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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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Magyarországon 1870 óta tízévenként tartanak nép-
számlálást, már az első összeírás során kérdésként szere-
pelt a fogyatékosság. Így ment ez 1949-ig, amikor a téma 
kikerült a programból, 1990-ben azonban újra felvették a 
népszámlálási témák közé. A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) két teljes körű összeírás között mintavételes  
felméréssel úgynevezett mikrocenzust végez, melynek se-
gítségével átfogó képet kaphatunk a lakosság lakás- és 

életkörülményeiről, a társadalmi egyenlőt-
lenségekről. Az október 1-jétől 31-éig tartó  
adatfelvétel a háztartások tíz százalékára 
terjed ki, idén először a fogyatékosságra is 
rákérdeznek. 
– A mozgássérült emberek érdeke, hogy az 
ország politikai-gazdasági vezetői valós ké-
pet kapjanak életviszonyaikról, lakáskörül-
ményeikről – mondja Kovács Ágnes elnök. – 
A MEOSZ-hoz sok panasz érkezik, ám eze-

ket kizárólag akkor tudjuk orvosolni, ha objektív informá-
ciókkal is rendelkezünk. Akkor vagyunk képesek szakpo-
litikai intézkedésekben eredményesen lobbizni, ha javas-
latainkat hatástanulmányokkal támasztjuk alá. Egy pél-
dát említenék: februárban egyeztetést kezdeményeztünk 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügye-
kért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársá-
gával a súlyosan mozgássérült emberek gépjárműszerzése  
témában. Komoly anyagot dolgoztunk ki, minden javasla-
tunkat korrekt statisztikai adatokkal erősítettük meg és 
sikerrel jártunk. A részletes, megbízható információk és az 
ezek alapján végzett számítások döntő érveket szolgáltat-
nak az érdekvédelmi munkánk során. Nélkülük ma már 
nem lehet eredményt elérni a döntéshozóknál.

(folytatás a 7. oldalon)

A sikeres 
érdekvédelemhez 
objektív  
információ kell

A MEOSZ akkor képes eredményesen 
fellépni a mozgássérült emberek közössége 
érdekében, szakpolitikai intézkedésekért 
lobbizni, ha javaslatainkat érvekkel, részletes 
és megbízható adatokkal támasztjuk alá 
– hangsúlyozta Kovács Ágnes. A szövetség 
elnöke ezért arra kéri tagjait, hogy a Központi  
Statisztikai Hivatal október 1-je és 31-e 
közötti mikrocenzusa során vállalják fel 
fogyatékosságukat, és válaszoljanak minél 
pontosabban a feltett kérdésekre. A Le Mans-i huszonnégy órás autóverseny a túlélés erőpróbája 

embernek, kocsinak, mégis minden pilóta álma, hogy egyszer rajthoz 
álljon. Frédéric Sausset is erre készült hosszú ideje, ám egy baleset 
majdnem szétzúzta terveit. 2012-ben, nyaralása alatt megkarcolta  
az ujját, a seb elfertőződött, és a baktériumok megtámadták 
az egész testét. Hogy mentsék az életét, mind a négy végtagját 
amputálták. A tragédia azonban nem küldte a padlóra, nem 
sajnáltatta magát, végtére is életben maradt. Alkalmazkodott az új 
körülményekhez, minden idejét testedzéssel töltötte, és hat hónappal 
a rehabilitáció után már amatőr versenyeken indult. Továbbra sem 
tett le az álmáról, hogy benevez a Le Mans-i embert próbáló futamra. 
Az ügynek megnyerte Christophe Tinseau és Jean-Bernard Bouvet 
ismert autóversenyzőket, akikkel tudatosan készült a nagy napra.  

Csakhogy a rangos megmérettetéshez nemcsak kitűnő fizikai 
állapot, hatalmas vezetői rutin, hanem speciális versenyautó és 
hárommillió euró is kellett. Az utóbbi kettő oly könnyen összejött 
Sausset-nak, hogy nem akarta elhinni. Nagynevű támogatók álltak 
mellé, és 2013 decemberében a bizottság már versenypilótaként 
tesztelte őt: a mozgáskorlátozott emberek számára átépített és 
felszerelt Audi RS3-as autóval száguldozott a Le Mans-i pályán, 
de gyenge időt futott. Vesztett. A rossz hír nem szegte kedvét. 
Még keményebb edzésbe fogott, és idén június 18-án két társával 
végre rajthoz állhatott egy speciális fejlesztésű LMP2-es Morgan 
autóval, melyet a nem mozgássérült csapattársai két és fél perc alatt 
könnyedén átalakítottak, hogy vezetni tudják (a versenyszabályok 
szerint a csapat három tagjának kétóránként kell váltania egymást). 
Sausset a csípőjével és jobb karjának csonkjával irányította a 
Morgant. Az ülés pneumatikus emelővel ellátott, hogy ha baleset 
éri, gyorsan el tudja hagyni az autót. A verseny embertelenül nehéz 
feladatnak bizonyult, de a francia pilóta dacolt a nehézségekkel és 
állta a sarat. Alessandro Zanardi korábban (Forma-1-es olasz pilóta, 
akinek mindkét lábát amputálták a balesete után – a szerk.) már 
bizonyította, nem lehetetlen, hogy mozgássérült ember is teljesítse  
az egynapos versenyt. És Sausset-nak is sikerült, a csapat 
összetettben a 38. helyen végzett. 

A díjkiosztó ünnepségen szűnni nem akaró taps fogadta Sausset 
csapatát. „Induláskor egyetlen célt határoztunk meg, hogy  
a versenyt sikerrel befejezzük. Amikor beülök az autóba, elfelejtem  
a fogyatékosságomat. Pilóta vagyok. Nem gondolkodtam azon,  
mit hoz a jövő, most szeretném kiélvezni  
a sikert. Küldetés teljesítve!” – mondta 
Sausset, és az örömtől el-elcsuklott a hangja. 
Azt tervezi, könyvben írja meg, miként jutott el  
a világ egyik legkeményebb és legrangosabb 
versenyére, hogy ezzel másoknak is erőt adjon. 

Ignácz Bea
főszerkesztő

Küldetés teljesítve!
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Vaksághoz vezet 
a gyulladásos 
reumatológiai 
megbetegedés 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 
legutóbbi reumaklub-foglalkozásán 
dr. Kriston Anikó reumatológia és 
fizioterápia szakorvos, osztályvezető 
főorvos tartott előadást „Gyulladásos 
mozgásszervi megbetegedések 
időskorban” címmel.
– A polymyalgia rheumatica (PMR) 
olyan gyulladásos reumatológiai 
megbetegedés, amely tipikusan 
az 50 év feletti populációt érinti 
– mondja dr. Kriston Anikó. – 
Előfordulási gyakorisága az életkor 
előrehaladtával progresszíven 
emelkedik, és a nők kétszer-
háromszor gyakrabban betegednek 
meg, mint a férfiak. Oka ismeretlen, 
kialakulásában szerepet játszanak 
genetikai faktorok, de előidézhetik 
vírusok is. A betegséget a vállöv, a 
csípőtájék, illetve a nyak legalább 
45 percig tartó erős fájdalma, 
reggeli merevsége jellemzi. Az 
öltözködés nehézkessé válik, nem 
megy az ágyból való felkelés vagy 
megfordulás. A fájdalom mozgásra 
fokozódik, az alvást is megzavarja. 
A betegséggel általános tünetek 
is fellépnek, mint a gyengeség, 
a rossz közérzet, a depresszió, a 
fogyás vagy a láz. De új keletű 
fejfájással, állkapocsfájdalommal 
és hírtelen fellépő látászavarral is 
jár. Nagyon fontos, hogy mielőbb 
felismerjék és kezeljék, mert a 
polymyalgia rheumatica vaksághoz 
vezethet. Ha valaki elmúlt 50 éves, és 
szimmetrikusan váll, illetve csípőtáji 
fájdalmat, merevséget észlel, azonnal 
keresse fel reumatológusát!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep al-
kalmából dr. Fekete Zoltán polgár-
mester „Mezőkövesd város díszpolgá-
ra” kitüntető címet adományozott  
a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egye-
sülete alapító elnökének, Bukta 
Lászlónak a fogyatékossággal élő em-
berek érdekében végzett kitartó, ön-
feláldozó és példamutató tevékenysé-
géért. 
– Amikor hírül vettem, milyen kitün-
tető címben részesülök, megnéztem 
Mezőkövesd díszpolgárainak névso-
rát, s történelmünk nagyjainak, is-
mert és általam is nagyon tisztelt 
mezőkövesdiek, egykori nevelőim, ta-
náraim neveit fedeztem fel – mondja  
Bukta László meghatódva. – Napo-
kig foglalkoztatott a gondolat: hogy 
jövök én ahhoz, hogy ebbe a névsorba  
bekerüljek? Aztán arra gondoltam, 
hogy a rangos kitüntetést valójában 
nem is én kaptam, hanem mindazok, 
akiknek emberileg oly sokat köszön-
hetek. A személyes elismerés egyér-
telműen a közösségünk érdeme, hi-
szen nem egyedül értem el szakmai 
sikert. Mindig mellettem álltak a 
munkatársak és a segítők, akik nél-
kül nem fejlődhetett volna az egyesü-
let. Huszonegy évvel ezelőtt olyan te-
vékenységbe kezdtem, amely ismeret-
len kihívásokat tartogatott számom-

