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QMED Deréktámasz
A párna formája és az emlékező habanyag biztosítja a 
lumbális gerinc kiegyensúlyozott ortopédiai megtámasz-
tását. Segít a korábbi derék panaszok, sérülések vagy a 
túlterheléséből adódó fájdalmak csökkentésében és 
megelőzésében.   Javítja a testhelyzetet és az órákon át 
elhúzódó ülés okozta negatív hatásokat is minimalizálja. 
Használható a munkahelyen, az autóban és otthon is.  
Pamut huzattal és övvel, mely segítségével a székhez 
erősíthetjük a deréktámaszt. 
Méret: 40x33x12 cm. Sűrűség: 80 kg/m3

QMED Dinamikus ülőpárna 
Az ülőpárna használata javítja az egyensúlyt, a 
stabilitást és a koordinációt. Használata aktiválja és 
erősíti a gerinc testtartásért felelős izmait, így csök-
kentve az elhúzódó ülés okozta hátpanaszokat. 
Lábmasszázshoz is ideális eszköz, serkenti a vérker-
ingést, csökkenti a stresszt és a tompultság érzését.
Átmérő: 35 cm.

Telefonos rendelésfelvétel:
+36 26 88 62 88

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

A QMED mozgásterápia eszközei a legkorszerűbb anyagok és ismeretek 
felhasználásával teszi a napi egészségmegőrzés, a betegség megelőzést 
játékos rutinná. A mozgásterápiás termékeket főleg az irodai ülő munkát 
végzőknek ajánljuk, vagy azoknak, akik keveset mozognak nap közben és 
sok időt töltenek ülő testhelyzetben.

QMED Akupresszúrás szőnyeg
A QMED akupresszúrás szőnyegen való járás, illetve 
állás stimulálja a talpon található idegvégződéseket, 
így segíti a szervezet méregtelenítését, ezáltal 
erősítheti az immunrendszert és �atalosítja az elmét. 
Az akupresszúrás szőnyeg kiváló lábgyakorlatok 
végzésére, egyenlőtlen talajon való járásra.
Mérete: 173 cm (H) x 35 cm (Sz)

QMED Akupresszúrás matrac
Egyenként 42 nyomási ponttal rendelkező műanyag 
lemezke segítségével stimulálja az akupresszúrás pontokat, 
így javítja a test szerveinek működését és serkenti a termé-
szetes fájdalomcsillapító hatású endor�n termelését. A 
matrac segít a mély relaxációban, növeli a test oxigénfelvé-
telét, javítja az emésztést és az alvást. Reumás panaszok, 
nyak- és hátizom feszülés, gyulladása esetén is ajánlott.
Mérete: 74 cm (H) x 41 cm (Sz)

Kód: AM

Ár: 5890 Ft

Kód: ASZ

Ár: 4590 Ft

Kód:  DP

Ár: 2990 FtÁr: 3990 Ft
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Statisztikai adatok szerint Békés megyé-
ben minden 11-12. gyermek koraszülött-
ként érkezik a világra. Ezek a túlélő cse-
csemők, valamint a súlyos állapotú újszü-
löttek szinte kivétel nélkül korai fejlesztést 
igényelnek. A Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete nemcsak a megyében, 
de civilként az országban is elsők között, 
és közel húsz éve foglalkozik koraszülött és 

érintett csecsemők szakszerű korai szűrésével, fejleszté-
sével. A Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézményének gyógypedagógusai és kondukto-
rai a szűrést ezentúl a Békés Megyei Központi Kórház  
Pándy Kálmán Tagkórház gyermekosztályának 
neonatológus szakorvosaival együttműködve – immár in-
tézményesítve, a koraszülött gondozóban – végzik. A kez-
deményezés újszerű, mert a szakszolgálat munkatársai  
mint a köznevelés szereplői, belépnek az egészségügyi 
rendszerbe. Magyarországon egyáltalán nem jellemző, 
hogy egy professzionális civil és a szakma együttesen 
végzi a koraszülöttek szűrését, pedig a kora gyermekkori 
intervenció lényegesen hatékonyabb lenne. 

Az arénában kardok csörögtek, tört a páncél, az ellenfél mindkét 
tagja élettelenül esett össze. „Téged egy olyan férfi győzött le,  
aki szájával vezérelte a számítógépet” – jelent meg a felirat 
a World of Warcraft videojáték végén. Ez nem vicc, nem is átverés,  
a négyvégtag-bénult Ken Worrall sok éve kezek nélkül játszik már.

Ha huszonkét évvel ezelőtt a kanadai férfinak valaki azt mondja, 
hogy egy nap a számítógépes játékok mentik meg az életét, 
kinevette volna. Az ötgyermekes, példás családapa sajnálta az időt 
effajta szórakozásra, inkább hokizott a fiaival, túrázott a családdal 
vagy korcsolyázott. 1994-ben azonban egy építkezésen, ahol 
dolgozott, öt emelet magasságból egy rosszul rögzített cső zuhant 
rá, eltört a nyakcsigolyája, és ezzel darabokra törtek az álmai is. 
Lebénult nyaktól lefelé, kommunikálni is csak a szemével tudott: 
egy pislogás azt jelentette, hogy „igen”, kettő meg, hogy „nem”. 
Mesterségesen tartották életben, de Worrall nem kért a mozdulatlan 
létből. Amikor újra beszélni tudott, könyörgött az apjának, hogy 
kapcsolja le a gépet. „Várjunk még két hetet, és ha akkor is ezt 
akarod, teljesítem a kívánságodat” – hangzott a válasz. 

Az időhúzás jó ötletnek 
bizonyult, mert amint 
megjelentek gyermekei 
az ágyánál, a férfi sötét 
gondolatai elszálltak. Bár 
etették, pelenkázták, mint 
egy kisbabát, mégis élni 
akart. Élni, hogy lássa felnőni 
a fiait, a lányait. Élni, hogy 
megmutassa, képes még 
valamire. Mire? A választ két 
évvel a baleset után kapta meg, amikor a vancouveri rehabilitációs 
központ munkatársa meglepte egy Diablo videojátékkal. „Imádom 
a kardot, a harcot, a mágiát, de hogyan játszom kezek nélkül?” 
– értetlenkedett. „Kezekre nincs is szükség, mert a Jouse joystick 
szájjal is működtethető, beszívod, majd kifújod a levegőt” – felelte 
a munkatárs. Az eszközt egy kanadai cég fejlesztette ki. Nem telt 
bele egy hónap, és Worrall megrögzött játékos lett, online alteregója 
démonokkal, szörnyekkel csapott össze. A játékkal nemcsak 
kikapcsolódott, hanem hitet és erőt kapott, hogy felvegye a harcot  
a betegséggel. 

