
SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Varázskemence napja 

Budapest, 2016. május 18. – Bár sok fogyatékkal élő ember dolgozik, alkot a hétköznapokban, alig 
tudunk róluk és ismerjük a tudásukat, képességeiket. Az ő értékeikre világít rá a Varázskemence 
napja rendezvény 2016. május 21-én a fővárosi Mozgásjavító Iskolában. Az intézmény ad otthont 
az év legnagyobb jótékonysági gasztronómiai eseményének, amelyen fogyatékkal élő gyerekek 
sütnek többek között fehér kenyeret fatüzelésű kemencében, kínálnak szendviccsel felnőtteket és 
árulják saját kezűleg készített kézműves termékeiket. Látássérült gyerekek többek között általuk 
festett kerámiákat és mintás fonott szőnyegeket hoznak magukkal a különleges rendezvényre.  

A Varázskemence napja nemcsak egy egyszerű jótékonysági rendezvény, ez a program egy lehetőség 
– vallják a szervezők. Egy lehetőség a fogyatékkal élő emberek számára arra, hogy megmutassák 
egészséges társaiknak, mire képesek, és szintén egy lehetőség az egészséges embereknek arra, hogy 
bepillantást nyerjenek fogyatékkal élő társaik rettenetesen nehéz és bonyolult, egyben csodálatra 
méltó világába.  

A rendezvény keretében amellett, hogy a gyerekek fatüzelésű kemencében sütnek fehér kenyeret 
olimpiai, világ-, valamint Európa-bajnok mesterszakácsok, ismert gasztrobloggerek, gasztronómiai 
szervezetek és vendéglátóipari iskolák képviselői segítségével, egyéb szórakozásra is lehetőség nyílik. 

Hogy miért vesznek részt az intézmények?  

„Lakóink életében különösen nagy szerepe van az otthonon kívüli rendezvényeken való részvételnek. 
Kapcsolatba kerülnek a világ sokszínűségével, ezáltal nyitottabbá válnak. Határozottan pozitív hatást 
gyakorol az empatikus készségükre, az erkölcsi – érzelmi fejlődésükre. Nagyon büszkén emlegetik és 
emlékeznek vissza a tavalyi ottlétünkre, az Őket körül vevő szeretetteli segítésre, elfogadásra. 
Köszönjük, hogy idén is részesei lehetünk ennek a programnak.” - Topház Speciális Otthon - Göd 

Hogy miért jönnek a segítők?  

A rendezvényünk műsorvezetője Endrődy Éva szerint: „Végre egy nap, ami nem rólunk szól, hanem a 
jótékony lelki világunkról. Fogyatékkal élő, speciális nevelésű gyermekeknek betöltjük a hiányzó 
érzékszervük okozta "űrt". Gyertek el én mondom!” 

Kik is a résztvevők? 

Csapatok Segítő(k) 

Vakok Iskolája Wenszky Lilla gasztroblogger és Várhelyi Miklós mesterszakács 

Lámpás’92 Alapítvány Gundel Károly Szakiskola 

Szivárvány Lakóotthon Erdős Tünde gasztroblogger 

Gyengénlátók Iskolája Sas Norbert szakács és a Felelős Gasztrohős Alapítvány 

TOPHÁZ Otthon Sass Erika gasztroblogger 

Mozgásjavító Iskola Stiller Tamás és az Étrend Egyesület 

Hallássérültek Iskolája Drégelyi Endre mesterszakács 

Dr. Török Béla Iskola Zsolnay Gergely szakács 

"Imádom a frissen sült házikenyér illatát és ízét és nagy örömet szerez, ha másokat is elvarázsolhatok 
ezzel." – jelentette ki Wenszky Lilla, a LillaLulla blog szerzője, amikor csatlakozott a Varázskemence 
csapatához. 



Programok: 
A BRKF-FBB és a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány jóvoltából mini családi KRESZ park várja az 
érdeklődőket. 

A Palacsinta együttes koncertje 11 órakor kezdődik. 14 órakor pedig Bihari Gellért humorista 
szórakoztatja az látogatókat.  

A gyerek foglalkoztatót a Jópont családi napközi biztosítja. A kézműves programokat a Lámpás '92 
Alapítvány munkatársai irányítják. 

Folyamatosan megtekinthető Boros István, szakács és zöldségszobrász interaktív bemutatója. 

A gyerekeknek el nem maradhat az arcfestés és a lufi hajtogatás, a felnőtteket pedig szépségsarok 
fodrászokkal, műkörmösökkel várja. 

Délután a vendéglátó és pék iskolák tanulóiból álló csapatok mérik össze tudásukat a „Füstölt húsos 
kelt tészta” sütő verseny keretében. 

A helyben a KemenceMánia kemencéiben sütött pékáruk és a kenyérből készült szendvicsek mellett 
a gyerekek különféle például kerámiákat, szőnyegeket, szőttest, fonott kosarakat, gyertyákat hoznak 
magukkal, amelyeket előzetesen saját kezűleg készítettek. A termékekből a kirakodóvásár keretében 
vásárolhatnak is a látogatók.  

Bővebb információ:  
Török Szabolcs – 06 20 556 45 38  
https://www.facebook.com/events/955373384497973/ 
www.varazskemence.hu  
 

Támogatók: 

 

http://www.kemencemania.hu/
https://www.facebook.com/events/955373384497973/
http://www.varazskemence.hu/

