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Dubastar fürdető pad (69x29 cm, 74x29 cm)

Stabil felépítésű, nagy terhelhetőségű, korrózióálló, 
higiénikus, jól tisztítható, anatómiai formázású 
fürdőszobai eszköz.
A fürdető pad a kád felső peremére helyezhető. 
Ülőfelülete 69 x 29 cm, vagy a szélesebb típusnál 74x29 
cm. Az alul található támasztó lábak állítható szélessége 
miatt minden általánosan használt kádba behelyezhető 
és biztonságosan rögzíthető az elcsúszás ellen. A víz 
lefolyását az ülésen elhelyezett lyukak, a szappan elhe- 
lyezését a szappantartó rész könnyítik meg, míg  a  kapasz-
kodást az integrált fogódzó. Különös hangsúlyt helyez-
tünk az egyszerű tisztításra, így az összes terméken leke- 
rekítettünk minden illesztést, nem hagytunk egyetlen 
nehezen elérhető sarkot, zugot sem. A tisztítás érdeké-
ben az ülőfelület is leemelhető a vázról.

Fürdőkád belépő

A termék az idős, mozgásukban nehezített személy-
ek otthoni ápolásában, testápolásában és a tisztálko-
dásában segít. Megkönnyíti a fürdőpad használatát 
és a kádba való belépést.
- Fellépő felülete csúszásgátlós bordázott gumi lap.
- Hegesztett acélcső, szinter bevonattal.
- A stabilitást a lábak végén található gumitap- 
pancsok biztosítják. 

Terhelhetőség: 100 kg
Méret: 45*33*23 cm

Mobalux felhajtható zuhanyülés

A Mobalux család tagjai könnyebbé teszik a tisztálko-
dást. Zuhanyzás közben a falra szerelhető kis hely-
igényű Mobalux felhajtható zuhanyülés ergonómikus 
ülőfelületével, biztonságot és kényelmet nyújt. Megfe-
lelő szerkezetű tartófalra szerelhető, pl. tégla, blokk-
tégla, beton. Nem javasolt gázbeton illetve gipszkar-
ton falra rögzíteni!

Méret: 42*32*8 cm
Terhelhetőség: 130 kg

Kód: FKB

MFZÜ

Kód: 69*29 cm:  DFP1
Kód: 74*29 cm:  DFP2  

Telefonos rendelésfelvétel:
+36 26 88 62 88

4.990 Ft

14.200 Ft

Az árak bruttó árak, a szállítási költséget nem tartalmazzák! 
A várható szállítási költség bruttó 1500 Ft.

10.083 Ft 
10.591 Ft
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A Miniszterelnökség Digitális Jólét Prog-
ramirodája egyeztetést kezdeményezett a 
MEOSZ-szal a mozgássérült emberek digi-
tális felzárkóztatásáról. Arra kérték a szö-
vetséget, tegyen javaslatot, milyen lépé-
sekkel lehetne javítani a mozgássérült em-
berek internethez való hozzáférését, a digi-
tális kultúra fejlesztését. 
– Örülök, hogy a kormány Digitális Jólét  

programjában gondolt a mozgássérült emberekre, annak 
meg különösen, hogy javaslatokat várt a MEOSZ-tól kö-
zösségünk digitális felzárkóztatására – mondja Kovács 
Ágnes elnök. – Az Országos Fogyatékosságügyi Program-
ban is kiemelt stratégiai célként határoztuk meg, hogy az 
információk, a kommunikáció, valamint a köz- és egyéb 
szolgáltatások minél szélesebb köre legyen elektronikusan 
is hozzáférhető bárki számára. Ehhez pedig elengedhetet-
len, hogy a fogyatékos emberek internet-előfizetéssel és 
korszerű digitális eszközökkel rendelkezzenek.  

A szövetség elnöke elmondta: a javaslat négy területet 
érint, nevezetesen az internethasználatot, az eszközök-
höz való hozzáférés javítását, a speciális technológiák be-
szerzésének támogatását és a digitális kompetenciák fej-
lesztését. A MEOSZ minden, tagszervezeti igazolvánnyal 
rendelkező mozgássérült embernek ingyenes internet-
előfizetést kért, amely elengedhetetlen a mindennapi élet 
megszervezéséhez, a közlekedéshez, az átlagosnál több 
ügyintézéshez, a munkaerő-piaci hátrányok leküzdésé-
hez (elősegítené a távmunka és az atipikus foglalkoztatás 
elterjedését). Az alapvető számítástechnikai eszközök – 
számítógép, tablet, okostelefon, szoftverek – beszerzésé-
nek támogatása nélkül nem lehet digitális jólétről beszél-
ni, ezért támogatni kell ezek megvásárlását. 

Janis McDavid amint közeledik elektromos kerekesszékével  
a Mercedes Sprinterhez, kinyílik annak hátsó ajtaja, lehajlik egy 
rámpa, melyen kényelmesen felhajt. Ismerős jelenet  
a szállítószolgálattal utazó mozgássérült embereknek. A huszonnégy  
éves német fiatalember azonban nem utas, ő vezeti az autót – karok 
és lábak nélkül. Kerekesszéke a sofőrülés. McDavid egy botszerű 
szerkezetet vesz a szájába, ezzel kezeli az indítókulcsot, majd 
becsatolja a biztonsági övet, és az autó már ki is gurul a parkolóból. 
A gázt, a féket és a kormányt a bal hónaljához helyezett  
joystickkel vezérli, sebességet a jobb vállcsonkjával egy konzolon 
rögzített billentyűzeten vált, ugyanígy működteti az indexet és  
az okostelefonjára telepített navigációt. Kollégái először tágra meredt 
szemmel figyelték: tényleg Janis vezet? Nem átverés az egész?

A karok és lábak nélkül született McDavid pici kora óta arra 
vágyott, hogy a maga ura legyen. Nem nyugodott addig, amíg 
jogosítványt nem szerzett, és nem kapott olyan autót, melyet ő is 
vezethet. A személyre szabott Mercedes Sprintert Roland Arnold 
egykori gumiabroncs-kereskedő elszántságának köszönheti, aki 
1989-ben bezárta műhelyét, céget alapított, hogy segítsen a súlyosan 
mozgássérült embereknek adaptált kocsihoz jutni. „Ma már szinte 
bárki vezethet autót, aki valamelyik testrészével képes egy joysticket 
négy irányba mozgatni. Az elmúlt közel két évtized alatt mintegy 
ötezer embert tettünk mobilissá, akik mintegy kétszázmillió kilométert 
vezettek le. Kétszázmillió kilométer egyéni szabadság!” – jelenti ki 
büszkén. Ám, hogy ki kaphat jogosítványt, nem a mérnökök döntik  
el, nem is a technika, hanem egy vezetési szakember, ő mondja ki  
a végső szót, miután a jelentkező vizsgát tett a forgalomban. 

Németországban csaknem hetven vállalkozás szolgálja ki 
a mozgássérült autósokat. Persze senkiben nem akarnak hiú 
reményeket kelteni, mert az átalakítás költsége sokszor hat 
számjegyű. Roland Arnold mégis bizakodó a jövőt illetően,  
az autógyártók részéről ugyanis megjelent a szándék, hogy 
alkalmassá tegyék járműveiket a súlyosan mozgássérült emberek 
számára. A Fiat és a Peugeot alapmodelljeiknél olyan változtatásokat 
hajtottak végre, melyek könnyebbé teszik az átépítést, de  
a Mercedes is figyelembe veszi az átalakításra szakosodott 
cégek észrevételeit. Sőt, az autógyárak akár harmincszázalékos 
kedvezménnyel is kínálnak bizonyos típusokat a mozgássérült 
embereknek, hogy a megtakarítást az átépítésre fordíthassák. 

Janis McDavidnek már százhatvanezer kilométer van  
a háta mögött, egy pár apró parkolási 
koccanást eltekintve balesetmentesen 
vezetett idáig. Megjárta Londont, Párizst, 
még a Diadalív veszélyes körforgalmába 
is bemerészkedett. „Imádok vezetni, ettől 
szabadnak érzem magam!”

Ignácz Bea
főszerkesztő

Dubastar fürdető pad (69x29 cm, 74x29 cm)

Stabil felépítésű, nagy terhelhetőségű, korrózióálló, 
higiénikus, jól tisztítható, anatómiai formázású 
fürdőszobai eszköz.
A fürdető pad a kád felső peremére helyezhető. 
Ülőfelülete 69 x 29 cm, vagy a szélesebb típusnál 74x29 
cm. Az alul található támasztó lábak állítható szélessége 
miatt minden általánosan használt kádba behelyezhető 
és biztonságosan rögzíthető az elcsúszás ellen. A víz 
lefolyását az ülésen elhelyezett lyukak, a szappan elhe- 
lyezését a szappantartó rész könnyítik meg, míg  a  kapasz-
kodást az integrált fogódzó. Különös hangsúlyt helyez-
tünk az egyszerű tisztításra, így az összes terméken leke- 
rekítettünk minden illesztést, nem hagytunk egyetlen 
nehezen elérhető sarkot, zugot sem. A tisztítás érdeké-
ben az ülőfelület is leemelhető a vázról.

