, és ezt nagyon nehéz megállni. De biztos,
hogy a kutya már a puszta jelenlétével is jó hatással van mindenkire. Gyakran látom, hogy feszült,
rosszkedvű kollégáknak is elég csak ránézniük Rusty-ra és máris mosolygóssá válnak…
Rusty még nagyon fiatal, így sokat fog még tanulni a gazdájával. Ritkán ugat, de nagyon mély félelmetes
hangja van és a termete is erőt sugároz. Ha hámban van, akkor dolgozik, ilyenkor semmivel sem szabad
elvonni a figyelmét a feladatról. Munkán kívül azonban ő is imád játszani, rosszalkodik, rengeteget rohangál, és mint a tini gyerekek általában, feszegeti a határait. Az első közös bevásárlás után például
elcsente az asztalon felejtett túrósbatyut. Nagyon sok szeretetet igényel és ad is. Megérzi, ha a gazdinak bármilyen problémája van, és máris dugja az ölébe a fejét, „puszit ad”, mindent megtesz, hogy
felvidítsa.
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A Nolato Magyarország Kft. tavaly negyedszer nyerte el a Fogyatékosság-barát Munkahely megtisztelő
címet. A címre kétévente újra kell pályázni, folyamatosan megmutatva, hogy milyen új tevékenységekkel és célokkal felel meg a cég a pályázat célkitűzéseinek.
A Nolato Magyarország 2011-ben hozott létre saját forrásból egy akadálymentesített gyártóterületet,
kifejezetten megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, akik azóta teljes értékű
munkatársakká váltak. A cég az elmúlt években a Megváltozott Munkaképességű Részlegben (MMK)
és azon kívül is növelte a megváltozott munkaképességű munkatársak létszámát: 2018-ban már 33
ilyen dolgozót foglalkoztatnak, 2018 elejétől pedig az MMK részlegen elindították a második műszakot.
A részleg vezetője hallássérült, helyettese egy látássérült dolgozó. Az megváltozott munkaképességű
dolgozókat folyamatosan integrálják a vállalat más munkaterületeibe.
A Nolato cégpolitikájának alapját képezi a nyitottság, az emberi jogok tisztelete, a diszkrimináció elítélése. A fizikai feltételek mellett infokommunikációs akadálymentesítést biztosítunk, jeltolmácsolással,
felolvasással és Braille-nyomatokkal, valamint évek óta elkötelezett támogatói vagyunk a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) – hangsúlyozta dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettes.