ra. Alapvető célomnak azt tekintet-
tem, hogy nálunk mindenki – a mun-
katársak és a hozzánk forduló sors-
társak – megtalálja problémáira a 
megoldást, és segíteni tudjon máso-
kon. Azonban soha nem restelltem 
segítséget kérni a tőlem tapasztal-
tabb sorstársaktól, egyesületi veze-
tőktől, mert tanulni nem szégyen. 
Az idők folyamán bebizonyosodott: a 
megszerzett tudásból mások is profi-
tálnak, hiszen most én segítek a hoz-
zám fordulóknak.  

– A kitüntetés a civil szakma elisme-
rését is jelenti.
– A díj igazolja számomra, hogyha a 
mai nehéz gazdasági környezet ellené-
re töretlenül fenn tudunk tartani egy 
olyan közösséget, amely széles szak-
mai tevékenységet végez, érzékeny 
mások sorsa iránt, meghozza gyümöl-
csét és megbecsülés övezi. E munká-
nak elismerése most a díszpolgári  
cím. Biztatást ad a jövőre, hogy to-
vább folytassam azt a munkát, amit 
huszonegy évvel ezelőtt elkezdtem. 
Őszintén kívánom, hogy minél több 
sorstársam részesüljön hasonló kitün-
tetésben, hiszen sokan vagyunk, akik 
alázattal és odaadással végezzük a 
sors által ránk rótt feladatokat!

I. B.

Mezőkövesd díszpolgárává 
választották Bukta Lászlót 



2016/08  |  Humanitás 

– Ön már évek óta nyugdíjas, mégis 
mindig elfoglalt. Mi mindennel fog-
lalkozik?
Irénke elneveti magát és kezdi a fel-
sorolást: 
– Elsősorban anya, nagymama, fele-
ség vagyok, aztán jön a nagyobb csa-
ládom, az Ároktőn élő emberek. A 
falu ismét megválasztott alpolgár-
mesternek, emellett én vezetem a he-
lyi nyugdíjasklubot és a Mozgássé-
rültek Mezőkövesdi Egyesületének 
ároktői területi csoportját.

– Miért lépett politikai pályára?
– Nem vagyok igazi politikus alkat, 
de mindig az emberek ügyes-bajos 
gondjaival foglalkoztam. A helyi me-
zőgazdasági termelőszövetkezetben 
a dolgozók munka- és társadalombiz-
tosítási ügyeit oldottam meg. Mivel 
sokan ismertek és tudták, hogy rám 
mindig számíthatnak, már a rend-
szerváltás előtt megszavaztak helyi 
képviselőnek. Úgy tűnik, később is 
megbíztak bennem, mert felkértek, 
hogy induljak a választásokon, és 
független képviselőként én lettem az 
alpolgármester. A tevékenységemért 
csak tiszteletdíjat kértem. 

– Ön nem volt érintett, amikor kap-
csolatba került a mozgásukban korlá-
tozott emberek helyi csoportjával. 
– A férjem balesetet szenvedett, min-
den csontja összetört. Felépült ugyan, 
de azóta sem tud bot nélkül járni. Ak-
kor alaposan utánanéztem, mihez is 
kezdhetünk ebben a helyzetben. Az-
tán az évek során – sajnos – magam is 
érintetté váltam. A korábbi munkakö-
römben és a férjem ügyében szerzett 
tapasztalatok alapján egyre jobban ki-
ismertem magam a fogyatékossággal 
élőket érintő ügyintézés útvesztőjé-
ben. Bekapcsolódtam a Mozgássérül-
tek Mezőkövesdi Egyesületének mun-
kájába, mintegy húsz éve megalapítot-
tuk az ároktői területi csoportot, me-
lyet azóta is én vezetek. Száznál is töb-
ben vagyunk, főként nyugdíjasok. Az 
évek során történt sérülések, kopások, 
betegségek miatt lettünk mozgásunk-
ban korlátozottak, elhasználódtunk. 
Van néhány fiatalunk is, aki sérül-
ten született, vagy baleset következ-
tében veszítette el a lábát. A legfonto-
sabbnak azt tekintjük, hogy a szüksé-
ges információ minden érintetthez idő-
ben eljusson. De tartunk idősek vagy 
anyáknapi összejöveteleket is.

– Tavaly márciustól átalakult a szo-
ciális támogatási rendszer. A méltá-
nyossági közgyógyellátási és ápolá-

si díjat, a lakásfenntartási támoga-
tást az önkormányzatoknak a saját 
büdzséjükből kell megoldaniuk. Mit 
mutatnak az adatok: csökkent az el-
látottak száma?
– Az érintettek még nem szokták 
meg, hogy bizonyos ügyeket nem az 
önkormányzat, hanem a járási hi-
vatal, az okmányiroda intéz. Annyi 
a könnyebbség, hogy a Mezőcsáton 
székelő járási hivatal munkatársa 
–  települési ügysegéd – rendszere-
sen átjön hozzánk és segít az ügyin-
tézésben. A községben így nem jelen-
tett gondot az átalakulás. A jogosul-
tak most is megkapják az ápolási dí-
jat, a közgyógyellátást vagy a parko-
lási kártyát. Nálunk mindig fontos 
volt, hogy könnyen be lehessen jutni 
az intézményekbe. Az orvosi, fogor-
vosi rendelő és a művelődési ház már 
akadálymentes, sajnos a posta még 
nem. Most kap új épületet az önkor-
mányzat, itt már a tervezésnél szem-
pont volt az akadálymentesítés.

– Biztosan sokan hálásak önnek  
a kapott segítségért!
– Nem az elismerésért dolgozom. Úgy 
gondolom, szükségem van a szülőfa-
lum iránti szeretetem kifejezésére. Én 
ezt a módját találtam meg. Ha valaki 
hálás és megköszöni, vele örülök.

RózsaM

5

Gaál Tiborné, Irénke Ároktőn él, itt is született. Szinte mindenkit 
ismer az ezerszáz lakosú borsodi faluban. Őt is ismerik, hiszen 
egész életében az emberek ügyeivel, gondjaival foglalkozott, 
sokan fordulnak hozzá segítségért, ezért is választották meg 
immár többedszer alpolgármesternek 2014-ben.

TÁ R S AT  K E R E S
67 éves nő vagyok. Kétszer kaptam 

agyvérzést, de ellátom magam. Szeretnék 
egy jó barátot, mert nagyon rossz egyedül 

lenni. 
Telefon: +36 30 653 6544

—
30 éves egyedülálló férfi 

(176 cm magas, 100 kg súlyú) társat 
keres. 

Telefon: 06-54/475-593 

I M A N A P  A  M O Z G Á S S É R Ü LT  E M B E R E K É R T
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a MEOSZ  

a mozgalom megalakulásának 35. évfordulója alkalmából imanapot szervez  
a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen szeptember 16-án, 11 órától (Bazilika Minor). 
Az eseményen a tervek szerint megnyitóbeszédet mond Soltész Miklós egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár,  
Kocsis Fülöp metropolita és Kovács Ágnes, a szövetség elnöke.  