Fürdőkád belépő

A termék az idős, mozgásukban nehezített személy-
ek otthoni ápolásában, testápolásában és a tisztálko-
dásában segít. Megkönnyíti a fürdőpad használatát 
és a kádba való belépést.
- Fellépő felülete csúszásgátlós bordázott gumi lap.
- Hegesztett acélcső, szinter bevonattal.
- A stabilitást a lábak végén található gumitap- 
pancsok biztosítják. 

Terhelhetőség: 100 kg
Méret: 45*33*23 cm

Mobalux felhajtható zuhanyülés

A Mobalux család tagjai könnyebbé teszik a tisztálko-
dást. Zuhanyzás közben a falra szerelhető kis hely-
igényű Mobalux felhajtható zuhanyülés ergonómikus 
ülőfelületével, biztonságot és kényelmet nyújt. Megfe-
lelő szerkezetű tartófalra szerelhető, pl. tégla, blokk-
tégla, beton. Nem javasolt gázbeton illetve gipszkar-
ton falra rögzíteni!
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(folytatás a 7. oldalon)

200 millió 
kilométer 
szabadságA mozgássérült 

emberek digitális 
felzárkóztatása 
Magyarország 
kötelessége 

Ingyenes internet-hozzáférést, a digitális 
eszközök, szoftverek megvételének 
támogatását és képzést, a mozgássérült 
gyermekeknek pedig alanyi jogon járó 
gépeket, szoftvereket kért a kormánytól  
a MEOSZ.
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A Spina Bifida Nemzetközi Szervezet 
európai workshopját Földesi Erzsébet,  
a MEOSZ alelnöke, az Európai 
Fogyatékosügyi Fórum elnökségi tag-
ja nyitotta meg. Beszédében kitért 
arra, hogy a szövetség kiemelt témá-
ja a minőségi egészségügyi ellátás-
hoz való egyenlő esélyű hozzáférés a 
fogyatékos személyek számára. 
– Büszkék vagyunk, hogy Spina Bifida 
és Hidrokefalusz Szekció (SBH) is mű-
ködik a MEOSZ-ban, amely sokszínű-
vé tesz bennünket, és ezáltal komple-
xebbé válik az érdekképviseleti mun-
kánk – jegyezte meg Földesi Erzsébet.  
– A szövetség éppen ezért örömmel 
vesz részt abban az európai uniós fel-
mérésben, amelynek célja, hogy feltér-
képezze: milyen hátrányos megkülön-
böztetéssel szembesülnek a nyitott ge-
rinccel született személyek az egészség-
ügyi ellátás területén. Az adatgyűjtés 
nemcsak az uniós politikát segíti majd, 
eredményeit fel tudjuk használni a Fo-
gyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményről jövőre készí-
tendő magyar alternatív jelentéshez is. 

Az európai workshopon előadás 
hangzott el a határokon átnyúló 

Budapesten ülésezett a Spina 
Bifida Nemzetközi Szervezet

egészségügyi ellátás hiányos-
ságairól és bizonytalanságai-
ról, ezért az Európai Betegfó-
rum úgy döntött, hogy monito-
rozza a direktíva végrehajtá-
sát. A MEOSZ ebben is részt 
vesz. A betegfórum emellett 
kampányt indít, hogy erősít-
se a páciensek érdekvédő ké-
pességeit. 

– A workshopon úgynevezett 
World Cafe is várta a részt-
vevőket, melyen a MEOSZ a 
spina bifidás fiatalokat érintő  
problémákról számolt be – 
mondja Fekete Árpád, az SBH Szek-
ció elnöke. – Nem megoldott a komp-
lex rehabilitáció, hiányzik a fizikai 
erőnlét szinten tartása (gyógytorna, 
úszás, egyéb segítő terápiák), korláto-
zottak az akadálymentes egészség-
ügyi ellátások, így a nőgyógyászati, 
az urológiai szakrendelés és tanács-
adás, valamint szükség lenne a szü-
lők lelki felkészítésére is. Ezek olyan 
égető gondok, melyeket mihamarabb 
meg kell oldanunk. 

– A World Caféban hallhattunk ar-
ról, hogy a spina bifidások ellátása 
igen eltérő Európában – teszi hozzá  

Caesar Gáborné, a szekció titkára.  
– Míg Dániában, Hollandiában és 
Svédországban működnek rehabili-
tációs központok, addig Portugáliá-
ban és Szlovákiában a civil szerve-
zetek nyári táborokat szerveznek a 
gyermekek és fiatalok felkészítésé-
re. Megtanítják őket önállóan öltöz-
ni, tisztálkodni, gyógytornász, pszi-
chológus foglalkozik velük, de lehető-
ség van arra is, hogy megismerked-
jenek különféle szakmákkal és spor-
toljanak. Azt tervezzük, hogy a szü-
lőket is bevonva jövőre ellátogatunk 
egy ilyen szlovákiai táborba.

- czb -

Budapesten tartotta európai workshopját június 18-19-én a Spina Bifida Nemzetközi 
Szervezet (IF SBH), melyen tizenhét országból harmincöten vettek részt. 

Irodalmi pályázat
A Magyar Művelődési Társaság, a TIT Stúdió Egyesület, a Magyar Újságírók Országos 

Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya és a Komárom-Esztergom 
Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan irodalmi pályázatot hirdet 
fogyatékossággal élő személyek számára.

Olyan új műveket várnak, amelyekben a pályázók megfogalmazzák érzéseiket, 
gondolataikat: mit jelent nekik 2016-ban a magyar forradalom, mennyire foglalkoztatja 

őket annak előzménye, következménye a magyar nép életében. 
Pályázni lehet novellával (maximum 4 oldal), valamint verssel (maximum 50 sor).

A műveket augusztus 31-éig lehet benyújtani postai úton nyomtatott formában,  
jeligével ellátva 2 példányban az alábbi címre: Magyar Művelődési Társaság 

(2067 Szárliget, József Attila u. 18.), valamint online módon (mmt98hu@gmail.com). 

Bővebb információ: 
https://muosz.hu/szervezet/szakosztalyok/fogyatekossaggal-elok-a-mediaban

Szentmise  
a fogyatékos emberekért 

Szombathelyen 
Hagyományteremtő regionális szentmisét 
tartottak a szombathelyi Batthyány 
Templomban július 16-án a fogyatékos 
emberekért. „A rossz idő miatt 
ugyan nem nagy létszám gyűlt össze 
Celldömölkről, Iváncról, Körmendről, 
Sárvárról, Szombathelyről, de a 
szentmise mindannyiunk lelkébe békét 
és megnyugvást hozott” – mondja Oláh 
Jánosné, a szervező Mozgássérültek Vas 
Megyei Egyesületének elnöke.
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SEGÉLYHÍVÓ OSZLOPOK: tudják 
használni a fogyatékos emberek is?

2018 végéig Budapest ötven forgalmi 
csomópontjában 186 narancssárga 
segélyhívó oszlop segíti a bajba jutott 
embereket. A készülékről vészhelyzetben egy 
gombnyomással azonnal elérhető a 112-es 
segélyhívószám. De tudják használni  
az oszlopot a fogyatékos emberek is?

A segélyhívások közvetlenül az Országos Rendőr-főka-
pitányság irányító központjába futnak be, onnan értesí-
tik a társszerveket, a mentőt, a rendőrséget, a tűzoltósá-
got vagy a katasztrófavédelmet. Ha valaki valótlan beje-
lentést tesz, 150 ezer forint bírságot is kaphat, súlyosabb 
esetben pedig akár 3-5 évig terjedő szabadságvesztés le-
het a büntetés. Az oszlopok a jövőben panorámakamerás 
megfigyelésre is alkalmassá tehetők. 