Amikor a kétezres években a szélessávú internet elterjedt,  
és lehetőség adódott bárkivel játszani a világban, Worrall többé 
nem érezte magát fogolynak: meghódította a virtuális univerzumot. 
A mérnököknek ma már nem jelent kihívást, hogy hanggal, 
szemmozgással történő vezérlést, állal működő joysticket vagy 
speciális billentyűzetet fejlesszenek ki. Hála nekik, a tetraplég,  
a cerebrális parézises és az izomsorvadásos emberek elfelejthetik 
fizikai korlátaikat, nem érezhetik magukat 
magányosnak, mert a gamerek (játékos) 
többmilliós közösségéhez tartoznak.  
A játék nem pusztán időtöltés, elősegíti  
az integrációt. Ken Worrallnak abban is 
segítségére volt, hogy szebbnek lássa a jövőt. 

Ignácz Bea
főszerkesztő
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Életmentő játék

CIVIL ÉS SZAKMAI SZERVEZET 
PÉLDÁTLAN EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

közösen szűrik  
a babákat 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete az elmúlt húsz év során 
számos alkalommal kimondta már, hogy 
a koraszülött csecsemők kötelező szűrését 
jogszabályban szükséges deklarálni – 
jelentette ki Kovács Ágnes egyesületi elnök, 
aki egyben a MEOSZ vezetője is június  
17-én, Békéscsabán, amikor együttműködési 
szerződést írt alá a Békés Megyei Központi 
Kórházzal: ezentúl közösen szűrik  
a koraszülött babákat. 
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Zihálok rendesen, mire felérek a har-
madik emeletre. Sánta Sándor két 
könyökmankóval teszi meg ugyanezt, 
ha dialízisre megy, felesége, Rozália 
pedig naponta kétszer is a hétéves, 
járni nem tudó unokáját cipelve, ami-

kor levegőzni viszi. Felfelé lépcsőfo-
konként áll meg, a térdére veszi a 
kisfiút. Zsolti nyolc hónapra, agyvér-
zéssel született, alig beszél.
– Másfél éve vagyunk Zsolti hivatalos 
gyámja, mert a fiaméknál sem a lak-
hatás, sem a megfelelő életvitel nem 
biztosított – mondja szomorúan  
Rozália. – Zsolti kishúga állami gondo-
zásba került, mert őt már nem tudtuk 
magunkhoz venni ebbe az egy pici szo-
bába. De a szerény jövedelmünk sem 
engedte volna meg. Amióta az unokám 
nálunk él, hízott, nagyon sokat fejlő-
dött. A sok főzelék, a rengeteg levegő-
zés meg az odafigyelés eredménye. 

Sánta Sándornak még 1973-ban kivet-
ték az egyik veséjét, 2003-ban a má-

Szünidei 
gyermekétkeztetés
A települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a 
szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést a hátrányos 
helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére ingyenesen 
biztosítja.
A gyermek lakóhelye, vagy ha 
a gyermek életvitelszerűen a 
bejelentett tartózkodási helyén 
lakik, a tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzat a déli 
meleg főétkezés helyben történő 
elfogyasztásának megszervezéséről 
gondoskodik. Ha a helyben történő 
elfogyasztásra nincs lehetőség, 
így különösen erre alkalmas 
helyiség hiánya esetén, a szünidei 
gyermekétkeztetés az étel elvitelével 
vagy a gyermek számára történő 
kiszállításával is biztosítható.
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha 
az étel helyben történő elfogyasztását 
a gyermek előre nem látható 
hiányzása, betegsége vagy egyéb 
ok akadályozza, a részére biztosított 
étel elvitelét a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes 
képviselő által megbízott személy 
számára lehetővé teszik.
A szünidei gyermekétkeztetést a 
személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. melléklete szerint igényelheti a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülője, más 
törvényes képviselője. 

Jogszabályi hivatkozás:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról

Segítsenek, hogy 
segíthessünk!

sik is fertőzést kapott, tizenhat szá-
zalékos a működése. Rakodómunkás-
ként dolgozott, ma már öt kilót sem 
emelhet, így az unokával kapcsolatos  
feladatok a nagymamára hárulnak, 
pelenkáznia is kell naponta többször. 

A vécé a körfolyosón van, 
harminc méterre a lakás-
tól. A család nehéz hely-
zetbe került, mert hat-
százezer forint közüzemi 
tartozást halmozott fel, 
igaz, ezt 36 havi részletre 
kell kifizetnie. Sánta  
Sándor a Humanitás se-
gítségét kérte, hátha a 
cikk hatására jelentkezne 
egy jótevő, aki átvállalná 
a tartozást. Jobban mond-
va megelőlegezné az ösz-
szeget, mert van egy ala-
pítvány, amelyik fizetné  

a részleteket. Ám kell valaki, aki egy 
összegben rendezné a tartozást, és az 
alapítvány neki törlesztene részletek-
ben. Hogy miért van minderre szük-
ség? Az önkormányzattól csak abban 
az esetben kaphat nagyobb, földszinti 
szociális bérlakást a család, ha nincs 
köztartozása. 
– Havi nyolcvanegyezer forintból 
élünk hárman: emelt szintű családi 
pótlékból, ápolási díjból és az én öreg-
ségi nyugdíjamból, amelyből 33 szá-
zalékot levonnak a közüzemi tarto-
zásokra – teszi hozzá Sánta Sándor. 
– Pedig a költözés létkérdés, hamaro-
san ugyanis már heti négy alkalom-
mal járok dialízisre a Margit Kór-
házba. Itthon is megoldható, ha len-
ne egy teljesen steril szobánk. 

Sándor és Rozália bizakodóak.  
Kedves Olvasóink! Kérjük, segítse-
nek, hogy segíthessünk – a család el-
érhetősége a szerkesztőségben!

- rapai -

Háromemeletes körfolyosós bérház Budapest 8. kerületében, 
nem messze a híres Füvészkerttől. Lift nincs. Hetvennégy 
lépcsőfok vezet a hetvenéves mozgássérült Sánta Sándor 
szociális bérlakásáig, ahol feleségével és járásképtelen 
unokájával él. Hatszázezer forint közüzemi tartozásuk van, 
segítséget remélve fordultak a Humanitás szerkesztőségéhez. 
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Települési támogatás
A települési önkormányzatok – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján – 
helyi rendeletükben meghatározott feltételek alapján pénzbeli 
vagy természetbeni formában települési támogatást nyújtanak.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
(ezt a támogatási formát lakásfenntartási támogatásnak kell 
tekinteni),
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
ápolását, gondozását végző személy részére,
• a gyógyszerkiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére.