A megnyitót követően 11 óra 30 perctől szentmisét tartanak a mozgássérült emberekért.  
Részletek: http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.

php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_332

Irénke néni majd segít
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Azt gondolom, abban egyetértünk, hogy  
a mozgássérült embereknek ugyanolyan 
joguk van részt venni a közösségi 
közlekedésben, mint bárki másnak. Ma 
már ez nem kegy és jótékonykodás, hanem 
emberi jogi kérdés. Kérem Önt, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy 
ez a jog maradéktalanul érvényesülhessen 
– írja Kovács Ágnes elnök abban a levélben, 
melyet Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszternek küldött a mozgássérült 
emberek egyre problémásabb közösségi 
közlekedési helyzetével kapcsolatban.

A debreceni közlekedési társaság biztonsági okokra hi-
vatkozva 2012 óta nem engedi fel járműveire a mope-
deket. A tiltást azóta Pécs és a dél-alföldi régió szolgál-
tatója is alkalmazza. Tavasszal pedig már Budapesten 
is megszaporodtak a panaszok, és bővült az érintettek 
köre: nemcsak mopedeseket hagynak ott a buszmegállók-
ban, hanem elektromos, sőt, kézi hajtású kerekesszéket 
használó súlyosan mozgássérült embereket is. 

A MEOSZ idén januárban egyeztetésre hívta a témában a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési  
Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bu-

Kormányzati beavatkozást sürget  
a nemzeti fejlesztési minisztertől 

a szövetség elnöke 
dapesti Közlekedési Központ képviselőit, és a kormány in-
tézkedését kérte. Kovács Ágnes elnök a megbeszélésen ki-
emelte: Magyarországot nemzetközi és hazai jogszabályok  
sora kötelezi arra, hogy biztosítsa a mozgássérült emberek  
esélyegyenlőségét, részvételét a közösségi közlekedésben. 
Az államnak ezért meg kell teremtenie a mopedek bizton-
ságos szállításához szükséges műszaki feltételeket, és jog-
szabályban garantálnia az utazást. A szövetség elnöke  
hangsúlyozta: minden mozgássérült embernek joga van 
utazni a közösségi közlekedési járműveken, attól függet-
lenül, milyen segédeszközt, milyen típusú kerekesszéket 
vagy éppen elektromos mopedet használ. 

Miközben a MEOSZ azóta is folyamatos lépéseket tett az 
ügyben – tárgyalt a közlekedési szolgáltatókkal, jogi kép-
viseletet biztosít egy érintett fiatalembernek, a nemzeti 
buszipar fejlesztésével kapcsolatban levélben hívta  
fel több kormánytag figyelmét a mozgássérült utasok 
szempontjainak figyelembevételére –, a kormányzat ré-
széről érdemi intézkedés nem történt. Kovács Ágnes a 
nemzeti fejlesztési miniszternek írt levelében most ismét 
kormányzati beavatkozást sürget: „Az ügyben több helyi 
érdekvédelmi szervezet és szövetségünk is próbált a köz-
lekedési vállalatokkal egyeztetni, de ez alig járt érzékel-
hető eredménnyel. Egyértelmű, hogy a problémákat kizá-
rólag a területért felelős tárca jogszabályban rögzített  
intézkedései szüntethetik meg.” Az elnök arra kérte 
Seszták Miklóst, hogy kezdeményezzen országos egyez-
tetést, a szaktárca pedig dolgozzon ki a mopedek szállí-
tásával kapcsolatos esetleges biztonsági aggályokra meg-
felelő műszaki megoldásokat, és haladéktalanul kezdje 
meg a mozgássérült utasok szállítására vonatkozó, jelen-
leg hiányos jogi szabályozás megalkotását. 

„Emellett számos egyéb probléma is van, amit rendezni 
kell – írja Kovács Ágnes. – Ilyen többek közt az akadály-
mentes járatokról, menetrendről történő nem megfelelő tá-
jékoztatás, a menetrend be nem tartása, a 36 órás bejelen-
tési kötelezettség, amely a mozgássérült utasok életét ne-
hezíti, a vasúti szolgáltatások területén tapasztalt hanyag-
ság. Kiemelten kell foglalkozni a vasúti és egyéb közleke-
dési fejlesztések akadálymentességével, amely messze nem 
kielégítő, sok esetben csak papíron valósul meg.”

Az akadálymentes közlekedés megteremtése nemcsak a 
mozgáskorlátozott, hanem az idős, a babakocsival köz-
lekedő, a poggyászt cipelő emberek érdekében is szüksé-
ges, valamint ez tükrözné legjobban egy modern, befoga-
dó társadalom képét – fogalmaz a MEOSZ elnöke. 

G. I. 
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Kovács Ágnes hozzátette: a legutóbbi, 2011-es népszám-
lálás számos információt adott a fogyatékos emberek de-
mográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatási helyzetéről, a 
területi különbségekről, és a mostani mikrocenzus ada-
taival kombinálva – téma lesz az egészségproblémákból 
fakadó akadályozottság, a foglalkoztatások presztízse, il-
letve a szubjektív jóllét – már komolyabb elemzések is ké-
szülhetnek. Hasznos információt adhat például, ha az is-
kolai végzettséget összevetjük a foglalkoztatással, főleg 
területi bontásban. Hosszú évek óta azt látjuk, hogy a ki-
sebb városokban élő magasabb végzettségű mozgássérült  
emberek kénytelenek képzettséget nem vagy kevésbé 
igénylő munkát elfogadni, hogy meg tudjanak élni. A kö-
zösségi közlekedés akadálymentességének hiánya, a nem 

(folytatás a 3. oldalról)
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A sikeres érdekvédelemhez 
objektív információ kell

megfelelő gépjárműszerzési támogatás miatt azonban ma 
még nem adottak a feltételek, hogy valaki másik telepü-
lésen vállaljon munkát.

– A mikrocenzus ezek szerint sok témára kiterjed?
– Közel sem. Az elmúlt tíz év nagy változásai komolyan 
érintették a mozgássérült emberek óriási rétegét, így 
olyan témákról is szükségünk lenne részletes adatokra,  
melyek ez idáig egyetlen népszámlálás, mikrocenzus 
vagy más kérdőíves felvétel programjába sem kerültek 
be. Ilyenek többek között a segédeszköz-használat, a jö-
vedelmi viszonyok, a háztartások információs és kom-
munikációs technológiai eszközeinek megléte, a munka-
helyre, illetve gyermekeknél az iskolába, óvodába törté-
nő utazással kapcsolatos információk. Az utóbbi kérdések 
egyébként szerepeltek a 2005-ös mikrocenzusban, igaz, 
akkor még nem kérdeztek rá a fogyatékosságra. Az Or-
szágos Fogyatékosságügyi Programban ugyancsak stra-
tégiai célként határoztuk meg, hogy a fogyatékossággal 
élő emberekről minél több kutatás készüljön. 

– A válaszadásnál sok múlik a számlálóbiztoson.
– A Statisztikai Hivatal elnökének írásban jeleztük, hogy 
szövetségünk örömmel bekapcsolódik a kérdezőbiztoso-
kat oktatók felkészítésébe. Nem hanyagolható el ugyan-
is, hogyan fogalmaznak a mozgássérült családokat felke-
reső számlálóbiztosok, miként teszik fel a kérdéseket, ér-
ződik-e az empatikusságuk. Hamarosan levélben kérjük 
meg az egyesületek elnökeit, hogy a helyi sajtón keresz-
tül is segítsék a mikrocenzus sikerességét. Hangsúlyoz-
ni szeretném: a mozgáskorlátozott emberek érdeke, hogy 
minél többen felvállalják fogyatékosságukat, pontosan 
válaszoljanak a kérdésekre, mert ezzel a MEOSZ érdek-
védelmi munkáját segítik. A szövetség akkor képes értük 
eredményesen lobbizni, ha javaslatainkat objektív ada-
tokkal támasztjuk alá.