De tudják használni az oszlopot a fogyatékos emberek 
is? A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a telepíté-
seknél ugyanis nem kérte ki a Mozgássérültek Budapes-
ti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kuta-
tóközpontjának (ETIKK) véleményét a mindenki számá-
ra használhatóságról. Az ETIKK kerekesszékes és látás-
sérült munkatársa a Humanitás kérésére most letesztel-
te a Nagyvárad téri segélyhívó oszlopot. Hívást azonban 

nem kezdeményeztek, mert 
nem akartak bírságot fizetni.
– Az oszlop vandálbiztos, egy-
szerű, figyelemfelhívó és kont-
rasztos felirattal kialakított 
– mondja Fördős-Hódy Erzsébet 
rehabilitációs szakmérnök, az 
ETIKK szakmai vezetője. – A 
beépített segélyhívó panelt a lá-
tássérült kollégám is azonnal 
megtalálta, egyedül az ejtette 
gondolkodóba: melyik a nyomó-
gomb és melyik a hangszóró. A 

vak embereknek azonban hiányzik a Braille-feliratozás. A 
kerekesszékkel közlekedőknél viszont nemcsak az oszlop ki-
alakítása okozhat gondot, hanem a megközelíthetősége is. A 
segélyhívó panel elérése igen fárasztó azoknak, akik nehe-
zen emelik a karjukat, ezáltal a beszélgetési távolság is vi-
szonylag nagy számukra. Ügyelni kellene arra is, hogy az 
oszlopot sík terepre telepítsék és ne egy padka mellé, külön-
ben nem lehet melléállni kerekesszékkel. Fontos az is, hogy 
kijavítsák az oszlophoz vezető út hibáit. A Nagyvárad térnél 
ez okozott nehézséget a kerekesszékes munkatársamnak. 
A vételt nem teszteltük, ha elég erős, nem gond a megértés. 
Ezek a hibák elkerülhetőek lettek volna, ha a BKK együtt-
működik a fogyatékos emberek szervezeteivel!

- ibe -
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Balatoni strandminősítés  
a mozgáskorlátozott emberek 

megkérdezése nélkül
A Balatoni Szövetség tavaly kezdte csillagokkal rangso-
rolni a strandokat a Kék Hullám strandminősítő verse-
nyen. Idén a benevezett közel negyven fürdőhelyből ti-
zenhárom kapta meg a legmagasabb, háromcsillagos mi-
nősítést (strandok listája: http://propeller.hu/images/
cikk/2016_07/kek_zaszlo_2016.jpg.jpg). Vizsgálták a víz-
felület tisztaságát és a meder állapotát, az utóbbit a für-
dőzők megkérdezésével, bírálati szempont volt a parkolá-
si lehetőség, az értékmegőrzés, a hangosítás, a vendéglá-
tóegységek színvonala, valamint az ingyenes wifi, a me-
leg vizes zuhanyozó vagy a dohányzóterület kijelölése 
is. Háromcsillagos kék zászlót azonban kizárólag olyan 
strand kaphatott, ahol a környezet kialakításánál, a szol-
gáltatásoknál figyelembe vették a mozgáskorlátozott em-
berek speciális igényeit is.

Megkérdeztük Bodor Zoltán rehabilitációs mérnököt, 
a MEOSZ elnökségi tagját, valóban ilyen sok balatoni 
strand hozzáférhető a mozgássérült emberek számára? 
– A minősítéssel kapcsolatosan nem tudok se jót, se rosz-
szat mondani, mert a Balatoni Szövetség nem konzultált 
velünk, így a rehabilitációs mérnökeink és a tapasztalati  
szakértőink nem járták végig a strandokat, hogy ellen-
őrizzék, mennyire akadálymentesek – tájékoztat. – Pedig 
nekünk fontos a téma, hiszen mi képviseljük azt a közös-
séget, amelyik számára hozzáférhetővé teszik. A velünk 
való együttműködés abból a szempontból is előnyös, hogy 
mi nem csupán kritikát fogalmazunk meg, hanem javas-
lattal is szolgálunk, hogyan lehetne a hibát kijavítani. A 
mostani felmérésnek az az üzenete a mozgássérült em-
berek közössége felé, hogy nyugodtan menjenek ezekre a 
helyekre, mert tökéletesen akadálymentes környezet vár-
ja őket. Sajnos félek, hogy ez nincs mindenhol így.  

- czb -
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Adj szárnyakat! …  
Vagy liftet legalább!
Ezzel a szlogennel indított kampányt 
tavaly decemberben a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete a 3-as metró 
akadálymentesítéséért. Azóta elkészült 
egy kisfilm is, amelyben LEGO-figurák 
a 3-as metróállomás akadályokkal teli 
közlekedésének „örömét” tárják elénk.  
A kisfilm egyúttal több ezer ember története 
is, akik eddig kiszorultak a metróállomás 
használatából. Különböző fogyatékossággal 
élő emberek, babakocsival utazó édesanyák, 
a város egyre idősödő lakosságának 
története. Egy város története, amely 
olimpiát szeretne rendezni, és otthont adni  
a paralimpiai versenyeknek. Egy városé, ahol 
a metróállomásokon hiányoznak a sokak  
számára létfontosságú liftek.  
A kisfilm megtekinthető  
a youtu.be/2A3xAX3s9GU weboldalon.

A MEOSZ többször 
jelezte a kormány-
nak, hogy a gépjár-
műszerzési támoga-
tás jelenlegi rendsze-
re nem elfogadható. 
Egyik legfőbb prob-

léma, hogy a felkínált Suzuki típusok 
(Baleno, S-Cross, Swift, Vitara) egyike 
sem felel meg a súlyosan mozgássérült 
embereknek. A szövetség ezért febru-
árban egyeztetést kezdeményezett a 
fogyatékosságügyért felelős államtit-
kársággal, ahol a szaktárca közölte: je-
lenleg nincs mód az új autók körének 
bővítésére. A MEOSZ átmeneti meg-
oldásként azt javasolta, hogy 2020-ig 
a súlyosan mozgássérült emberek egy 
külön alapból kaphassanak támoga-
tást – pályázati úton – a számukra  
megfelelő, adaptált új gépjárművek 
megvásárlásához, majd kidolgozta a 
konkrét tervet is. A pályázatra indu-
lásnak évi 250 millió forintot kért. A 
részletekről később döntenek, így ma 
még nem tudni, milyen gépkocsikat le-
het majd venni, mekkora támogatás-
sal, és hogyan zajlik a pályáztatás. 
– Kitartó és meggyőző fellépésünk 
eredményeként végre sikerült áttör-
nünk a falat, és öt év után a súlyo-
san mozgássérült emberek is lehető-
séget kapnak arra, hogy a róluk elne-
vezett támogatási rendszerben hoz-
zájuthassanak az egyéni igényeiknek 
megfelelő új gépjárművekhez – szá-
molt be Kovács Ágnes elnök. – Je-
lenleg kizárólag olyan új autók érhe-
tők el állami támogatással, melyek a 
mozgássérült emberek jelentős részé-
nek nem felelnek meg, különösen a 
kerekesszéket használókat rekesztet-
ték ki, ami ellen évek óta küzdünk. A 
kormány döntését azonban csak első 
lépésnek tekintjük. Szeretnénk, ha 

a következő években megemelnék az 
összeget, mert ebből a keretből elő-
reláthatólag mindössze néhány sú-
lyosan mozgássérült ember juthat 
gépkocsihoz. Azok az autók ugyan-
is, amelyek az ő egyéni igényeiknek 
megfelelnek, a szükséges átalakítá-
sokkal együtt lényegesen többe ke-
rülnek, mint a most elérhető Suzuki 
típusok, mi pedig ennek megfelelően 
a jelenleginél lényegesen magasabb, 
80 százalékos támogatási arányt ja-
vasoltunk. Reméljük azt is, hogy a 
pályázat kidolgozásába és az elbírá-
lásba kérésünknek megfelelően be-
vonják a MEOSZ-t, hiszen mi ismer-
jük legjobban az érintettek igényeit!

A MEOSZ javaslatában a mozgás-
sérült emberek jogosítványszerzésé-
re is kitért. Sokan közülük ma nem 
azért nem vezetnek, mert alkalmatla-

nok, hanem mert a rendszer nem te-
szi lehetővé, hogy jogosítványt szerez-
zenek, amin változtatni kell. A szövet-
ség kérte továbbá, hogy jöjjenek létre 
olyan szakértői teamek, amelyek segí-
tenek megtalálni a megfelelő adaptá-
ciót és gépjárművet számukra. Mind-
ezt legkésőbb 2020-ig kell kialakítani. 

G. I.

Esélyünk az értékünk 
Az elfogadásról, a példamutatásról és a 
szolidaritásról szólt a Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesületének július 16-i nyári 
fesztiválja Siófokon, ahol fogyatékossággal 
élő és más hátrányos helyzetű előadó- és 
képzőművészek mutatták meg tehetségüket 
a nagyközönségnek, valamint, hogy velük 
együtt színesebb és gazdagabb a világunk. 
A sérült emberek értékteremtő képességét 
hangsúlyozta Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő is, a rendezvény fővédnöke. 
Elmondta: a fesztivál egyértelmű igazolása 
annak, hogy a fogyatékossággal élők 
tevékenységükkel, alkotásaikkal, színpadi 
előadásaikkal valódi értékeket teremtenek. 
Olyan értékeket, amelyek jelentősen 
gazdagítják a társadalmat.

A siófoki fesztivált megtisztelte jelenlétével 
dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, 
valamint dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító 
elnöke.