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
ápolását, gondozását végző személy részére megállapított 
települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú 
jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az 
ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege 
eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott alapösszegének 80 százalékát, mely 2016-ban 
23 600 forint.

Rendkívüli települési támogatás
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani.
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat  
a személyeket indokolt részesíteni, akik:
• önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 
tudnak gondoskodni, vagy
• alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen:
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, 
a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy 
• a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI
A települési támogatásra, valamint a rendkívüli települési 
támogatásra való jogosultság feltételeit, az ellátásokra vonatkozó 
egyéb szabályozásokat, a megszűnés eseteit helyi rendeletben 
szabályozzák, településenként eltérőek lehetnek. 

MÉRTÉKE
A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel 
nyújtott települési támogatás – kivéve a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 
támogatást – havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, mely 2016-ban 28 500 forint.

IGÉNYLÉS MÓDJA
A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – 
különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más 
családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes 
személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet kezdeményezésére – is megállapítható. Az igényléshez 
szükséges formanyomtatvány is az igénylés helyén szerezhető be.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról
Lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat helyi rendelete

Ingyenes Bice-Bóca tábor 
a Balatonnál

A Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 
augusztus 22. és 28. között 

ingyenes tábort szervez Fonyódligeten 
a Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően. 

HELYSZÍN: a 3 csillagos DAM Hotel (Fonyódliget, Virág u. 34.)
A TÁBORLAKÓKAT SZÍNES PROGRAMOK VÁRJÁK: 
sétahajózás, kirándulás, karaoke, diszkó, sport- és 

társasjátékok, kézműves foglalkozás
Jelentkezz minél hamarabb, nehogy lemaradj egy 

fantasztikus balatoni nyaralásról!
Jelentkezés Bíró Adriennél (06-56/342-375,  

+ 70 332 3135, e-mail: bicebocaalapitvany@gmail.com) 

SEGÍTSÉG 
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL
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Színpadok, pódiumok akadálymentesítése 
mobilrámparendszerrel az ország egész 
területén. 
 
MIKROBUSZOKBA BEÉPÍTHETŐ RÁMPA 
(hossza: 2,7 m, ára: 350 000 Ft + ÁFA)

RENDEZVÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Mészáros László ügyvezető
+ 36-1/420-5959, + 36 30 949 9267 
e-mail: lachris.kft@gmail.com

Berki Viktória Vas megyei ifjúsági 
koordinátor a celldömölki akadály-
mentes Kemenes Vulkánparkba és a 
Jeli Arborétumba szervezett kirán-
dulást az ifjúsági csoport és a Moz-
gássérültek Vas Megyei Egyesülete 
tagjainak részére. A Vulkánház va-
lamennyi korosztály számára köze-
lebb hozza és segít megérteni a tűz-
hányók működését. A szimulációs te-
remben a legkorszerűbb számítógé-
pes programokkal modellezett  
lávaöntő- és robbanásos kitöréseket  
láthatják az érdeklődők  
(www.kemenesvulkanpark.hu).  

A Jeli Arborétum Európa egyik leg-
szebb botanikus kertje. A 2014-ben 
átadott 800 méteres tanösvény idén 
újabb 600 méteres, kerekesszékkel és 

a gyengén látók számára is jól járha-
tó szakasszal bővült. A szintén aka-
dálymentessé tett parkolóhelyről kü-
lönleges burkolattal készült járda ve-
zet a pénztárhoz, a mozgássérült em-
berek által is használható mellékhe-
lyiséghez és a főbejárathoz  
(www.szherdeszet.hu/?page=jeli).
– A tartalmas időtöltés mellett azt is 
fontos megemlíteni, hogy a Kemenes 
Vulkánparkba a MEOSZ tagsági 
kártya felmutatása kedvezményes 
jegyre jogosítja fel a látogatót, a Jeli 
Arborétumba pedig ingyenes a belé-
pés a mozgáskorlátozott személyek 
részére, csoportos látogatás esetén a 
kísérőknek is – mondja Berki  
Viktória. – Mindkét helyszínt jó szív-
vel ajánlom a kirándulni vágyó sors-
társaimnak! 

Pályázat 
ifjúsági 

csoportoknak
A MEOSZ Ifjúsági Tagozata pályáza-
tot hirdet a tagegyesületekben műkö-
dő ifjúsági csoportok, klubok számá-
ra működésük további erősítésére, új 
tagok bevonására, az érdekvédelmi 
munka megismertetésére, valamint 
színvonalas szabadidős programok 
szervezésére. 
A pályázat célja: az integrációt elő-
segítő, a társadalmi érzékenyítést 
szolgáló, közösségépítő ifjúsági szer-
veződések működtetése, a tagok ak-
tivitásának növelése – teret adva a 
mozgássérült fiatalok közösségi éle-
tének fejlesztésére, valamint arra, 
hogy bekapcsolódjanak a MEOSZ  
Ifjúsági Tagozatának országos háló-
zatába, részt vállaljanak annak fej-
lesztésében és működtetésében.

A MEOSZ 2016-ban öt prioritást ha-
tározott meg, melyből a pályázónak 
legalább egyet kötelező a programok 
során megvalósítania: 1. esélyórák, 
esélynap; 2. akadálymentesség fel-
mérése (route4you); 3. sportrendezvé-
nyek szervezése; 4. táborok mozgás-
sérült fiatalok számára; 5. szakmai 
jellegű programok szervezése moz-
gássérült gyermekek és családjaik ré-
szére (a rendezvényeken a résztvevők 
legalább 60 százalékának 40 éven 
aluli mozgáskorlátozott személynek 
kell lennie). Az ifjúsági tagozat veze-
tősége minden programon részt kí-
ván venni. 

A programok megvalósításának 
időszaka: 2016. január 1. – 

december 31. A pályázat keretösszege 
3 millió forint, elnyerhető támogatás 

összege legfeljebb 300 ezer forint.

A pályázati adatlap és a kérdőív 
letölthető a MEOSZ honlapjáról 

(www.meosz.hu).
A pályázatot postai úton 

(MEOSZ, 1300 Budapest, Pf. 141.) és 
e-mailben (ifipalyazat2016@meosz.hu) 

kell benyújtani július 15-ig. 
Jelige: „IFJÚSÁGI 
PÁLYÁZAT-2016”.