- ignácz -

A Nem Adom Fel Alapítvány 
meghívására ismét Magyarországra 
érkezik Nick Vujicic, és szeptember 
21-22-én előadást tart a 
Tüskecsarnokban. A kéz és láb nélkül 
született világhírű előadó „Maradj 
erős!”címmel kampánykörútra 
indult. „Nem vagyok szuperhős, 
küldetésem az, hogy inspiráljam 
az embereket és erőt adjak nekik. 
Nekem is, sőt mindegyikünknek 
szüksége van bátorításra, viszont 
ehhez az kell, hogy motiváljuk 
egymást, mindennek ez az 
alapja. Most egy olyan kampányt 
indítottunk útjára, melyben azoknak 

Maradj erős!

a fiataloknak szeretnénk bátorítást 
adni, utat mutatni, akik már az 
iskolában, közösségükben valamilyen 
formában átélték a kirekesztettség 
vagy megalázottság érzését, amin 
én is keresztülmentem. Szeretném 
megmutatni számukra, hogyan 

lehet ebből a helyzetből 
felállni, a nehézségeket 
lehetőséggé alakítani. 
Maradj erős! Ez az 
üzenetem” – nyilatkozta 
Nick Vujicic, aki 
példaértékű életével  
mind a sérült, mind a nem 
sérült emberek ikonjává 
vált.

Jegyek vehetők online  
a www.nemadomfel.hu/
nickvujicic oldalon,  

illetve személyesen a Nem Adom 
Fel Café & Bárban (1082 Budapest, 
Baross u. 86.). A bevételt a Nem 
Adom Fel Alapítvány a sérült emberek 
integrációját támogató programokra 
fordítja.
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Kedvezményes vendégszoba-foglalás Gyulán
A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének két- és négyszemélyes 

vendégszobáját most 15 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe  

a MEOSZ-tagkönyvvel rendelkező pihenni vágyók. 

Ár: 3000 Ft/fő/éj (ebből jön le a 15 százalék) + 450 Ft idegenforgalmi adó/fő/éj 

Szálláshelyfoglalás 20 százalék előleggel: 06-66/361-767, mozgkorlgyu@invitel.hu

Két és fél millió forint  
ifjúsági pályázatra
A MEOSZ Ifjúsági Tagozata júniusban pályázatot hirde-
tett a tagszervezetekben működő ifjúsági csoportok, klu-
bok számára közösségépítő, az integrációt elősegítő, a tár-
sadalmi érzékenyítést szolgáló, a tagok aktivitását növe-
lő programokra. Az egyesületektől huszonöt pályázat ér-
kezett be, melyekre a bíráló bizottság valamivel több mint 
két és fél millió forintot ítélt oda. 
– A MEOSZ idén öt prioritást határozott meg – mondja  
Fenesi Balázs, az ifjúsági tagozat vezetője. – Ezek: esélyórák,  
akadálymentesség felmérése, sportrendezvények, táborok 
mozgássérült fiataloknak, valamint szakmai programok 
gyermekek és családjuk részére. A legtöbb egyesület esély-
órákra, sportrendezvényekre adott be pályázatot, néhányan 
az akadálymentesség felmérését tűzték ki célul, és csupán 
két szervezet vállalkozott arra, hogy szakmai jellegű progra-
mokat, egy pedig, hogy tábort rendezzen. Természetesen tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a táborok sok pénzt és energiát 
emésztenek fel, mégis kellenek, ahol a fiatalok pihenhetnek, 
feltöltődhetnek, és baráti közösséggé kovácsolódhatnak össze.  

– Megjelentek újdonságok a pályázati programokban?
– Nóvumokkal nem igazán találkoztunk, az egyesületek 
az eddig bevált, hagyományos programokkal pályáztak. 
Pedig szükség lenne újfajta gondolkodásra, a fiatalok szá-
mára vonzó eseményekre, hogy minél nagyobb létszámban 
érjünk el mozgáskorlátozott fiatalokat, minél több új em-
bert nyerjünk meg az ifjúsági mozgalomnak. Az új, inno-
vatív szemlélet elsajátításához ősztől kommunikációs, sze-
mélyiségfejlesztő, problémamegoldó, marketingjellegű tré-
ningeket tervezünk. A képzéseket a pályázatból fennma-
radt összegből valósítjuk meg. 

- czb -

Megint közelebb léptek
Izgalmas családi programokkal, kiállítással, vásárral, 
kerekesszékes akadálypályával és zsíros kenyeres 
retro piknikkel vette kezdetét a Mozgáskorlátozottak 
Kiskunfélegyházi Egyesületének „Lépj közelebb!” 
esélyegyenlőségi roadshow-ja, melyet a III. Nemzetközi 
Oldalkocsis Találkozó nulladik napján, augusztus 11-én 
tartottak. 
– Programjainkkal minden korosztályt megérintettünk – 
mondja Salma Ferencné egyesületi elnök. – A kerekesszékes 
akadálypálya az aktívan sportolókat is megizzasztotta, mert 
nehezen tudtak a szűk helyen megfordulni, a magas küszöbre 

felkapaszkodni. A nap végére sokan megértették, miért fontos 
számunkra az akadálymentesítés. A felállított fajátékokon azt 
próbálhatták ki az érdeklődők, milyen, ha valakinek rossz az 
egyensúlyérzéke. De a roadshow nemcsak a nehézségekről, 
a küzdelmekről szólt, hanem arról, hogy a súlyosan 
mozgássérült emberek is szeretnének másokon segíteni, 
életmentő csapatunk négy új véradóval bővült.  

Salma Ferencné hozzátette: jó érzéssel töltötte el, hogy 
családok jöttek össze, és buliztak együtt a fesztiválon a 
kapott belépőknek köszönhetően, élvezték a motorozást, 
amely legtöbbjük számára elérhetetlen álomnak tűnt eddig. 
Az esélyegyenlőségi roadshow egyértelműen sikeres volt, 
mert felkérték őket, hogy jövőre is gazdagítsák, színesítsék 
a nemzetközi oldalkocsis fesztivál programját. Mi ez, ha nem 
elismerése az egyesület értékeinek?

- ibe -
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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.

A fogyatékos emberek hozzáférése a 
turisztikai és kulturális szolgáltatá-
sokhoz szorosan összefügg olyan egye-
temes jogokkal, mint az emberi mél-
tóság és az egyenlő esélyű hozzáférés, 
a kultúrához, a szabadidő eltöltéséhez 
való jog – emeli ki javaslatában Kovács 
Ágnes. Az akadálymentesség követel-
ménye nemcsak a szálláshelyekre vo-
natkozik, a múzeumoknak, a színhá-
zaknak, a nemzeti emlékhelyeknek, a 
szabadidős- és turisztikai irodáknak, a 
vendéglátóipari egységeknek, a rekre-
ációs szolgáltatásoknak, a sportlétesít-
ményeknek éppúgy hozzáférhetőknek 
kell lenniük mindenki számára –  
figyelmeztet a MEOSZ elnöke.

Alapvető probléma, hogy még mindig 
nem egyértelmű, mit tekintünk aka-
dálymentesnek. Szállodák esetében 
például több tipikus hibával – túl me-
redek rámpák, nem megfelelő méretű,  
kialakítású szobák, mosdók, hiányzó  
kapaszkodók, nem működő korlátlif-
tek, alulméretezett liftek – találko-
zunk. Éppen ezért a stratégia kiala-
kításánál és végrehajtásánál az aka-
dálymentesítésnek mérhetőnek és in-
dikátorokkal támogatottnak kell len-
nie. Egységes elvárásokat szükséges 

Új turisztikai stratégia  
megalkotását javasolja 
a MEOSZ
Magyarországon a mozgássérült emberek nem tudják 
igénybe venni a turisztikai, kulturális, szabadidős, 
rekreációs szolgáltatásokat, mert nem akadálymentesek, 
ezért az új turisztikai stratégiát úgy kell megalkotni, hogy 
a hozzáférhetőség, az akadálymentesség mérhető, számon 
kérhető és ellenőrizhető legyen – fogalmaz Kovács Ágnes 
elnök abban a javaslatban, amelyet a MEOSZ a készülő 
turisztikai stratégiához és a turizmusról szóló új törvényhez 
írt a turizmusért felelős kormánybiztos kérésére.

megfogalmazni, garanciákat beépíteni, 
és kidolgozni az ellenőrzés rendszerét. 
Az új építésű beruházásoknak az egye-
temes tervezés elvét követve kell meg-
valósulniuk, és forrást kell teremteni a 
régebbi építésű létesítmények akadály-
mentesítésére is. A megfelelő akadály-
mentesség kialakításához elengedhe-
tetlen az érintettek, a rehabilitációs  
mérnökök és tapasztalati szakértők 
bevonása – áll a MEOSZ javaslatában. 