50 millió forint 
a súlyosan mozgássérült 

emberek gépjárműszerzésére 
A kormány jövőre 50 millió forintot biztosít a MEOSZ 

javaslatára a súlyosan mozgássérült emberek 
gépjárműszerzésére. 
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A MEOSZ javaslata szerint a legsúlyosabban sérült em-
berek esetében akár 100 százalékos arányban támogatni 
kell a speciális eszközökhöz való hozzáférést – fej- vagy 
szemegér, különböző okoseszközök, illetve az ezeket tá-
mogató szoftverek –, mivel ezek az önrendelkező élet el-
engedhetetlen kellékei, ám nagyon drágák, az érintettek 
önerőből képtelenek hozzájutni. Ezek már gyermekkortól 
kezdve a magas szintű oktatás fontos eszközei lehetnének 
és megakadályozhatnák, hogy a mozgássérült gyermekek 
további hátrányt szenvedjenek. 

A szövetség javaslatában szerepel a digitális kompetenci-
ák fejlesztése is. 

– Magyarország elkötelezte magát az inkluzív oktatás  
mellett, ennek egyik fontos eleme, hogy a fogyatékos 
gyermekek az oktatás kezdetétől rendelkezzenek a digi-
tális tudás megszerzéséhez szükséges eszközökkel – teszi 
hozzá Kovács Ágnes. – Mindenki lemarad, akinek nincs 
meg a szükséges digitális szakértelme. Ezek a gyermekek 
eleve olyan hátrányból indulnak, amit a család önerőből  
nem képes leküzdeni. Arra kértük ezért a kormányt, 
hogy legkésőbb az általános iskolai tanulmányok meg-
kezdésekor minden mozgássérült gyermek alanyi jogon 
kapja meg az egyéni igényeinek megfelelő számítástech-
nikai eszközöket, szoftvereket, és alanyi jogon jusson in-
gyenes internet-előfizetéshez az otthonában vagy ahol ne-
velkedik. Mindezt biztosítsák számukra az általános, a 
középfokú és a felsőfokú tanulmányok alatt is, természe-
tesen az eszközöket időszakosan, a fejlesztéseket követve  
cserélni kell. A felnőttek számára ingyenes képzéseket ja-
vasoltunk, ahol az alapvető digitális tudást megszerez-
hetik, ezáltal jobb eséllyel tudnának elhelyezkedni és 
minőségibb munkát kapni.

Gábor Imola

(folytatás a 3. oldalról)

A mozgássérült 
emberek digitális 
felzárkóztatása 
Magyarország 
kötelessége 
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Mostantól jobban 
megértenek minket
Július 12-17. között rendezték meg  
az Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozóját (EFOTT) 
Velencén, ahol a MEOSZ ifjúsági tagozata 
is bemutatta tevékenységét.

– Nagy buli volt! – avat be Mesterházy Zsolt, a MEOSZ el-
nökségének tagja. – A felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
összejönnek egy hétre, az egész fesztiváljelleget ölt. Jelen 
vannak a politikai élet szereplői, hogy megmutassák azo-
kat a tevékenységeket, melyeket a mindennapi munkában 
végeznek, és a civil szervezetek is lehetőséget kapnak a be-
mutatkozásra. Az ifjúsági tagozat pályázat útján került 
ide, érzékenyítő programot tartottunk. A fiataloknak a bó-
ják között kellett szlalomozniuk kerekesszékkel, a végén 
kötelet feszítettünk ki, amely a küszöböt jelképezte, ezen 
kellett áthaladniuk. Tanulságos feladatot jelentett a részt-
vevőknek, de leginkább az ezt követő kötetlen beszélgetés  
szolgált tanulsággal. Engem is sokan faggattak arról, ho-
gyan kerültem kerekesszékbe, és főleg miként dolgoztam 
fel a balesetet. Többen kijelentették: ők biztosan nem bír-
ták volna ki ezt a tragédiát. De akkor mit tettél volna? 
– kérdeztem vissza, válasz azonban nem érkezett. Arról is 
hosszan beszélgettünk, hogy kerekesszékben ülve is lehet 
tartalmas és értelmes az ember élete. Sajnos a többnapos 
programunkból csak egy lett, a többit elmosta az eső. 

– Egy nap alatt is nagy sikert értünk el, mert rengete-
gen jöttek oda hozzánk – teszi hozzá Péter Pál, az ifjúsá-
gi tagozat vezetőségi tagja. – Minden érdekelte a fiatalo-
kat: a MEOSZ és az ifjúsági tagozat munkája, a támoga-
tási rendszer, még a kerekesszék ára is. Számos kiadványt 
vittünk magunkkal, mindenki pozitívan állt hozzánk, azt 
mondták, hogy mostantól jobban megértenek bennünket. 

– Azt láttam, hogy az érzékenyítés megtette hatását, 
megváltoztatta a fiatalok hozzáállását a sérült emberekhez: 
együtt élnek velünk, ezentúl jobban odafigyelnek ránk – ve-
szi vissza a szót Mesterházy Zsolt. – De mi is nagyon sokat 
tanultunk itt, többek között, hogyan lehet megszólítani a fi-
atalokat, miként tehetjük még színesebbé az érzékenyítő 
programjainkat.

R. N.
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Dr. Chikán Csaba, Drexler Sándor, 
Mikessy György, Okos Levente és 
Roszik Csaba a család meghatározó 
szerepéről beszélgettek Bunna  
Katalin (lakóotthon-vezető) moderá-
torral. Arról, hogy a környezet segít-
het legyőzni a félelmeket, a korláto-
kat, olyan útra terelhet, amely hoz-
hat sikert, elismerést, kiteljesedést, 
de lesüllyedést és boldogtalanságot 
is, ha nem képes megbirkózni az új 
helyzettel. 

HUMORRAL HARCOLTAM 
AZ ELŐÍTÉLETEK ELLEN
A hallássérült Mikessy György tizen-
hat éve a nagy múltú Cházár András 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola igazgatója Vácott. Boldog 
és sikeres ember. „Tízgyermekes sze-
rető családban nőttem fel, ahol arra 
ösztönöztek, hogy tanuljak tovább. 
Szüleimtől érző szívet kaptam, és úgy 
neveltek fel, hogy értékes ember va-
gyok. Az elfogadás azonban nem ment 

Közössorsok
Mi köt össze öt, különböző életkorú, eltérő foglalkozású, 
más-más érdeklődési körű és társas kapcsolatokkal 
rendelkező férfit, akik ráadásul még csak nem is azonos 
fogyatékossági csoporthoz tartoznak? Június 3-án, 
Vácott, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 
Egyesületének (MKMORE) esélynapján tartott 
kerekasztal-beszélgetésen megkaptuk a választ: a segítő 
család, amely inaszakadtáig küzd, hogy fogyatékossággal 
élő szeretteinek életét sikerre vigye.  

Különdíj  
a nagykőrösieknek

„Ez nagyon finom, fenomenális!” 
– hangzott el minden alkalommal a 
Kőrösi Möggyfesztiválon, amikor a zsűri 
betért a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete 
nagykőrösi szervezetének sátrába, 
hogy megkóstolja a nyolcfős csapat 
ételkülönlegességeit. A meggymártásos 
meggyes húsgombócuk, a nutellás 
rizskelyhük és a meggybóléjuk elnyerte 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
különdíját. 
– A zsűri mellett Kovács Lázár séf, 
televíziós műsorvezető is többször bejött 
hozzánk kóstolni, és ő sem fukarkodott 
a dicsérő szavakkal – mondja Bende 
Jánosné, a szervezet vezetője, és közben 
büszkén mutatja az oklevelet. – Második 
alkalommal indultunk a gasztroversenyen, 
és most sem mentünk haza díj nélkül, 
pedig harmincnégy csapat mérte össze 
a tudását. De az elismerésen kívül más 
pozitívuma is volt a rendezvénynek. 
Az ilyen esemény felér egy érzékenyítő 
tréninggel, hiszen az egész város 
kilátogatott a fesztiválra. Olyanok is 
megfordultak a sátrunkban, beszélgettek 
velünk, akikkel biztosan nem találkoztunk 
volna a hétköznapokban és látták, hogy 
a mozgássérült emberek is tehetségesek, 
megállják helyüket a gasztronómiában. 
A bólé, amit a kerekesszékes társunk 
készített, mindenkinek nagyon ízlett. 

Bende Jánosné öröme azonban nem 
felhőtlen: a szervezetnek új irodába kell 
költöznie, a Civil Házba, amely kisebb a 
mostaninál és nem akadálymentes. 
– Beosztottuk, a tagok hetente kétszer 
mennek ki ellenőrizni a felújítási 
munkákat – teszi hozzá. – Az is 
megoldásra vár, hogy kapjunk helyet 
a bordásfalnak, a láb- és kézerősítő 
gépeknek és más tornaszereknek. 
Sokan azért térnek be hozzánk, hogy 
erősítő „edzéseket” végezzenek. Nem 
mondhatjuk nekik, hogy nincs többé!  