Újabb akadálymentes
szakasszal bővült 
a Jeli Arborétum
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Ungvári Mihályné, a Mozgássérült 
Emberek Önálló Élet Egyesületének 
elnöke Tarcsányi Ottilia festőművész 
és Kónya Zsuzsanna mandalafestő 
kiállítására volt hivatalos június el-
sején, melyet a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségében rendeztek. 
A helyszínre mopeddel kívánt eljutni, 
a káposztásmegyeri Hajló utcai meg-

állóban türelmesen várakozott a 20E 
jelű autóbuszra, mint számos esetben 
eddig. A busz megérkezett, ám a gép-
kocsivezető nem engedte felszállni. 
– Kedvesen kértem a sofőrt, hogy 
hajtsa ki a rámpát, mert szeretnék  
felszállni – mondja Ungvári 
Mihályné. – Erre ő közölte, hogy tilos 
mopeddel autóbuszon utazni. Hozzá-
teszem: az én mopedem nem ELGO 
és nem BERKO márkájú, hanem ki-
fejezetten kisméretű – 58 centiméter  
széles és közel 120 centiméter hosz-
szú – Shoprider. Úgy döntöttem, 
hogy nem hagyom magam. Megfog-
tam az első ajtónál lévő kapaszkodót 
és kijelentettem, hogy én meg nem 
engedem továbbmenni a buszt. Rend-
őrt hívok és feljelentést teszek, mivel 
megsértik a szabad mozgáshoz való 
jogomat. Ez diszkrimináció és nem 
esélyegyenlőség! Addig nem engedem 
el a kapaszkodót, amíg a rendőrség 
ki nem érkezik. A sofőr a bátorságom 
láttán arra kért, hogy akkor inkább 
szálljak fel a buszra és elvisz.

Ungvári Mihályné arra biztatja a 
mopeddel közlekedőket, hogy állja-
nak ki a jogaikért, ne egyezzenek 
bele, ha nem akarják őket felengedni  
a buszra. Azt mondja: ha kell, álljon 
le a forgalom. A mozgássérült embe-
rek is ebben az országban élnek és 
követeljék ki, amihez joguk van. Egy 
ország vezetőiről az ad hiteles képet, 
hogyan bánnak a fogyatékossággal 
élő állampolgárokkal, milyen törvé-
nyeket hoznak az érdekükben.

Balkon helyett 
közösségi kert
A Mozgáskorlátozottak Komárom-Eszter-
gom Megyei Egyesülete háromezer négy-
zetméteres közösségi kertet hozott létre 
tatabányai központjának területén.
– A súlyosan mozgáskorlátozott emberek 
kénytelenek lemondani a kertészkedés-
ről – mondja Válóczi Ferenc májusban le-
köszönt elnök (az egyesület élére Fink 
István korábbi titkárt választották meg – 
a szerk.). – Persze vannak, akik vetemé-
nyeskertet alakítanak ki a pici balkonju-
kon, mások a konyha ablakában nevelnek 
paradicsomot, paprikát vagy fűszernövé-
nyeket, mert a saját zöldségnél nincs is fi-
nomabb. Innen jött az ötlet, hogy az egye-
sület építsen ki közösségi kertet, ahol a 
legsúlyosabban sérült tagok „örökbe fo-
gadhatnak” egy-egy darabka földet. Az 
ágyások magasítottak, így kerekesszék-
ből is lehet kapálni, gyomlálni és locsolni. 
A növénygondozás kitűnő terápia egyben, 
javítja a kondíciót, oldja a stresszt,  
a növények fejlődése okozta sikerélmény  
önbizalmat ad, emellett hozzájárul a 
sorstársi kapcsolatok erősödéséhez. A 
hobbikertművelők munkáját kertészmér-
nök segíti, akitől tanulhatnak, akivel meg-
beszélhetik a felvetődő problémákat. Úgy 
döntöttünk: a kert egy részében levendu-
lát nevelünk a Pannonhalmi Bencés Fő-
apátság részére, hogy bevételeinket nö-
veljük. A termesztést önkéntes sorstársak-
kal oldjuk meg. A levendula igen piacké-
pes növény, ha beindul az „iparunk”, má-
soknak is könnyen eladhatjuk. 

- czb -

Mégis felszállt a mopeddel
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Sikeresen lezárult a „Jövőformáló 
pályaválasztást támogató rendszer 
kialakítása fogyatékos és egészség-
károsodott fiatalok számára” elneve-
zésű országos projekt, amely a Nor-
vég Civil Támogatási Alap finanszí-
rozásával az Országos KID Egyesü-
let, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna 
Egyesület és az Új Perspektíva Regi-
onális Egyesület partnerségében va-
lósult meg. A program a 13-25 év kö-
zötti fogyatékos és egészségkároso-
dott fiatalok pályaorientációjának 
elősegítését, ezáltal jövőjük megala-
pozását, társadalmi, szociális bizton-
ságuk megerősítését tűzte ki célul 
(valamennyi megyében és Budapesten 
tíz-tíz fiatalt részesítettek pályavá-
lasztási tanácsadásban). A program-
ban Aktív Pontként részt vett a sal-
gótarjáni Mozgáskorlátozottak Egy-
mást Segítők Egyesülete, valamint 
a CAMELOT Mozgássérült Fiatalok 
Győri Egyesülete. 
– Szervezetünk a továbbtanulásra  
helyezte a hangsúlyt – mondja 
Uramecz János, a salgótarjáni egye-
sület elnöke. – Csökken a fiatalok esé-
lye az elhelyezkedésre, ha nem képe-
zik magukat. Legtöbben nem igazán 
ismerik a saját képességeiket, határa-
ikat, de a lehetőségeikről sincs infor-
mációjuk, ezért különböző interaktív 
játékokkal keltettük fel érdeklődésü-
ket a továbbtanulásra. A játékokban 
ki tudtak teljesedni és nőtt az önbi-
zalmuk. Közülük került ki az a tíz fia-
tal, akikkel egy éven át komolyabban 
foglalkoztunk. Beszélgettünk velük 
az elképzeléseikről, arról, milyen tí-
pusú feladatokat tudnának ellátni, és 
milyen lehetőségeik vannak a környé-

Jövőformáló 
pályaválasztás

Flashmob, workshopok, akciónapok, képzés és egyéb interaktív programok segítették egy 
éven át országszerte a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaválasztását. 

ken. Arra ösztönöztük őket, hogy a 
közelben válasszanak tanintézetet és 
munkahelyet, mert a fogyatékos fiata-
lok jobban kötődnek a család-
hoz, mint aki nem fogya-
tékos. Felkészítettük 
őket arra is, hogyan 
keressenek munkát 
maguknak a tudá-
sukat és az adott-
ságaikat figyelem-
be véve. 