Ugyancsak elengedhetetlen a közös-
ségi közlekedés akadálymentesítése, 
a budapesti reptérről például nem le-
het kerekesszékkel bejutni a belvá-
rosba, de a mozgássérült embereknek 
elegendő kijelölt parkolóhely sincs. 
Létre kell hozni a segédeszköz-bérlés 
rendszerét, átalakított, emelővel ellá-
tott, kölcsönözhető autókat biztosíta-
ni, valamint lehetővé tenni a sporto-
lást, strandolást segítő speciális esz-
közök – vízbe-, homokba vihető speci-
ális kerekesszék, sportszék – kölcsön-
zését. A gyógyturisztikai szolgáltatá-
sok úgyszintén fejlesztésre szorulnak: 
akadálymentessé kell tenni a meden-
céket, fürdőhelyiségeket, biztosítani a 
speciális emelőszerkezeteket és a sze-
mélyi segítést. Fontos, hogy a hozzá-
férhető szolgáltatásokról naprakész 
információk álljanak mindenki ren-
delkezésére, a szolgáltatók, az utazási 
irodák ismerjék a mozgássérült embe-
rek igényeit, és rendelkezzenek a szá-
mukra releváns információkkal.  

A szövetség szakmai anyaga hangsú-
lyosan foglalkozik a legsúlyosabban 
mozgássérült emberek helyzetével, 
akik még a forprofit szolgáltatások 
esetén sem kapják meg a szükséges 
ellátásokat. Számukra külön szolgál-
tatásokat kell biztosítani: olyan szál-
lodai szobatípust kialakítani, amely 
rendelkezik smart-home eszközökkel  
(távirányítással működő ablaknyitó,  
villanykapcsoló) és emelőszerkezet-
tel, továbbá elengedhetetlen bevezet-
ni a személyi segítés rendszerét. De 
fokozott figyelem illeti meg a fogya-
tékossággal élő gyermekeket és csa-
ládjaikat is. A MEOSZ azt kéri, hogy 
a szociális üdültetési rendszer a 18. 
életévüket betöltő fogyatékos embe-
rek mellett a gyermekeknek és csa-
ládjaiknak is biztosítson kedvezmé-
nyes üdülési lehetőséget. Növeljék az 
akadálymentes erdei iskolák, tábor-
helyek számát, a gyermekeknek szóló 
nyári programok szintén legyenek  
„akadálymentesek”, és inklúziós 
szemléletben szerveződjenek. 

A turizmusban dolgozók képzése, ér-
zékenyítése mellett fontos a szolgál-
tatók tudatosságának növelése, hogy 
nyissanak e kiaknázatlan piaci szeg-
mens felé. A mozgáskorlátozott em-
berek jóllehet több odafigyelést, elté-
rő szolgáltatásokat igényelnek, ám 
ha elégedetten távoznak, ők lesznek 
a leghűségesebb vendégek.

Gábor Imola
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ELINDUL A KISTESTVÉR 
Azt mondják, a paralimpia az olim-
pia kistestvére. A második legna-
gyobb sportesemény a világon, még-
is az utóbbi időkig alig figyeltek rá, 
mindig az olimpiák árnyékában  
igyekszik „felnőni”. Az olimpia alatt 
lázban ég az ország, mindenki a tévé 
vagy a kivetítő előtt szurkol, Lon-
donig a paralimpiákról alig láthat-
tunk közvetítést. A régi idők tanú-
ja vagyok én is, filmesként három 
paralimpián vettem részt – csak do-
kumentumfilmre futotta jóval a 
sportesemény után, élő közvetítésről 
álmodni sem lehetett eddig. Most elő-
ször láthatjuk a „kistestvért” élőben 
az M4-es és az új M5-ös csatornán.

Magyarországot negyven versenyző  
tizenkét sportágban képviseli a 
riói paralimpián. A sportolók mel-
lett edzők, orvosi stáb, személyi kí-
sérők és a csapatiroda munkatár-
sai alkotják a delegációt. A magyar 
paralimpiai csapat logójába bekerült 
egy E betű is, erről Szabó László elnök 
úgy nyilatkozott egy rendezvényen: a 
parasportolók nem sajnálatot akar-
nak. Nem kérnek túlzó, bizalmaskodó 
segítséget sem. Egyenlőséget, azonos 
esélyeket és azonos megítélést kérnek. 

Ezért került a magyar paralimpiai 
csapat logójába az E betű, az egyen-
lőség és az esély szavak kezdőbetű-
je. Magyarország és minden magyar 
büszke lesz a paralimpikonjaira.

VERSENYZŐK 
SPORTÁGANKÉNT

ASZTALITENISZ: Arlóy Zsófia, Bereczki 
Dezső, Csonka András, Major Endre,  
Pálos Péter, Zborai Gyula
ATLÉTIKA: Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, 
Csontos Piroska, Kálmán Krisztina,  
Keresztesi Erika
DZSÚDÓ: Burányi Flóra, Szabó Nikolett
ERŐEMELÉS: Sas Sándor, Tunkel Nándor
EVEZÉS: Lőrincz Krisztina
KAJAK-KENU: Varga Katalin, Váczi 
Anita, Rozbora András, Suba Róbert
KEREKESSZÉKES TENISZ: Németh Roland
KEREKESSZÉKES VÍVÁS: Dani Gyöngyi, 
Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsa, Veres 
Amarilla, Osváth Richárd
KERÉKPÁRSPORT: Butu Arnold
SPORTLÖVÉSZET: Dávid Krisztina, 
Gurisatti Gyula
TRIATLON: Boronkay Péter 
ÚSZÁS: Adámi Zsanett, Engelhardt 
Katalin, Illés Fanni, Kézdi Réka, Konkoly 
Zsófia, Pap Bianka, Ráczkó Gitta, Sors 
Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt

MIT JELENT  
A VERSENYZŐKNEK A SPORT?  
MI IS AZ IGAZI GYŐZELEM?

ENGELHARDT KATALIN úszó 1996-ban 
nyert aranyérmet a 4x50 méteres 
váltóban, Atlantában. Rióban is in-
dul. „Megtanultam, hogy minden 
helyzetből kihozzam a legtöbbet, ha 
sokszor nehéz is. Soha ne adjam fel 
és néha a vereség is győzelem. Ön-
magunkat legyőzni az egyetlen és tö-
kéletes győzelem.”
VERECZKEI ZSOLT úszó – az idei lesz 
a hetedik paralimpiája – minden 
paralimpián szerzett érmet, ebből 
háromszor aranyat. Nincs még egy 
sportoló, aki hat egymást követő já-
tékokon mindig dobogón állt volna. 
London után nyilatkozta: „Az ered-
mények egyértelműen megerősítettek 
abban, hogy sérülten is sok mindent 
elérhetünk. Sokan nem mernek ki-
mozdulni otthonról. Én teljesen olyan 
életet élhetek, mint bárki más.”
SAS SÁNDOR erőemelő – ez a negye-
dik paralimpiája – nagyon szeretne 
nyerni, eddig csak a dobogó közelébe 
jutott. „Az a lényeg, hogy teljes éle-
tet élek. Fel tudom venni a versenyt 
az épekkel, főleg a sport révén. Nem 
szabad a négy fal között élni.”

Rió: a parasportolók felve szik a versenyt az épekkel
Szeptember 7. és 18. között szurkolhatunk annak a negyven versenyzőnek, akik kivívták  

az indulási jogot a riói paralimpián. Egy kivételével ott lesz a londoni összes érmes és 
hihetetlen, de van – Ráczkó Gitta (ő viszi a magyar csapat zászlaját) és Vereczkei Zsolt –, 

akinek ez a hetedik paralimpiája. Mit jelent a versenyzőknek a sport?  Mi is az igazi győzelem?