- ibe -
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Öröm  
és meghatottság 

könnyei 
Celldömölkön 

Tizenötödik alkalommal szólt a taps 
az ART Országos Kulturális Fesztivál 
fellépőinek Celldömölkön, ahol 
száznyolcvan szereplővel negyvenkét 
produkciót láthatott a közönség. 
A fesztivál kiemelt eseménye a városnak, 
a helyiek fontosnak tartják, hogy 
megnézzék. A fővédnökséget elvállalta 
Fehér László, Celldömölk polgármestere, 
de megtisztelte jelenlétével a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke, Majthényi 
László is.
– A kulturális fesztivál az örömteli 
együttlétről szól – mondja Holpert 
Jenőné, a celldömölki csoporttitkár. 
– A nagyon súlyosan sérült emberek 
legtöbbjének ez jelenti az egyetlen 
lehetőséget, hogy megmutassák 
tehetségüket a világnak. Produkcióikból 
hihetetlen erő sugárzik: „Ne add 
fel soha, amíg élsz!” Ezen a napon 
eltűntek a falak sérült és egészséges 
emberek között, az idő megállt, és 
csak a szívünkkel láttunk. Az öröm és a 
meghatottság könnyei gördültek végig 
az arcokon. 

A kategóriák győztesei: vers-
prózában Farkas Péter (Szombathely), 
ének-zenében Nagy Viktor (Celldömölk), 
jelenetben Bice-Bóca Egyesület (Mór), 
egyéni táncban Kardos Marianna 
és Nagyné Bakos Marianna (Győr), 
csoportos táncban RollingCountry 
Kerekesszékes Tánccsoport (Herend)
Különdíjat kaptak: Lakatos Ferenc 
(Dáka), Fogyatékos Gyermekek Otthona 
(Sopron), Fogyatékosok Otthona (Zsira), 
Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ Fogyatékosok Nappali 
Intézménye (Körmend), Látássérültek 
Klubja (Ajka)

- czb -

egyik napról a másikra, én humorral 
harcoltam az előítéletek ellen. Persze 
voltak óriási küzdelmeim, ám ezeket 
nem tartottam hiábavalóknak, mert 
tapasztalatot hoztak. Fontos, hogy 
mosolyogjunk a környezetünkre, mert 
könnyebbé válik az elfogadásunk.”

ÚGY DÖNTÖTTEM,  
HOGY TOVÁBBLÉPEK
Okos Levente családos emberként 
élte az életét, amikor hét éve megva-
kult. Jóllehet egy egészen más jövő 
várt rá, nem hatalmasodott el rajta a 
tragédia. A család mindenben mellet-
te állt. „Nem hagyhattam el magam, 
mert a tízéves lányomnak szüksége 
volt az apjára. Úgy döntöttem, hogy 
nem érdekel a vakság és továbblépek. 
Mindent újra tanultam, és változat-
lanul kiveszem részem a házimun-
kából: bevásárolok, főzök, szerencsé-
re egyre több beszélő háztartási gép 
kapható már. Újabban pedig iskolák-
ban tartok érzékenyítő órákat.” 

ANYUKÁM SOK MINDENRE 
MEGTANÍTOTT 
A negyvenéves Drexler Sándor oxi-
génhiányosan született, és értelmileg 
akadályozottá vált. Édesanyja sokat 
foglalkozott vele, hogy minél önállóbb 
legyen, mindenben támogatta, amely 
teljesebbé tette az életét. Sándor na-
gyon szépen szaval, sok helyre hívják  
fellépni. „Anyukám is számíthat 
rám: befizetem a számlákat, bevásá-
rolok, még főzni is szoktam. Minden 
hétvégémet az idős nagymamámnál 
töltöm, az én dolgom, hogy lenyírjam 
a füvet. Nekem fontos a család.”  

HASZNOSSÁ TETTEM 
MAGAM
Dr. Chikán Csaba, az MKMORE társ-
elnöke kisgyermekként vált a járvá-
nyos gyermekbénulás áldozatává, élete 

mégis sikeresen alakult, mert szerető, 
segítő család vette körül. „Középiskolás 
koromban kollégiumban laktam, ekkor  
fogalmazódott meg bennem, hogy hasz-
nossá tegyem magam. A fiúk segítet-
tek ágyazni, felöltözni, én meg korrepe-
táltam őket. Ezzel jól beilleszkedtem, 
mindenhová velük tartottam. Tovább-
tanulni a jogi egyetemre mentem, pe-
dig elektromérnöknek készültem, de 
ott volt a legkevesebb lépcső. És apám 
is a jogon végzett. Levelezőre vettek 
fel, így nem kellett mindennap bejár-
nom. Mivel sok időt töltöttem otthon, 
ismét hasznossá tettem magam, a hú-
gom osztálytársait tanítottam. Az élet-
ben egyetlen durva dolog történt ve-
lem: a váci bíróságon azért nem lehet-
tem bíró, mert ítélethirdetéskor nem 
tudtam felállni. Ez indított el, hogy el-
kezdjem szervezni a mozgássérült em-
berek mozgalmát. Úgy gondolom: ha az 
embernek van kitartása és segítséget is 
kap, sikerre viheti az életét.”

FEL KELL VÁLLALNUNK  
EGY-KÉT POFONT
Roszik Csaba, az MKMORE alelnöke  
tizennyolc évesen fejest ugrott a vízbe,  
és mind a négy végtagjára lebénult. 
Három évébe telt, mire felfogta, soha 
nem fog felállni. A rideg valóság  
feldolgozásában a család és a barátok  
nyújtottak segítséget. „Az elfogadással 
nem könnyű megbirkóznunk, a család-
nak meg egyenesen szörnyű. A min-
dennapi élet sok pofonnal jár, ám ha 
nem vállaljuk fel, csak ülünk a négy 
fal között, és jó dolgokat sem élünk 
meg. Mert valljuk be őszintén, azért 
történnek velünk jó dolgok is, melyek 
sokkal intenzívebben hatnak ránk, 
mintha egészségesek lennénk.”  

MUTASSUK MEG  
A POZITÍV OLDALT IS!
Az érzékenyítő előadáson szép szám-
mal ültek diákok, és szemmel látható-
an élvezettel hallgatták a sok humor-
ral fűszerezett élettörténeteket. „Él-
veztem a vidám sztorikat, pozitív volt 
a kisugárzása – mondja Erdős Norbert 
tizenhét éves középiskolai tanuló. – 
Meg kell mutatni, hogyan tudja a moz-
gássérültté vált ember újra megvalósí-
tani önmagát, az ötleteit, miképp tud 
beilleszkedni az életbe! De úgy, hogy 
ne finomkodjunk, és ne a sajnálat kere-
kedjen felül! Ma mindez sikerült.” 

- ignácz -

ÍRJON A TELETEXTRE!
Az MTVA ingyenes felületet 
biztosít a MEOSZ-központon 
keresztül tagegyesületeinek és 
tagjainak az M1, M2, M3, Duna és 
Duna World csatornán megjelenő 
Teletext 858. és 859. oldalán. 
 
Az információkat Sáfrány 
Lászlónak küldhetik el:  
safrany@meosz.hu.
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Kisvárdára tartok, ahol Darvai Réka 
él. Nyíregyházától az ukrán határig 
még vagy félszáz kilométer. A régmúlt 
időkben földváráról volt híres – határ- 
védő központ Árpád idejében –, ma 
várszínház működik benne. Ehhez kö-
tődik Európa egyik legrangosabb szín-
házi szemléje, a Határon Túli Magyar 
Színházak Találkozója. A vasútállo-
máshoz közeledve, a vonatból feltűnik 
egy fából készült hatalmas királyi ko-
rona, amely egy étterem díszkertjében 
áll, és szent esküvői fogadalmak hang-
zanak el alatta. Itt találkozom  
Rékával, akit elkísért párja, Miklós.  
Réka két bottal közlekedik, ám ha 
messzebbre kell mennie, kerekesszék-
be ül. Vittem magammal a naptárt, ki-
nyitom júliusnál. Ez Réka hónapja.