– Mernek a fiatalok 
többségi iskolába je-
lentkezni?
– Nem, mert az iskolák nem 
biztosítják azokat a kötelező eleme-
ket, melyeket a szakértői bizottság 
javasol a tanulásukhoz: nincs gyógy- 
és fejlesztőpedagógus, nem írhatnak 
számítógéppel, vagy írás helyett nem 
választhatják a szóbeli beszámolást. 
Balassagyarmaton működik alapít-
ványi iskola, amelyik speciálisan fog-
lalkozik egészségkárosodott fiatalok-
kal, ezt javasoljuk leginkább. 
– A legtöbb fiatal azért nem tud el-
helyezkedni, mert nincs munkata-
pasztalata.  
– A fiatalokat az önkéntességgel pró-
báljuk ösztönözni, hogy munkata-
pasztalatot szerezzenek, emellett kö-
zösségben vannak, és kapcsolatokra  
is szert tesznek. A szervezetek ál-
talában szívesen veszik az önkénte-
sek munkáját, a cégek már kevésbé. 
Ezen érzékenyítéssel igyekszünk se-
gíteni, de tudjuk, a szemléletformá-
lás lassú folyamat. A salgótarjáni ön-
kormányzatnál fogyatékosügyi és ci-
vil koordinátorként dolgozom, és a 

polgármester beépítette a programjá-
ba, hogy az önkormányzat támogatja  
az akkreditációs eljárási díj kifizeté-

sét mindazon szervezeteknek, 
amelyek megváltozott mun-

kaképességű munkavál-
lalókat kívánnak fog-
lalkoztatni. Nagyon 
bízom abban, hogy 
ez fellendíti a fiata-
lok alkalmazását. Az 
egyesületben egyéb-

ként régóta működte-
tünk munkaerő-piaci  

szolgáltatást, minisztéri-
umi regisztrációval is ren-

delkezünk, két munkatársunk 
foglalkozik az iskola- és álláskere-
sőkkel. A projektben részt vevő tíz fi-
atal életét a jövőben is nyomon követ-
jük, de újabb rendezvényekre, a szol-
gáltatások színvonalának megtartá-
sára forrást kell teremtenünk. 

I. B.

Két vendégszoba várja 
Gyulán a pihenőket
A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi  

Regionális Egyesülete két 
vendégszobában hat férőhellyel várja 

a pihenni vágyókat. A belvároshoz 
közeli szálláshoz – feljáró vezet fel – 
akadálymentes fürdőszoba, vécé és 
teakonyha tartozik. A vendégszobák 

egész évben igénybe vehetők  
3000 Ft/fő/éjszaka (+IFA 450 Ft/fő/

éjszaka) áron. 
Szállásfoglalás Márton Gábor 

elnöknél (telefon: 06-66/361-767,  
+ 36 20 981 2134) 
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A szűrés gyógy- és konduktív pedagó-
giai vizsgálatot tartalmaz. Az orvosi 
diagnózist követően a fizikális vizsgá-
latok során megfigyelik az elemi moz-
gásmintákat, az izomtónusokat, a ko-
ordinációs képességeket, az egyensú-
lyi reakciókat, és kiszűrik a nagyobb 
ortopédiai eltéréseket, a szimmetria-  
és oldalkülönbségeket. Szükség ese-
tén javaslatot tesznek a folyamatos 
kontrollvizsgálatra, megfelelő szak-
orvos megkeresésére, valamint szak-
értői bizottsághoz irányítják a szülő-
ket. Az orvos a vizsgálatot az ambu-
láns lapra vezetett gyógy- és konduk-

tív pedagógiai felmérés eredményének 
figyelembevételével zárja le.

A kora gyermekkori intervenció a 0-5 
(6) éves korú, eltérő fejlődésű gyerme-
kek tervszerűen felépített programja, 
amely magában foglalja a család segí-
tését, a szűrést, komplex diagnoszti-
kai vizsgálatot, gyógypedagógiai fej-
lesztést, tanácsadást, különböző terá-
piás szolgáltatásokat, figyelembe véve 
a gyermek állapotát és a család körül-
ményeit, valamint egyedi igényeiket. 
– Sajnos nemcsak Magyarországra, 
hanem a világ minden tájára érvé-
nyes, hogy egyre több gyermek sérül 
a születés előtt, alatt vagy után, és 
a koraszülöttek száma is jelentős – 
mondja Kovács Ágnes elnök. – Ebből 

a kis közösségből igen sok lesz vala-
milyen fogyatékosságban érintett. Ne-
künk mint érdekvédelemnek nemcsak 
az a dolgunk, hogy a kialakult moz-
gássérültséggel foglalkozzunk, hanem 

segítséget nyújtsunk abban, 
hogy mások ne kerüljenek ebbe 
a helyzetbe. Az egyik legfonto-
sabb tennivalónk a babáknál a 
károsodások minél korábbi felis-
merése és kezelése, legyen esé-
lyük arra, hogy fogyatékosság 
nélkül élhessék le az életüket. 

Az intervenciós beavatkozá-
sok csak az egészségügyi, az ok-
tatás, a szociális és a családse-
gítési szakemberek hatékony 
együttműködése révén érhetnek 
el igazi eredményeket. A megké-
sett mozgás, beszéd, érzékszervi  
fejlődés esetében óvodáskorra ép 
fejlődésmenet is elérhető, a ta-
nulási zavarok pedig megelőzhe-

tővé válnak. Az időben megkezdett  
szakszerű rehabilitáció súlyosabb ese-
tekben is pozitívan befolyásolja az 
életminőséget. Tehát a korai életsza-
kaszban nyújtott prevenciós és inter-
venciós beavatkozások hosszú távon 
megtérülnek. Megtérülnek a gyer-
mek, a család és az egész magyar tár-
sadalom számára, mert kevesebben 
maradnak a rendszerben, s mivelhogy 
gyógyultan távozhatnak, annál keve-
sebbe kerül az államnak az ellátás. 
Tehát az erre fordított források „be-
fektetésként” értelmezhetőek. Egye-
sületünk az elmúlt húsz év során szá-
mos alkalommal kimondta már, hogy 
a koraszülött csecsemők kötelező szű-
rését jogszabályban szükséges dekla-
rálni. A gyermek érték, és kell, hogy 

annyit érjen, hogy egy nagyon tuda-
tos gondolkodású államba szülessen. 
Én ezt elvárom a magyar államtól. Ez 
nem pénz, hanem emberi jogi kérdés.