Krajnyák Zsuzsa Engelhardt Katalin Vereczkei Zsolt Sas Sándor



2016/08  |  Humanitás 11

PARALIMPIKONJAINK A MAGYAR TÁRSADALMAT IS TANÍTJÁK
– Amikor a magyar sportolók hazai színekben versenyeznek az olimpián, minden magyart 
képviselnek, mi pedig egy emberként szorítunk nekik, hogy sikert érjenek el – jelenti ki 
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. – A paralimpikonok ugyanezt az egységet teremtik meg, 
Magyarországot képviselik. Az egység nem arról szól, hogy fogyatékossággal élők vagy 
sem, hanem, hogy magyarok. Értékes emberek, akik dicsőséget hoznak ennek a kicsi or-
szágnak, és a magyar társadalom ezt sikerként értékeli. Milyen jó lenne, ha ez a látásmód 
az élet mindennapjaiban is jelen lenne! A paralimpikonok azonban sokkal nagyobb tel-
jesítményt nyújtanak, mert nemcsak a sportban érnek el eredményt, hanem a tudatfor-
málásban is. Arra tanítják a társadalmat, hogy más aspektusból lássa őket: az ember ön-
magában érték. De a kiváló teljesítményükön keresztül a saját közösségüknek is üzene-
tet közvetítenek: korlátainkat átlépve kimagasló eredményeket érhetünk el, ha van kitar-

tásunk és hitünk önmagunkban. A MEOSZ elnöksége minden paralimpiai 
versenyzőnek azt kívánja, hogy érje el azt a célt, amiért az elmúlt évek-
ben oly keményen küzdött! Teljesítménytől függetlenül büszkék vagyunk 
rájuk, hogy Magyarországot képviselik ezen a rangos világversenyen. A 
sportolók között van szövetségünk munkatársa, Dani Gyöngyi vívó, aki 
igen kedves a közösségünknek, érte a kollégák külön szurkolnak.

- czb -

Rió: a parasportolók felve szik a versenyt az épekkel
SORS TAMÁS úszó az egyetlen „ara-
nyos” volt Pekingben, aki négy év-
vel később, Londonban is duplázott. 
„Szinte mindent a sportnak köszön-
hetek, a kitartásomat, azt, hogy nem 
kallódtam el, és ép, egészséges lelkű 
ember vált belőlem.” 
KRAJNYÁK ZSUZSA kerekesszékes ví-
vónak hatodik paralimpiája a riói, 
rengeteg érmet gyűjtött már be, Lon-
donban két ezüstöt is szerzett, sze-
retné most aranyra váltani. „Hiába  
vagyok a második legjobb a világon,  
a lelkemnek hiányzik az arany. Min-
den sportoló arról álmodik, hogy 
olimpiai bajnok legyen.”
SZEKERES PÁL tőr és kardvívó három-
szoros paralimpiai bajnok, az egyet-
len a világon, aki olimpián és 
paralimpián is érmet szerzett.  
2013-ban visszavonult a profi sport-
tól, a Nemzetközi Kerekesszékes Vívó 
Szövetség (IWAS) alelnöke. Sok ver-
senyén szurkoltam végig tudósítóként. 
Igen találóan mondta a fogyatékos 
sportolókról, illetve emberekről: „Na-
gyon sok sérült ember a sportban ta-
lálja meg élete értelmét, azt a motivá-
ló közeget, ahol őt elfogadják és nem a 
fogyatékossága, hanem az emberi ér-
tékei és a sportteljesítménye alapján 
ítélik meg. Mert a fogyatékosoknak 
az a legnagyobb bajuk, hogy őket a fo-
gyatékosságuk alapján kezelik. Nézd, 
ott van egy féllábú! És akkor mi van? 
Attól ő még lehet kiváló apa, zseniális 
szakember, ahol a fél láb éppen nem 
kell. És ha jól meggondoljuk, képlete-
sen minden ember féllábú.”

Sas Sándor Sors Tamás Szekeres Pál

ÉRDEKESSÉGEK
Az első paralimpiai játékokat 1960-ban 
rendezték meg Rómában – akkor még 
a Mozgássérültek Olimpiája kifejezést 
használták –, ahol 23 ország 400 
kerekesszékes sportolója indult  
a versenyeken. A résztvevőket 
audiencián fogadta XXIII. János pápa.

HEIDELBERG (1972): először vett részt 
a játékokon magyar sportoló, Fejes 
András atléta és asztaliteniszező 
(magánemberként indult), aki 
a 60 m-es kerekesszékes kocsiversenyen 
bronzérmet nyert. 
TORONTÓ (1976): Magyarország először 
vett részt hivatalosan a paralimpiai 
játékokon 12 sportolóval. A harmadik 

játéknapon az akkori magyar vezetés 
visszahívta a küldöttséget a dél-afrikai 
sportolók jelenléte miatt. Addigra egy 
aranyat (Tauber Zoltán asztalitenisz) 
és egy bronzot (Oláh József távolugrás) 
nyertünk. A rendezők törölték  
az eredményünket, az éremszerzőket 
csak napjainkban „rehabilitálták”.

A magyarok eddig 127 érmet szereztek, 
ebből 31 aranyat, 40 ezüstöt  
és 56 bronzot. A legutóbbi, londoni 
paralimpián 2 aranyat, 6-6 ezüstöt és 
bronzot nyertünk, ezzel a 38. helyen 
végeztünk az éremtáblázaton. A londoni 
éremszerzők közül kilencen küzdenek 
Rióban is az újabb érmekért.

Rapai Nándor
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Várja őket a filmipar
Oroszországban magas a munkanélküliség 
a súlyosan mozgássérült emberek között, 
az álláskeresés éveket vesz igénybe, 
mert ritka az akadálymentes munkahely. 
Moszkvai rendezők filmvágó iskolát 
alapítottak számukra. „A filmvágás 
ma az egyik legkeresettebb szakma 
a médiaiparban – mondja Alekszej 

Pascsenko rendező. – A mozgássérült 
emberek kreativitása és intellektuális 
képességei semmivel nem rosszabbak, 
mint az épeké. A filmvágó tanfolyamok 
ingyenesek lesznek, a képzést követően a 
hallgatók munkát kapnak. A tananyagot 
már összeállítottuk, az oktatógárda 
készen áll, egyedüli problémát  
a speciálisan felszerelt helyiségek  
hiánya jelenti.”

Különleges 
élmény 
a gördeszkázás
Erik Kondo az egyetlen kerekesszékes 
ember a világon, aki gördeszkázik. 
A sporteszköz – saját találmánya – 
villanymotorral és rögzítőcsavarokkal 
felszerelt, ez tartja a kerekesszéket 
a deszkán. „A motorbalesetem 
után olyan adaptív sportot akartam 
űzni, amelynél az egyensúlyérzék 
fontos szerepet játszik – mondja 
az 51 éves massachusettsi (USA) 
férfi. – Úgy gondoltam, kipróbálom 
a gördeszkázást, 
mert ügyességet 
és manőverezési 
képességet igényel. 
Olyan különleges 
élményt nyújt, 
amilyet egyetlen 
másik sport sem. 
Fiatalkoromban is 
gördeszkáztam, 
és nem volt nagy 
szám. Bár már jócskán benne vagyok a 
korban, mégis nyeregbe szállok. Mások 
se féljenek és próbálják ki!”  

Csodagyerek
Tiyo Satrio karok és lábak nélkül született, 
mégis boldogan él. A 11 éves indonéz 
kisfiú iskolába jár, ceruzával a szájában 
ír. Szorgalmasan tanul, különösen 
matematikából kiváló, másodikos korában 
már negyedikeseknek szóló feladatokat 
oldott meg hibátlanul. Osztálytársainak 
is segít, ők pedig szívesen tolják haza 
kerekesszékében. Tiyo, ha kész a leckével, 
PlayStationnel játszik, a konzolt az állával 
irányítja. A „kis harcosról” készült videót 
eddig több mint félmillióan nézték meg 
a Facebookon. Úgy tűnik, ő az új Nick 
Vujicic, ha ránézel, nem mered majd azt 
mondani, hogy „nem tudom megtenni”.