– Hogyan emlékszik vissza a naptár-
fotózásra? 
– Óriási pozitív élményt adott nem-
csak nekem, hanem minden részt-
vevőnek! Elkészítették a körmömet, 
rendbe tették a hajamat, szépen ki-
sminkeltek, ruhát választottak, és 
egy kedves kerekesszékes kutyust is 

hoztak nekem a menhelyről. Így let-
tünk mi ketten július emberei. 
– Hogyan érezte magát, amikor be-
lenézett a tükörbe?
– Végre a nőt látták bennem, nem a 
sérült embert! Nem azért, merthogy 
nő vagyok, hanem mert vonzónak 
tartottak. Mindenki szépen beszélt 
velem, szóval gyönyörű élménnyel és 
jó érzéssel zártam a napot. 
– Az emberek általában a mozgássé-
rültet látják önben először?
– Végignéznek rajtam és azt látják, 
hogy sérült vagyok. Nem úgy szólnak  
hozzám, mint egy nőhöz, hanem 
mint egy fogyatékossággal élőhöz, 
akiről nem tételezik fel, hogy tud ér-
telmesen beszélni. Innentől kezdve 
leblokkolnak: teljesen másképp for-
málják meg a mondatokat, mint ami-
kor egy egészséges nővel beszélgetné-
nek. Ez nagyon zavar, de nem szólok 
semmit, mert tudom, hogy úgyis a lá-
bam lesz fontosabb számukra. 
– A naptárban az ön képe alatt a kö-
vetkező mondat áll: „Élhetünk egy 
és ugyanazon környezetben és még-
is más világban.” Ez nagyon találó. A 

mozgássérült emberek világa való-
ban egy másik világ?
– Amíg az egészséges ember bárhová 
eljuthat, bármit megvalósíthat, addig 
nekünk nagyon meg kell gondolnunk, 
hová megyünk, mit teszünk, mivel-
hogy segítségre szorulunk. Az embe-
rek általában szolgálatkészek, de van-
nak, akik érzéketlenek irántunk, mert 
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A nőt látták 
bennem, nem 
a sérült embert

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 
vezetői immár második alkalommal 
vették rá fiataljaikat, hogy szépészeti 
átváltoztatáson vegyenek részt.  
Azzal a szándékkal tették, hogy 
lássák és érezzék: a sérült emberek is 
vonzóak, ha jobban adnak magukra. 
Az eredményt egy 2016-os falinaptár 
örökíti meg. Július lánya Darvai Réka. 
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nincsenek tisztában azzal, hogy sérült-
ként is lehetünk teljes értékűek. 
– Az embereknek kevés a tapaszta-
latuk ahhoz, hogy megváltozzon a 
véleményük. Kisvárdán élnek moz-
gássérült emberek?
– Mindössze hárman élünk, én a me-
gyei egyesületnél vagyok tag, így 
Nyíregyházára járok rendezvények-
re, melyekre mindig meghívnak. Is-
mernek még a Start iskolájából, ahol 
sok mozgássérült tanul, illetve dolgo-
zik a vállalatnál. 
– Most éppen munkából jött. Mivel 
foglalkozik?
– Egy rehabilitációs munkahelyen dol-
gozom, egyszerű munkákat végzünk. 
– Hogyan ismerkedett meg Miklóssal? 
– Egy számítógépes iskolában talál-
koztunk, ahová mindketten jártunk. 
Számítógép-kezelőit végeztem. Nem 
tetszett a hely, mert nem tételezték  
fel rólam, hogy el tudom végezni. 
Én meg megmutattam és letettem a 
vizsgát. Tessék! A gépíróit is elvégez-
tem, és bár nem vizsgáztam le, azért 
tudok írni, igaz, az ujjaim nem mo-
zognak olyan fürgén. Mikivel immár 
tizenöt éve alkotunk egy párt.
– Hogy telt ez a tizenöt év, békében, 
boldogságban? 

– Megéltünk néhány tányércsörgést. 
Nem mondom, hogy komoly veszeke-
dések voltak, inkább olyanok, ami-
lyeneket minden pár átél ennyi idő 
alatt, akár egészséges, akár sérült. 
Mindenkinél koccan olykor-olykor a 
pohár, hamis, aki ezt nem vallja be. 
De jól kijövünk egymással.

Közben megérkezik Réka édesanyja. 
Darvai Gyöngyi neves fotós, a város-
ban jól ismerik. 
– Réka agyvérzéssel született, nagyon 
rossz állapotban – kezdi a mama. – 
Hat hétig reflexe sem volt, az orvosok 
lemondtak róla. Közölték: soha nem 
fog megmozdulni. Nem hagytam any-
nyiban! Eleinte ambuláns kezelésekre  
hordtam a Katona-intézetbe, azután 
Miskolcra mentünk, ahol rehabilitá-
ciós csoport indult piciknek, hasonló 
módszer szerint dolgoztak, mint a Pető 
Intézetben. Két évig albérletben lak-
tam ott Rékával, majd a Pető Intézetbe 
jártunk Budapestre. Láttam, mekko-
ra erőfeszítéseket tesznek a gyermeke-
kért a konduktorok. Naponta három-
szor tornáztatták, és mindenkit biz-
tattak: „Meg tudod csinálni, neked si-
kerülni fog!” Ez a pozitív szemlélet so-
kat segített Rékának is. Amikor elvé-
gezte az általános iskolát, és el kellett 
jönnie, azzal bocsátották útjára, hogy 
mindennap tornázzon, különben rosz-
szabbodik az állapota. Réka most har-
minchat éves. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert a Pető Intézet konduk-
tora Kisvárdára jött férjhez, és egy fő-
orvossal fejlesztőt hozott létre. Réka is 
jár hozzá, amely biztos szinten tartást 

jelent számára. 
– A Pető Intézetnek kö-
szönhetek mindent, 
ahol lábra állítottak – 
teszi hozzá Réka. – Biz-
tosan más lettem vol-
na, ha nincsenek a gon-
dos konduktorok. Örü-
lök, hogy mindent meg-
tanítottak, amit az élet-
ben használnom kell. 

Réka Miklóssal az 
édesanyjánál lakik 
egy családi házban, 
az emeleten. Édes-
anyja szerint tudato-
san választották ezt 
a megoldást, mert így 
mindennap lépcsőznie  

kell Rékának. Ez a legjobb torna, ga-
rantált a napi mozgás. 

– Hogyan lehetne változtatni azon, 
hogy a mozgássérült embereket ne 
zavarja egész életükben a fogyaté-
kosságuk? Mit kellene tennünk, hogy 
a társadalom toleránsabb legyen? – 
teszem fel a kérdést Rékának.

– Úgy gondolom, megoldást jelentene, 
ha az emberek jobban beleláthatná-
nak az életünkbe, milyen értékeink 
vannak, mit tudunk megtenni és mi-
lyen nehézségek árán. Akkor talán  
jobban megbecsülnének bennünket,  
és mi sem úgy gondolnánk magunk-
ra, hogy fogyatékos emberek va-
gyunk, értéktelenebbek másoknál. 
Persze vannak, akik jobban kezelik  
a saját sérültségüket. Én nehezen. 
Ha a társadalom toleránsabb lenne, 
mi is könnyebben élnénk meg a hét-
köznapokat és lennének sikereink!

Rapai Nándor 

FELHÍVÁS KULTURÁLIS 
FESZTIVÁLRA

A Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete, valamint Balatonfűzfő és 

körzetének csoportja szeptember 24-én 
huszonkettedik alkalommal rendezi meg 
Balatonfűzfőn a Fogyatékossággal Élő 

Emberek és Barátaik Országos Kulturális 
Fesztiválját. 

KATEGÓRIÁK: 
• vers és próza, 

• ének (egyéni és csoportos), 
• zene (egyéni és csoportos), 

• egyéb kategória (tánc, színjátszás stb.)
Az egyéni produkciókra 5, a csoportos 
szereplésre 10 perc áll rendelkezésre. 

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető 
az egyesület honlapjáról: www.vmme.hu

Jelentkezni augusztus 31-éig lehet 
levélben vagy e-mailben  

Hegedűs Józsefné szervezőnél  
(8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 42.;  

e-mail: hegedusjulika@kabelduo.hu).
Bővebb információ: + 36 70 362 5702

A fesztiválra szeretettel várják  
a családtagokat, barátokat, 

ismerősöket!
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Zumbakurzusokat vezet
Guillermo Charles Aránguiz félve ment be első 
zumbaórájára, ahol csupa szép, fiatal és életerős 
lány várta. „Egész idő alatt attól rettegtem, milyen 
kínos lesz, ha a gyors és energikus mozdulatoktól 
kiesek a kerekesszékből – mondja a csípőízületi 
rendellenességekkel született chilei zumbaoktató, aki 
10 évvel ezelőtt kezdett el táncolni. – A táncórák sokat 
segítettek, hogy higgyek önmagamban, olyanok is 
támogatták oktatói karrieremet, akiktől nem vártam 
volna.” A 28 éves férfi most világturnéra indult, hogy 
saját példáján keresztül ösztönözze az embereket: 
zumbázzanak minél többen.

Begurul a LADA-ba
Az orosz autógyár olyan kocsi fejlesztésén dolgozik, amelyet kerekesszékben ülve lehet 
vezetni. A mérnökök a LADA Largus karosszériáját, belső berendezését alakítják át úgy, 
hogy a vezetőnek ne kelljen kiszállnia a kerekesszékből. A fejlesztők egyelőre még nem 
árultak el részleteket a Lada Largus Club technikai paramétereiről, továbbá az is titok, 

mikor jelenik meg a piacon, és mennyi lesz az ára. 