- ignácz -

9

BALATONI 
TALÁLKOZÓ
Augusztus 22. és 31. között ismét 
a Hotel Ezüstpart szállodában rendezik 
meg az idei balatoni találkozót.
Részvételi díj: félpanziós ellátással 
6800 Ft/fő/éj + 400 Ft IFA/fő/éj
Programok: hajókirándulás, 
múzeumlátogatás, irodalmi est, sportnap 
Jelentkezés: augusztus 15-ig levélben 
(Mozgáskorlátozottak Békés Városi 
Egyesülete, 5631 Békés, Pf. 56.), illetve 
e-mailben (szuloe@digikabel.hu)
A jelentkezéshez csatolni kell a 
személyenkénti minimum 32 400 forint 
előleg befizetéséről szóló igazolás 
másolatát. Az előleget az egyesület 
11733072-20022954 számú OTP 
bankszámlájára kell átutalni.
Bővebb információ: Szulovszky Gyula 
(+ 36 70 772 7924, 06-66/737-704)

CIVIL ÉS SZAKMAI SZERVEZET 
PÉLDÁTLAN EGYÜTTMŰKÖDÉSE:

közösen szűrik 
a babákat 

(folytatás a 3. oldalról)

APRÓHIRDETÉS
ELADÓ használtan ELGO moped, 

elektromos kerekesszék 
és összecsukható járókeret.
Telefon: + 36 20 387 3579

46 ÉVES, 2 bottal közlekedő 
miskolci férfi vagyok. Megismerkednék 

korban hozzám illő hölggyel.
Telefon: + 36 20 224 6509
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Ürmös László brácsaművésszel a Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központjában találkozom. Egy ideje itt lakik. 
– Hárman vagyunk egy szobában, hála istennek nagyon 
jó a társaság, olyan kollégiumi feelingje van – mondja. – 
Szeretek itt lenni. Innen minden elérhető, el tudok men-
ni a koncertekre. 

– Milyen volt a betegsége előtti élete? 
– Hatvanban születtem, és bár a természettudományok-
hoz vonzódtam, a családomban kötelező volt hegedülni, 
mert édesanyám bátyja vezette a hatvani zeneiskola he-
gedűtanszékét. Úgy tűnik, volt tehetségem, szorgalmam 
kezdetben kevés, de végül is beleszerelmesedtem ebbe a 
pályába. Debrecenbe kerültem, ott diplomáztam. Később 
a hegedűről áttértem brácsára, így sokkal nagyobb lehe-
tőségeim lettek, mert hegedűsből rengeteg van, de jó brá-
csásból kevés. Visszakerültem Hatvanba, tanítani  
kezdtem, merthogy hegedűtanár is vagyok, és az ottani  
művésztanárokkal megalapítottuk az Art Cafe Triót.  
2008-ban ezzel a trióval exkluzív szerződést kaptam 
Amerikába, ahol hét hónapig egy óceánjáró hajón dolgoz-
tam. 2009-ben visszatértem Hatvanba, és nagyon nívós 
koncerteket szerveztem – már csak azért is, mert a taní-
tás mellett rendezvényszervezőként dolgoztam a művelő-
dési házban. Ez 2011-ig ment, aztán beteg lettem.
– Volt a betegségnek előzménye?
– 2010 körül sokat jártam ki Frankfurtba meghívásra. 
Mindig autóval mentem, mert féltem a repülőtől. Em-
lékszem, egyik alkalommal épp hazafelé tartottam, ami-
kor elkezdett zsibbadni a lábam: először az egyik, aztán a 
másik. Az orvosok azonban nem tudták megmondani az 
okát. Később egyre rosszabb állapotba kerültem, olyany-
nyira, hogy a koncerteken fel kellett vinni a színpadra. 
Aztán a vizsgálatok során a gerincháti szakasz alján ak-
kora sérvet találtak az orvosok, hogy közölték: pár nap 
és lebénulok. Megműtöttek, jobb lett, de egy nap, amikor 
fel akartam kelni, mozdulni sem bírtam. Az orvosok le-
döbbentek a látványtól: a gerinccsatornán belül van két 
szalag, elöl és hátul, amely úgymond soha nem betegszik 
meg. Én voltam a világon a második, akinek ilyen beteg-
sége van, de ne kérdezd a nevét, mert nem tudom, nem is 
érdekel. A gerincemmel is egyre több probléma lett, meg-
műtöttek, de többé nem tudtam felállni. Három éve ülök 
kerekesszékben.
– Megfordult a fejedben, hogy többé nem tudsz majd 
koncertezni?
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Már elengedtem  
a régi életemet…