Végigutazták Kínát
A 30 éves J. Zhou teljesítette 
kerekesszékes szerelmének álmát, és 
hosszú utazásra indult vele kerékpárral. 
Barátnőjének veleszületett kisagyi 
rendellenessége van, nem tud járni, 
de a fiatalok nem mondtak le arról, 
hogy beutazzák Kínát. A túra sok 
megpróbáltatással járt, mert az utak 
néhol járhatatlanok voltak, ott aludtak, 
ahol az éjszaka érte őket, legtöbbször 
a tisztásokon vagy az út szélén. Az 
utazással arra kívánták a társadalom 
figyelmét felhívni, hogy a sérült emberek 
is szeretnék igénybe venni a turisztikai 
szolgáltatásokat. 

Rákkutató
akar lenni
Gabi Shull 9 éves volt, amikor 
csontdaganata miatt amputálták  
a lábát. A Missouriban (USA) élő 
kislány azonban nem esett kétségbe, 
a műtét után egyetlen kívánsága volt 
csupán, hogy folytathassa a balettet. 
Ez motiválta, hogy mielőbb felkeljen 
a betegágyból. „Nagyon fájdalmasan 
ment a gyakorlás, egy évembe telt, 
amíg segítség nélkül megtettem az 
első lépéseket. Ma pedig újra táncolok. 
Ha legyőztem a rákot, és megtanultam 
láb nélkül élni, ez azt jelenti, hogy 
sokkal többre vagyok képes ” – mondja 
a ma 14 éves Gabi, akinek nagy tervei 
vannak a jövőre: kutatónak készül, 
hogy megtalálja a rák ellenszerét,  
és reményt adjon a kis betegeknek.
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Keszthelyi Mónika kommunikációs 
munkatárs vezet körbe: a nagyterem-
ben speciális gépek állnak, egy másik-
ban csoportos foglalkozásokat tarta-
nak majd, a későbbiekben pedig moz-
gásjavító gyógytornát is. 

A SUHANJ! Alapítványt megszemé-
lyesítő SUHANJ! név mára egy már-
kává nőtte ki magát. Hat éve hozta 
létre Kovács Patrícia és férje, Gusztos 
Péter, aki megszállott maratoni futó. 
– Egy SUHANJ! bázis volt a nagy ál-
munk, amely kerekesszékkel megkö-
zelíthető, és közel van a Margitszi-
gethez, ahol az edzéseinket tartjuk – 
mondja Kovács Patrícia. – Futóink egy 
része ugyan nem edz rendszeresen, 
de itt öltöznek át, és indulnak egy-egy 
körre a szigetre. Nagyon sok tandem-
kerékpár gyűlt össze az évek alatt, 
mostantól kikölcsönözhetők, akárcsak 
a futó babakocsik, ha valaki a gyerme-
kével akar futni. A SUHANJ! Fitness 
egy társadalmi vállalkozás, de szeret-
nénk, hogy egy-két éven belül önfenn-
tartóvá váljon, ehhez persze az kell, 
hogy a sportcentrum megteljen élettel. 

– Miért SUHANJ! a neve?
– Ez a szó egyrészt visszaadja, hogy 
vidám, pozitív dolog, amit csinálunk – 
kapcsolódik be a beszélgetésbe Gusztos 
Péter. – Együtt sportolunk a fogyaté-
kossággal élőkkel, az ép önkéntesek-
kel, és jól érezzük magunkat. Másrészt 
mivel a tevékenységünk alapvetően a 
futóversenyekhez kapcsolódik, ezzel a 
szóval lehet szurkolni a pálya széléről. 
A kerekesszékes futóknak nemcsak él-
mény a futás, de terápia is. 

Elmesélem, hogy tetszenek a feliratok  
a falakon, például: „Ebben a teremben 

együtt küzdünk, tiszteljük egymás erő-
feszítéseit, mindenki a saját korlátait 
dönti le.”
– Ez a konditerem krédója – folytatja 
Gusztos Péter. – Az alapítvány elmúlt 
hat évében megfogalmazódott alap-
elveit írtuk a falakra. Egy olyan kör-
nyezetet szerettünk volna létrehozni, 
amely a fogyatékos és az ép vendégek 
számára is motiváló. 

– Ezzel szemléletváltozásra próbál-
ják késztetni az ép embereket? 
– Sokan nem tudják, hogyan közeled-
jenek egy sérült emberhez, ha segíte-
ni akarnak – válaszol Kovács Patrícia. 
– Jóval több lehetőségre lenne szük-
ség, hogy a fogyatékossággal élők ki-
mozduljanak a négy fal közül és talál-
kozzanak az épekkel. 
– Amikor először vettünk részt futó-
versenyen, a kerekesszékesek a tömeg  
után indulhattak – teszi hozzá 
Gusztos Péter. – Ma pedig elöl, és em-
berek ezrei tapsolnak nekik az út szé-
lén. Fontos, hogy érezzék, most min-
denki nekik drukkol. 

Közben megérkezik Loboda Márk. 
– Szia, rég láttalak! – mondja a hu-
szonegy éves látássérült fiatalember, 
amikor felismeri az őt üdvözlő recep-
ciós lány hangját. Jó poén, én is neve-

tek. – Szeretek idejárni, legfőképp a 
futógépen dolgozom. Nagyon jó, hogy 
itt mindenki segítőkész. Ha bejövök, 
olyan, mintha családba jönnék. 
Partics Ferenc egy speciális erőgépen 
edz, amely pillanatok alatt átalakítható 
a kerekesszékes emberek számára. Im-
már öt éve „suhan”, évente két-három 
félmaratont, illetve maratont teljesít. 
– Nagyon fontos az állandó mozgás, 
mert szinten tart fizikailag és szelle-
mileg – mondja. – Másokat is mozgás-
ra biztatnék! 

– Honnan vannak a speciális gépek?
– Amerikából érkeztek, és ilyenek sehol 
másutt nincsenek az országban, csak a 
SUHANJ! Fitness-ben – büszkélkedik 
a színésznő. – Integrált edzőtermünk 
unikum hazánkban és úttörő Európá-
ban is. Minden gép egy mozdulattal  
átalakítható, hogy ép és mozgássérült 
vendégeink egyaránt és könnyedén 
tudják használni. Azt is nagyon fontos-
nak érezzük, hogy valamennyi edzőnk, 
munkatársunk érzékeny a fogyatékos-
sággal élőkre, a szakmai csapat össze-
állításakor nagy figyelmet szenteltünk 
e szemlélet felmérésére.
 
– Miként van az, hogy egy nagyon si-
keres színésznő komolyan foglalko-
zik sérült emberekkel, hiszen ez egy 
teljesen más hivatás?
– Úgy gondolom, hogy akinek orszá-
gos ismertsége van, kötelessége a jó 
ügyek mellé állni. Azt mondják, hogy 
én vagyok az anyukája az alapítvány-
nak, részt is veszek a versenyeken, de 
a munka nagy része Péteré és a köz-
vetlen munkatársaké.

www.facebook.com/suhanjfitness
- rapai -
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A SUHANJ! Fitness volt  
a nagy álmunk!

Kicsit előbb suhantam a Tátra utcai teljesen akadálymentes SUHANJ! Fitnessbe – hogy 
stílszerű legyek –, mint ahogy Kovács Patrícia színésznővel megbeszéltem, mert érezni akartam 

a hely „feelingjét”. Még minden ropogósan új, csak egy hete nyitották meg. 
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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!

MELY ESETEKBEN?

ORVOSI BEUTALÓVAL 
Járóbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg-
gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati 
ellátásra, rehabilitációra beutalt vagy 
berendelt biztosítottat utazási költsé-
geihez támogatás illeti meg,
a) ha a beutalás olyan egészségügyi 
szolgáltatóhoz történik,
• amely a beteg lakóhelye szerinti te-
rületi ellátásra kötelezett, vagy
• amely nem a beteg területi ellátásá-
ra kötelezett ugyan, de lakóhelyéhez 
közelebb esik, és a beteg hozzájárult 
az eltérő beutaláshoz, 
b) a területi ellátásra kötelezett egész-
ségügyi szolgáltató orvosszakmai in-
dokok alapján nem alkalmas a beteg 
szükséges ellátására, ezért a beutaló 
más egészségügyi szolgáltatóhoz szól.