Fuss, 
Peter, 
fuss!
Peter Naumov jakutföldi látássérült 
sportoló világ körüli maratonra vállalkozott 
a riói paralimpia tiszteletére. A 68 éves 
legendás futóhoz orosz filmcsillagok 
is csatlakoznak egy-egy szakaszon, az 
Egyesült Államokban pedig Tom Hanks 
hollywoodi sztár fogadja. A nagy sikert 
aratott Forrest Gump című film főhőse 
emellett anyagilag is segíti a veterán 
sportolót, aki extrém maratonjaival kivívta 
az emberek tiszteletét: 2010-ben a 12 ezer 
kilométeres Kalinyingrád–Vlagyivosztok 
távot futotta le, 50 kilométert teljesített 
naponta. A „Fuss, Peter, fuss!” akció célja, 
hogy ráébressze a sérült embereket a 
sportolás egészségre gyakorolt jótékony 
hatására.

Reklámarc 
lett
Holly Greenhow az első 
fogyatékossággal élő kisgyermek, 
aki a Boden gyermekruhamárkát 
népszerűsíti. A 9 éves brit cerebrális 
parézises kislány bájos mosolya és 
aranyszőke haja azonnal megnyerte 
a cég vezetőinek szívét, nem 
számított, hogy kerekesszékben 
ül, és kommunikálni is csak 
speciális géppel képes. A Boden 
kedvenc márkája Hollynak, így 
kimondhatatlanul örült, hogy 
őt választották reklámarcnak. 
„Holly nagyon szerencsés, mert 
esélyt kapott, hogy megmutassa a 
világnak: nem tökéletes testtel is 
szépséges modell. Remélem, a példa 
ragadós lesz, és a ruházati gyártók 
kampányaiban többször feltűnnek 
a fogyatékos emberek a jövőben!” – 
jelentette ki a nagymama, aki elvitte 
unokáját a modellválogatásra.

Okos ortézist 
készített a fiának
Az Aucklandi Egyetem adjunktusa 
(Új-Zéland), dr. Douglas Wilson 
megelégelte, hogy halmozottan sérült 
fia oly sokat szenved a kényelmetlen 
ortézisétől, melyet ráadásul az Egyesült 
Államokból kell hozatnia drága pénzen. 
Egy gyermekneurológus professzor 

segítségével a 14 éves Jamesnek kiváló 
minőségű, okos ortézist nyomtatott 
3D-ben, amelyben magabiztosnak érzi 
magát és még olcsó is. A technológiát 
most szabadalmaztatják. A jövőben 
3D-ben nyomtatott okos ortopédiai 
eszközök készülhetnek a szklerózis 
multiplexben, ízületi gyulladásban 
szenvedő, valamint agyvérzésen 
átesett betegeknek, amelyek segítenek 
abban, hogy egészségesnek érezzék 
magukat. 
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– Idén 155 ország vesz részt a paralimpiai 
játékokon – kezdi a beszélgetést Szabó 
László elnök. – Egyre több a sportoló, 
a reklámozó, a támogató, és komoly 
politikai hatása is van. Az esemény 
hatását érzékelteti, hogy mostan-
ra szinte az egész világon értéke-
sítették a paralimpia televíziós és 
internetes közvetítési jogait. Olyan 
robbanáson megy át a parasport, 
mint amilyenen az olimpiai mozga-
lom az 1960-as évek végén,  
az 1970-es évek elején. 

– Zavartalan volt a sportolók felkészülése 
a paralimpiára?
– Az elnökké választásomat megelőző „hercehurca” nyil-
ván nem tett jót a sportolók felkészülésének, de az elmúlt 
egy év nyugodt, ütemezett munkával telt el és folytatódik 
szeptemberig. 
– Hány sportolónk harcolta ki az indulási jogot?
– Már harminckilencen kvalifikálták magukat, és na-
gyon bízom abban, hogy egy-két kvóta még összejön sza-
bad kártyából. Ez a létszám húsz százalékkal felülmúlja 
a londonit, ahol harminchárom magyar indult. Nagy fáj-
dalmunkra azonban csapatsportban nem tudtunk kvó-
tát szerezni: nem jutottak ki sem az ülőröplabdások, sem 
a kerekesszékes kosárlabdázók. Természetesen női tőrben 
és párbajtőrben ott leszünk csapatban is.
– Van olyan sportág, amelyben először indulnak magya-
rok?
– Két új sportág került be a riói programba, a triatlon és a 
kajak-kenu. Az utóbbiban négy magyar is versenyez, saj-
nos triatlonban nem jutottunk kvótához.  
– Úgy tudom, nem igazán fiatal a magyar csapat.
– Az átlagéletkor közel harminckét év, többen negyven,  
ötven felüliek. Vereczkei Zsolt, Engelhardt Katalin, 
Ráczkó Gitta úszók már a hetedik paralimpiájukon vesz-
nek részt. Mindannyian nagyszerű sportolók és kiváló 
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személyiségek. Szerencsére van jó néhány nagyon fiatal 
újoncunk is úszásban, kerekesszékes vívásban és asztali-
teniszben. Úgy vélem, korosztályi szempontból kiegyensú-
lyozott a csapat összetétele.
– Régóta téma, hogy nehéz az utánpótlás. Korábban szó-
ba került, hogy létrehoznak egy utánpótlás-akadémiát. 
– Az utánpótlással kapcsolatban előreléptünk, minden sport-
ágban van fejlesztési tervünk, amelynek megvalósításához 
hozzá is fogunk a paralimpia után. Nagyon szeretnénk, ha a 
sérült emberek közül minél többen sportolnának.

– Tartsunk esélylatolgatást! Mennyi éremre számít?
– Londonból harminchárom versenyző tizen-

négy érmet hozott haza. Én azt mondtam a 
csapatnak a nyilvánosság előtt, hogy tíz 

érem mindenképpen elvárható, ebből 
egy arany. Úgy gondolom, van ennyi 
erő a magyar parasportban. Persze 
bízom abban, hogy ennél több lesz!
– Csak egy aranyéremmel számol?
– Több aranyesélyesünk is van,  
így Illés Fanni, Sors Tamás, 
Tóth Tamás úszók, Pálos Péter asz-

taliteniszező. Említhetem a vívólá-
nyokat is, akiknek nagyon drukkolok, 

de ebben a sportágban igen erős Kína 
és Hongkong.

– Volt elég pénz a felkészülésre?
– A magyar állam három módon támogatja a 

parasportolókat: a Gerevich-ösztöndíjjal, ahol mintegy 40 
százalékkal növeltük a keretet 2016-ra. Ehhez jön, hogy a 
Rióra kvótát szerzett sportolók idén január 1-jétől vissza-
menőleg kiegészítő ösztöndíjat kapnak. A másik lehetőség 
az eredményességi jutalom, amely a világversenyek után 
jár. Itt jogszabály-módosítást kezdeményezünk, mert nem 
tartunk ott, ahol kellene. A harmadik forma az egyesülete-
ken keresztül érkező támogatás, és természetesen ott van-
nak a szponzori pénzek is.  
– Mennyit ér 2016-ban a paraarany?
– A jelenlegi jogszabályok szerint a paraarany az olimpiai 
arany felét éri, de az a célunk, hogy közelítsünk az egyen-
lőséghez. Ebben azonban nem egyedül a paralimpiai bi-
zottság dönt, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság és a 
kormány együttesen. 
– Idén élőben láthatjuk a magyar sportolók versenyeit!
– Megállapodást kötöttünk a magyar közmédiával. Az 
olimpia előtt pár nappal indul az M5, és az M4-es csator-
nával együtt közvetíti a játékokat. A paralimpiát szintén 
ezen a két csatornán láthatjuk majd élőben, elsősorban  
a magyar sportolók versenyeit. Erre korábban még nem 
volt példa. 

- rapai -

Élőben láthatjuk a magyar 
parasportolók versenyeit Rióból
Az első paralimpiai érmet 1972-ben 
szereztük Heidelbergben, amikor 
Fejes András harmadik lett 60 méter 
kocsihajtásban. Az idei Rio de Janeiró-i 
paralimpiai játékokon vajon hányszor 
állnak dobogóra a magyar versenyzők? – 
kérdeztük Szabó Lászlót, aki egy éve elnöke  
a Magyar Paralimpiai Bizottságnak.
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A cukorbetegség Magyarországon több mint 500.000 embert érint 
és kb. ugyanennyien vannak azok, akik nem tudnak róla, hogy 
valójában cukorbetegek. A betegség valójában egy anyagcsere-
rendellenesség: a szervezet nem képes megfelelő módon 
felhasználni az elfogyasztott szénhidrát mennyiséget. A cukorbeteg-
ségnek két fő típusa van: az 1-es típus, más néven inzulinfüggő vagy 
�atalkori cukorbetegség; és a 2-es típus, melynek tünetei általában 
lassan, évek alatt alakulnak ki enyhe formában, ezért sokan 
nincsenek is tisztában a betegség meglétéről. 