Amikor megtörténik a baj, az első fél év  
a küzdelemről szól, hogy visszakapjam a régi 
életemet. Ha szembekerülök azzal, hogy nem 
fogok többé felállni, nem leszek már ugyanaz 
az ember, aki voltam, akkor nem szabad 
ragaszkodnom ahhoz, hogy visszakapjam 
a régi életemet. Tudomásul kell venni, hogy 
ez egy új élet, s ha tudok, valamennyire 
becsatlakozom a régibe, de ha nem megy,  
el kell kezdeni az újat – vallja Ürmös László 
brácsaművész, akivel családról, szerelemről 
és a művészet szerepéről beszélgetünk.
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– Legnagyobb félelmem az volt, hogy nem fogok többé 
muzsikálni, olyan életet élni, amelyben a zenének újra 
része lehet. Persze nálam is előjött, hogy úristen, mi lesz 
velem? Én azért biztonságban éreztem magam, mert erős 
családi háttérrel rendelkeztem. Édesapám ugyan 2001-ben 
elhunyt, de édesanyámmal és az öcsémmel erős egységet 
alkottunk. És párom is volt, neki és a családomnak kö-
szönhetem, hogy most tiszta fejjel tudok veled beszélget-
ni a betegségről. 
– A tapasztalatok szerint a párok nagy része szétmegy.
– A kórházban én is ezt láttam, amíg bent feküdtem, leg-
alább négy-öt pár vált ketté. Nálunk viszont fordítva tör-
tént: a bénulásom nagyon megerősítette a kapcsolatun-
kat, és ez főleg a páromnak köszönhető. Pedig az ép fél-
nek annyi mindenről kell lemondania, annyi áldozatot  
hoznia azért, hogy a párjával úgy tudjon együtt élni, 
hogy ebből az életből, amit a sors eléjük vetett, tényleg 
a maximumot hozzák ki. Mi így élünk, tudunk nevetni, 
boldogok lenni. 
– Biztosan sokat segít, hogy együtt zenéltek, hiszen a pá-
rod Fehér Nikolett zongoraművész. 
– A zene már az elején összekovácsolt bennünket. Egy 
koncerten ismertem meg, először erős kollegiális kapcso-
lat alakult ki közöttünk, amely erős szerelemmé fejlő-
dött, azóta is tart, és tartani fog örökké. 
– Úgy veszem észre, hogy téged egyáltalán nem vetett 
vissza a betegség, inkább aktívabb lettél. Azon jár a fe-
jed, mit tudsz még kihozni a kerekesszékes létből.   
– Megbékéltem az állapotommal. Ha azt mondanám, 
hogy elfogadom, akkor lehet, hogy nem mennék el gyógy-
tornára, nem csinálnám úgy a napi teendőimet, mint 
most. Dolgozom, hogy a hangszeremet jól tudjam kezel-
ni. Sosem lehet tudni, hová fejlődik holnapra az orvostu-
domány! Persze tisztában vagyok azzal, hogy nincsenek 
csodák. Viccesen azt szoktam mondani: rajtam két ember 
tudna igazán segíteni, Harry Potter és Jézus Krisztus. 
Szóval nem várom a csodát, inkább megpróbálom megta-
lálni a pozitív dolgokat. Akkor is, ha van olyan nap, hogy 
semmi nem jön össze. 
– Van szerinted távolságtartás a sé-
rült emberekkel szemben?
– Nekem csak jó tapasztalataim 
vannak. Hozzáteszem: két ember 
kell, hogy a távolság csökkenjen, de 
ahhoz is, hogy megmaradjon. Ami-
kor azt érzem valakin, hogy nem 
tudja kezelni a helyzetet, hiszen 
nem találkozik naponta sérültek-
kel, akkor én kezdeményezem, hogy 
döntsük le ezt a falat: például el-
kezdek viccelődni. Mindig monda-
nunk kell, hogyan tud a másik segí-
teni, mert előfordul, hogy árt az ak-
tivitásával. Nekünk kell türelmes-
nek lennünk. 
– Szerencsés vagy, hogy a családod, 
a párod melletted áll. A barátok is 
megmaradtak?
– Ha megtörténik a baj, a barátok 
általában eltűnnek. Sőt, a rokonok 

is. Az unokabátyámat, akivel Amerikában muzsikáltam, 
nem láttam két éve. Fogalmam sincs, mi az oka ennek. 
A Marczin sokat beszélgetünk erről a témáról, és többen 
azt mondják, hogy ez azért van, mert a barátok, a roko-
nok nem tudnak megbirkózni a helyzettel. 
– Nem nekik, hanem neked kell a helyzettel megbirkóz-
nod.
– Eleinte én is nehezen dolgoztam fel sok mindent, de 
már elengedtem a régi életemet. Ez egy új élet. Aki nem 
akar ebben részt venni, nyugodtan vegye a kalapját! A 
21. században élünk, rengeteg csatorna van, melyeken 
kommunikálni lehet velem. 
– Tervezitek a jövőt a pároddal?
– A páromnak van lakása, de nem akadálymentes. Ha si-
kerül eladnia, abból vennénk egy akadálymenteset, ahol 
végre el tudnánk kezdeni a közös életünket. Szeretnénk 
gyermeket, ugyanolyan családi életet élni, mint bárki 
más. 

Ürmös László és párja, Fehér Nikolett a minap már a má-
sodik koncertet adta a Mozgássérült Emberek Rehabilitá-
ciós Központjában. Kiderült, itt is vannak zenészek – bár 

a hegedűművész Kovács Zsófia és a 
csellista Csete Lóránt gyógytornász-
ként dolgoznak. Nyitottak rá, hogy 
más sérült művészeket is bevonja-
nak a jövőben, a színvonal számít 
egyedül. A brácsaművész azt gondol-
ja: folytatják a klasszikus koncerte-
ket ParArt néven. Olyan koncerte-
ket szeretnének, ahol közben kiállí-
tás is van – mint nemrégiben a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetsé-
gében, ahol kiállításmegnyitón ját-
szottak – és irodalom, ahonnan a 
közönség dús információkkal tér 
haza. A zenés esteket szeretnék el-
vinni a nagyobb városokba, sőt falu-
si művelődési házakba is, hogy mi-
nél többen lássák: a mozgássérült 
emberek jelen vannak az életünk-
ben, és aktív tagjai a mai magyar 
társadalomnak. 

Rapai Nándor
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Az első 
amputált lábú 
férfi manöken
Jack Ayres az első amputált lábú 
férfi manöken, aki meghívást kapott 
a New York-i divathétre. A 25 éves 
brit személyi edző Antonio Urzi 
kollekcióját mutatta be. Az olasz 
divattervező ruháinak nagy csodálói 
között ott van Lady Gaga, Beyoncé 
és Britney Spears is. Ayres 16 éves 

korában amputáltatta a csonttumoros 
jobb lábát, mert elege lett az örökös 
kórházi kezelésekből. Elkezdett 
fitnesszel foglalkozni, tökéletesre 
gyúrta a testét, és szerződést kötött 
egy modellügynökséggel, amely 
elindította a karrierjét. „Fogalmam 
sincs, mi vár rám a jövőben, nagyon 
izgulok, de szeretném a világnak 
megmutatni, hogy a fogyatékosság 
nem lehet akadálya annak, hogy 
sikereket érjünk el.”
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Végigfutotta  
a maratont
Adrianne Haslet-Davis legyőzte 
félelmét, és végigfutotta az idei Boston 
Marathont. A fiatal amerikai táncosnak, 
aki a 2013-as bostoni terrortámadáskor 
veszítette el a bal lábát, Barack 
Obama amerikai elnök személyesen 
gratulált. A távot meg kellett ugyan 
szakítania, mert megduzzadt a lába, 
de egyórai pihenés után folytatta 
a futást. „A kórházban ordítottam 
az orvossal, hogy táncosnő vagyok, 
nem veszíthetem el a lábamat. A doki 
erre azt felelte: amikor végigfutod a 
maratont, újra fogsz táncolni. Hívj fel és 
megnézlek! Ettől kezdve nem sajnáltam 
magam.” Adrianne ma újra táncol és 
gyermekeket tanít.