ORVOSI BEUTALÓ NÉLKÜL 
Ha a beteg az egészségügyi ellátást 
azért vette beutaló nélkül igénybe, 
mert egészségi állapota az azonnali 
ellátását indokolta, úgy részére kizá-
rólag a hazautazással felmerülő uta-
zási költségek téríthetők meg.

Abban az esetben, ha a beteg olyan 
egészségügyi szolgáltatást vett igény-
be, amelyhez beutaló nem szükséges, 
úgy a szakrendelés orvosa által kiállí-
tott igazolás alapján az oda- és a visz-
szaút költsége is megtéríthető.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
ÁTVÉTELEKOR
Kizárólag akkor nyújtható utazási  
költségtérítés, ha a beteg a gyógyá-
szati segédeszközt a lakóhelyéhez/tar-
tózkodási helyéhez legközelebb eső fi-
nanszírozási szerződéssel rendelkező 
szolgáltatónál szerzi be.   

FOGYATÉKOS GYERMEK  
KORAI FEJLESZTÉSÉNÉL 
A fogyatékos gyermek korai fejleszté-
sét és gondozását, fejlesztő felkészíté-
sét nyújtó intézmény igénybevételével 
kapcsolatban felmerült utazási költsé-
gekhez támogatás jár.

SZŰRŐVIZSGÁLATKOR
A betegségek megelőzését és korai fel-
ismerését szolgáló szervezett szűrő-
vizsgálatok igénybevétele során fel-
merült utazási költségtérítés kizá-
rólag abban az esetben vehető igény-
be, ha a szűrővizsgálaton a biztosított 
úgynevezett behívás (értesítés) alap-
ján jelent meg. 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE
Tömegközlekedési eszközön utazás 
esetén az utazási költségtérítés mér-
téke megegyezik az adott távon me-
netrend szerint közlekedő közforgal-
mú közlekedési eszközön váltható leg-
olcsóbb díjtételű menetjegy árával. A 

hely- és pótjegyek árához, valamint 
a helyi utazás költségeihez azonban 
nem jár utazási költségtérítés. 

Gépkocsival történő utazás esetén 
a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. 
Amennyiben az utazáshoz kísérő is 
szükséges, nem külön-külön jár a  
21 Ft/km mértékű költségtérítés, ha-
nem együttesen illeti meg a beutalt 
személyt, illetve kísérőjét.

JÓ TUDNI! 
Nem jár utazási költségtérítés annak, 
aki más jogcímen díjmentes utazásra  
jogosult. Ez alól azonban kivételt ké-
pez az a személy, aki az orvos igazo-
lása alapján egészségi állapota mi-
att nem tud tömegközlekedési eszkö-
zön utazni.

A sajátos nevelési igényű gyerme-
kek és kísérőik abban az esetben kap-
hatnak utazási költségtérítést, ha a 
szükséges szolgáltatást a Szakértői  
Bizottság által megjelölt szolgáltató-
nál veszik igénybe, illetve tanulmá-
nyaikat a kijelölt oktatási intézmény-
ben folytatják.

Jogszabályi hivatkozás:
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet  
a kötelező egészségbiztosítás ellátása-
iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról

Sokan nem veszik 
igénybe az utazási 
támogatást

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhetővé váljék, az 
egészségbiztosítás keretében a biztosítottak, a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, 
valamint kísérőik – helyközi és távolsági közlekedésre – utazási támogatást vehetnek igénybe. 
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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 
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Auto-Coding vércukor vizsgáló rendszer. A készülék kompakt 
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mérés elvégzéséhez és az eredmény pár másodperc alatt megjelenik 
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memóriája, de a külön kapható számítógépes kábel segítségével az 
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Ár: 8,985 Ft
Ingyenes szállítással!



Rácz Imréné életét végigkísérte a ké-
zimunka. Amikor nagymamája vi-
gyázott rá, és a főzés, egyéb házi-
munkák elvégzése után horgoláshoz 
fogott, négyévesen ő is tűt kért a ke-
zébe, hogy babaruhát varrjon. Ahogy 
cseperedett, egyre ügyesebben bánt 
a tűvel és cérnával, megtanult kötni, 
horgolni, gobelinezni, különféle tech-
nikákat alkalmazni. 
– A kézimunkának köszönhetem tu-
lajdonképpen, hogy ma is életben va-
gyok – meséli. – Az 1950-es évek 
vége felé éppen babaruhát varrtam, 
amikor azt éreztem, hogy nem fog az 
olló, panaszkodtam is az 
édesanyámnak. Szüleim  
kipróbálták, de semmi 
furcsát nem észleltek. 
Szerencsémre gyanakod-
ni kezdtek, hogy itt vala-
mi más lehet a háttérben 
és elvittek orvoshoz. 

Piroska időben kórházba  
került, így elkerülte a 
járványos gyermekbénu-
lás súlyosabb következményeit, me-
lyek akkoriban sok kisgyermek életét 
teljességgel megváltoztatták, sokan 
meg is haltak közülük. Piroska élete  
azonban csak annyiban módosult, 

hogy a jobb keze sokkal gyengébb lett 
a másiknál, s évekkel később gyógy-
cipőt is kellett hordania. 
– Tizennégy éves koromig jártam 
kontrollra – emlékezik a múltra. – A 
szüleim, akik maguk is ügyes kezű 
emberek voltak, úgy neveltek, hogy 
mindent el kellett végeznem otthon, 
mint bárki másnak. Sok feladat há-
rult rám gyerekként, mégis örülök, 
hogy mindenre megtanítottak. 

Piroska ügyes volt, gyors- és gépíró 
szakmát szerzett és titkárnőként dol-
gozott, amíg a megromlott egészsége  

miatt le nem százalékol-
ták. Ezt követően a Fő-
kefe rehabilitációs fog-
lalkoztatóhoz került, 
ahol betanított munkás-
ként dolgozott. Mozgás-
sérült munkatársaival 
gyakran szerveztek kö-
zös programot. De  
Piroskát baleset érte, és 
ezután már nem ment 
vissza dolgozni. Azóta 

otthon lát el nem kevés feladatot. A 
ház körül mindig sok a tennivaló, 
s a kétszáz négyszögöles telek is ad 
munkát bőven. Van szőlőjük, a ter-
mésből bort készítenek, amivel nem-

zetközi borversenyeken szép ered-
ménnyel szerepeltek. 
– Büszke vagyok arra, amit elértem, 
boldog és elégedett – mondja. – Fér-
jemmel negyvenhárom éve élünk há-
zasságban, van egy lányunk, egy fi-
unk és három unokánk. A lányomék 
közel laknak, a fiamék Tatabányán, 
de gyakran találkozunk, nyaralni is 
együtt megyünk. Mindkét gyermeke-
met, valamint a két fiú- és a kislány-
unokámat is megtanítottam kézimun-
kázni. Megnyugtatja az embert. Ha 
leülök például gobelinezni, csak erre 
figyelek, és szinte megszűnik körülöt-
tem a világ. 

Piroska munkáival nyert már nagy-
díjat és különdíjat is a bicskei Kert-
barát Kör kiállításán. Elkészítette a 
bicskei címert, tavaly pedig unokái 
portréját foglalta gobelinbe, hogy ily 
módon is nyomot hagyjon az utókor 
számára. Sikerrel működik a kézi-
munkaszakkör is: készítettek az idén 
zselés illatosítót, cipősdobozból szép 
tárolót, augusztusban farmernad-
rágból varrnak valami újat. Jól érzik 
magukat együtt, csak az a baj, hogy 
nem jönnek a fiatalok. Pedig nekik is 
tudnának sok szépet mutatni. 

Garamvölgyi Annamária 

A kézimunkának 
köszönhetem az életemet

Rácz Imréné Kencs Piroskát sokan ismerik Bicskén csodálatos kézimunkáiról. Tíz éve vezeti 
a helyi kézimunkaszakkört az ügyes kezű asszonyok nagy örömére. Azt azonban kevesen 
tudják róla, hogy már négyévesen tűt vett a kezébe és babaruhát varrt, később ez mentette 
meg az életét. 