A rendszeres és egyszerű önellenőrzést teszi lehetővé a Finetest 
Auto-Coding vércukor vizsgáló rendszer. A készülék kompakt 
méretének köszönhetően kis helyen is elfér, és bárhova magunkkal 
vihetjük a készüléket. Csak minimális mennyiségű vér szükséges a 
mérés elvégzéséhez és az eredmény pár másodperc alatt megjelenik 
a kijelzőn. Akár 200 mérési eredményt is képes tárolni a készülék 
memóriája, de a külön kapható számítógépes kábel segítségével az 
adatokat a PCnkre, laptopunkra is elmenthetjük.
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Telefonos rendelésfelvétel: +36 26 88 62 88
Az árak bruttó árak, és a szállítási költséget  tartalmazzák! 

Finetest AUTO-CODING vércukor 
vizsgáló rendszer
 + Ajándék 50 db lándzsa

Ár: 8,985 Ft
Ingyenes szállítással!
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– Én már régi motoros vagyok a Bice-
Bóca Alapítvány táboraiban, talán 
hét-nyolc évesen vettem először részt, 
de a hangulat a régi – meséli Csányi 
Imre, a Bice-Bóca tá-
borok törzsvendége. 
– Egy varázsvilág ez, 
ahol egy hétre gyer-
mek és szülő elfelejti 
a hétköznapok gond-
jait, fájdalmait és 
mindenki boldog! Ha 
már ugyanazt a lyu-
kas cipőt adta ránk a 
sors, miért néznénk 
le egymást? Valaha Tiszaliget (Szolnok) 
adott otthont a táboroknak, és az öreg 
platánok alatt örök barátságok szövőd-
tek, néha még szerelmek is. Tiszaliget 
„úttörőtáborát” idén második alkalom-
mal egy modernebb, teljesen akadály-
mentes hotelre cseréltük a Balaton-par-
ti Fonyódligeten. A tábori programból 
most sem maradhatott ki az esti diszkó, 
a tátika, no meg az én kedvencem, a ka-
szinó. Utaztunk hajón és városnéző kis-

vasúton, de legnagyobb élményt nekem 
továbbra is az adja, hogy egy hetet tölt-
hetek barátok között, akiket talán a kö-
vetkező táborig nem is látok újra. 

A tizenkét éves Harza 
Márk újoncként érke-
zett a táborba, de őt 
is hamar magával ra-
gadta ez a különleges 
Bice-hangulat. Édes-
anyja megsúgta: kis-
fia napokig mesélt ba-
latoni élményeiről az 
ismerősöknek. 

– Tetszettek a programok, különösen  
a karaoke, mert mindenki megmu-
tathatta, hogy a zene fontos helyet 
foglal el az életében – mondja Márk. 
– A versenyt olyan komolyan vettük, 
mint a sztárelőadók egy igazi kon-
certen. Fantasztikus élményt nyúj-
tott a mandalafestés is. Le mertem 
volna fogadni, hogy az én alkotásom 
lesz a legcsúnyább, mert nem igazán 
jó a kézügyességem, de egész szépet 

alkottam. Az esti bulikat mindig na-
gyon vártam, mert én voltam a disc-
jockey. Jó csapat gyűlt össze,  
a Facebookon tartjuk a kapcsolatot. 
– Remekül éreztem magam, különö-
sen a hajókázással nem tudtam be-
telni, mivel még sosem ültem hajón 
– mondja a tizenkét éves Pali  
Dániel, aki ugyancsak először vett 
részt a Bice-Bóca táborban. – Estén-
ként társasjátékoztunk, az Activity 
vidám hangulatot teremtett, nagyo-
kat nevettünk. És persze sokat füröd-
tem a Balatonban is. 

Augusztus 22-28. között 
ISMÉT LESZ TÁBORA FONYÓDLIGETEN 

A BICE-BÓCA ALAPÍTVÁNYNAK 
(egy mozgássérült gyermeknek/

fiatalnak és egy kísérőnek ingyenes). 

Bővebb információ 
Bíró Adrienn programszervezőtől 

kérhető: +36 70 332 3135, 
bicebocaalapitvany@gmail.com 

I. B.

a Bice-Bóca tábor
Egy varázsvilág

Az „öreg” Bicebócások azért jöttek Fonyódligetre, hogy újra átéljék az egykor legendás 
táborok hangulatát, ahol oly sok izgalmas nyarat töltöttek, az újoncok meg azért, hogy pár 
év múlva ők is nosztalgiázhassanak. Egy biztos: mindkét társaság elégedetten utazott haza. 
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Ígéretes sportkarrier tört ketté, ami-
kor közel harminc évvel ezelőtt baleset 
érte a Keszthelyen élő Nemes Klárát. 
Az addig aktívan atletizáló, kézilab-
dázó, nagy- és kispályás labdarúgó, az 
NB I B szintig is eljutott nőnek a térde 
és a gerince sérült meg úgy, hogy azóta 
kerekesszéket, mopedet vagy időnként 
két mankót használva tud csak közle-
kedni. De őt nem olyan fából faragták, 
hogy csak úgy feladja, és a történteken 
kezdjen szomorkodni! Az örökmozgó, 
ambiciózus Klárából a Mozgássérültek 
Zala Megyei Egyesületének keszthe-
lyi csoportvezetője lett, nyolc esztendőn 
át bizottsági tagként dolgozott az ön-
kormányzatban, két éve pedig önkor-
mányzati képviselő. Igazi lokálpatrió-
ta, aki születésétől fogva Keszthelyen 
él, és ebben a szép városban mindig 
szívesen segített embertársain. Nem 
véletlenül tüntették ki a „Keszthely  
város szociális ellátásáért” díjjal. 
– A hit adott nekem erőt, példát a 
szüleimtől kaptam – meséli Klára. – 
Mindketten sportoltak, és kitartásra, 
őszinteségre neveltek. Édesanyám 
teniszezett, kézilabdázott, édesapám 
focizott. Tízen voltunk testvérek, kö-
zülük hatan még ma is élünk. Ösz-
szetartó család a miénk, ilyen össze-
fogás jellemzi a keszthelyiek közössé-
gét is. Itt minden adott ahhoz, hogy 

jól lehessen élni, csak meg kell látni 
a lehetőségeket.

Amikor Nemes Klárát baleset érte, 
már három fiúgyermek édesanyja 
volt. Közel másfél évig élt ágyhoz köt-
ve, a háziorvosa és a család nagyon 
sokat segített neki, de ő is mindent 
megtett, keményen tornázott, hogy 
lábra álljon. Amikor egyszer levitték a 
Balatonhoz, megpróbált úszni is. Ele-
inte nehezen ment, hiszen a lábai nem 
engedelmeskedtek, de végül sikerült. 
– Át kellett értékelnem az addigi éle-
temet – idézi fel a történteket Klára. 
– Nem akartam a gyerekeimnek olyan 
mintát adni, mint akinek már minden 
mindegy. Mert tényleg nem volt az! 
A saját rehabilitációm után 2002-ben 
ezért elindítottam Keszthelyen a fo-
gyatékosok sportját, a „Séta az egész-
ségért” programot. Ilyenkor mozgás-
sérült és ép emberek együtt sétálnak 
a városközponttól a Balaton partjáig, 
hogy megmutassák, együtt is tudnak 
tenni valamit az egészségükért. 

Aki most azt hiszi Nemes Kláráról, 
hogy ennyi program és az otthoni te-
endők mellett másra már nem is jut 
ideje, igencsak meglepődik: ez a sokol-
dalú asszony gyönyörűen kézimunká-
zik. Leginkább hímzéseket készít, de 

subázni, horgolni és kötni is szokott a 
gyerekeinek, az unokáinak. Igaz, meg 
kellett tanulnia fekve hímezni, amely 
nem volt könnyű, de így is jól boldogul 
a tűvel és a hímzőfonallal. 
– Már háromévesen hímezni kezd-
tem, persze akkor még csak rajzlap-
ra – emlékszik a kezdetekre.  
– Azután megismertem a pelenkaöl-
tést, hatévesen pedig megkaptam az 
első hímzőkészletemet. Vonzottak a 
népi motívumok, terítőket, párnákat 
hímeztem matyó vagy kalocsai min-
tával. Sokat adtunk ajándékba, büsz-
ke voltam, ha valahol az én munká-
mat láttam viszont a családban. 

Nemes Klára még a fiait is megismer-
tette ezzel a szép elfoglaltsággal. Ma 
már három unokának is örvendezhet,  
a fiaival együtt ők segítenek neki a 
háztartási munkában, egyéb ügyinté-
zésben.
– Boldognak érzem az életemet, bár 
sokszor kellett küzdenem, hogy ered-
ményt érjek el, de megérte – teszi 
hozzá Klára. – Sajnos tavaly szív-
infarktuson estem át, de túléltem a 
gondviselésnek hála. Van még bőven 
feladatom a földön: szeretnék sok ki-
rándulást, sportnapot szervezni, s 
újabb hímzésminták is várnak rám. 

Garamvölgyi Annamária 

Fekve készülnek a népi hímzések