A szépírás 
bajnoka
Anaya Ellick az első helyen végzett a 
félszáz indulóból a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek meghirdetett amerikai 
nemzeti szépírásversenyen. A 7 éves 
virginiai kislány kezek nélkül született, nem 
használ protézist. A zsűrit megdöbbentette, 
miként tud valaki ujjak nélkül ilyen 
gyönyörűen írni. „Anaya csodálatos ember, 
az osztályban ő ír legszebben. Kitartása  
a diáktársait is inspirálja” – mondja  
az osztályfőnöke. „Anaya még egészen 
pici volt, amikor rájött, hogyan fogja 
a villát, tartsa a zsírkrétát, játsszon az 
építőkockákkal. Mindent magától tanult, 
sohasem panaszkodik, hanem keményen 
dolgozik. Sokat tanulunk tőle” – teszi hozzá 
édesanyja. 

3D-ben 
nyomtattak 
kerekesszéket

Egy londoni dizájner megalkotta a világ első, 3D-ben nyomtatott 
kerekesszékét, amely figyelembe veszi az emberi test alaki sajátosságait. 
Egyedi méretvétellel készült, követi a test kontúrját. Az újgenerációs szék 
anyaga sem hagyományos: az ülés félig áttetsző gumi és termoplasztikus 
poliuretán, amely garantálja a tökéletes lengéscsillapítást, a titán pedig 
erőssé teszi a szerkezetet. A találmányt, amely minőségi életet nyújt  
a súlyosan mozgássérült embereknek, május végén mutatták be  
a nagyközönségnek. 
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Mécs László versében megtalálható az a mély érzelmi kötő-
dés egy gyermek és anya között, amely megteremti a fejlő-
désünket, felnőtté válásunkat. De mi van akkor, amikor va-
laki a szíve alatt hord egy kis tehetetlen magzatot, ám ki-
lenc hónap után nem fogja többé hallani szívének dobbaná-
sát, amely erőt ad emberré válásához, mert lemond róla?! 
Velem megtörtént. Hiába születtem egészségesnek, mégsem 
kellettem. Kétéves koromban állami gondozottként megkap-
tam a Heine–Medin-kórt, és teljesen lebénultam. Ki tudja,  
mi lett volna velem, ha az isteni gondviselés nem akarta 
volna, hogy egyszer a földnek bennem is kedve teljék? Há-
roméves voltam, amikor egy édesanya a tízéves Laci és a ti-
zenhat éves Gyuri fiai mellé egy kislányt szeretett volna.  
Megmutattak neki, de közölte, hogy nem egészen ilyenre 
gondolt. Ám hazafelé azon tűnődött: nem szeretné a gyer-
mekeit, ha baj érné őket? 
Másnap visszajött értem. 

Nagyon nehéz évek vártak 
ránk. Tornáztatás, esés, 
kenés, szenvedtünk édes-
anyámmal. Sokszor volt 
elegem mindenből, de ő 
hajthatatlan maradt. Vé-
gül megmozdultak lába-
mon az ujjacskák, erősödtek a kezeim, a jobb lábam. Az 
eredmények sem maradtak el: két mankó, két járógép, csí-
pőkosár, és valahogy már álltam. Mire iskolába mentem, 
eljutottam az egy járógépig és egy botig. Megmásztuk a 
Himaláját, de boldogok voltunk. A család melegében, a két 
fiú között mindig biztonságban éreztem magam. Sokat 
játszottunk: íjaztunk, sárkányt eregettünk, motoroztunk, 
szánkóztunk, vittek mindenhová, nem szégyelltek. Ám 
ahogy kiléptem az utcára, már csúfoltak a gyerekek. Ne-
héz volt naponta szembesülni ezzel. Az 1960-as évek ele-
jén járunk – 1955-ben születtem –, a társadalom nem volt 
még ennyire érzékeny a másság elfogadására, mint ma. 

A nehéz gyermekkorom ellenére csodálatos életutat jártam 
be hála a szüleimnek, a testvéreimnek, a tanáraimnak. 
Egészséges gyerekek között, egészséges tanárok mércéjével 

KUTINÉ SÁRI ILDIKÓ ÉLETÚT PÁLYÁZATA 

Együtt dobban a szívünk

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.

tanultam. Miután az iskolatársaim látták, hogy az egyszer 
egy nálam sohasem kettő, és a fogalmazásaim is kitűntek, 
nem csúfoltak többé. Erőssé váltam, aki fel tudta venni a 
lépést az egészségesekkel. Képeztem magam, remek mun-
kahelyen – Győri ÁFÉSZ – dolgoztam, ahol elismertek, sze-
rettek, teljes értékűnek tekintettek. Kiváló dolgozójuk let-
tem. Kitüntetésekben részesültem, a brigádomat arany fo-
kozatig vittem. A bel- és külföldi jutalomutak sokasága oly 
sok örömet adott, hogy egy idő után már nem éreztem ma-
gam mozgássérültnek. A brigádom felvette a kapcsolatot a 
mozgássérült emberek győri egyesületével, hogy segítsük a 
rendezvényeiket, és anyagilag is támogassuk őket. Egyéb-
ként az egyesület alapító tagja vagyok. Róluk is szép emlé-
keket őrzök, igazi családias hangulat uralkodott. Később 
ők vettek rá a sportolásra, amely addig számomra elérhe-

tetlennek tűnt. Sok csillogó 
éremmel gazdagodtam ge-
relyhajításban, súlylökés-
ben, később a teke került 
hozzám közel. De az ART 
művészeti fesztiváljaikon is 
szép sikereket értem el. 

A mozgalmas és színes éle-
temet egy házasság tette 

teljessé. Megélhettem egy újfajta érzést, amely egy nő és egy 
férfi között jöhet létre. Átérezhettem azt is, milyen gyerme-
ket kihordani, világra hozni, édesanyának lenni, valakihez 
szorosan kötődni, óvni, félteni. A család került az első hely-
re. Két év házasság után sajnos a férjem váratlanul meghalt 
harmincegy évesen. Összetörtem. Egyedüli kapaszkodóm 
a fiam volt. Az ő felnevelése lebegett előttem és az, hogy ne 
érezzen a tragédiából semmit. Eszembe jutott a gyermek-
korom, és hatványozódott bennem az anyai ösztön, milyen 
nagy szüksége van most rám a gyermekemnek. Ez adott 
erőt. Ahogy nőtt, vittem magammal sportrendezvényekre, 
fellépéseimre, hogy próbáljam pótolni a pótolhatatlant. Pár 
éve sehová nem járok, kerekesszékbe kerültem. 

Sokféle édesanya létezik. Attól, hogy gyermeket szülünk, 
nem leszünk édesanyák, csak szülőnővé válunk. De akkor, 
amikor együtt dobban a szívünk, osztozunk örömeiben és 
kudarcaiban, óvjuk és segítjük egész életén át a bizonytalan 
létezésünkig, már édesanyákká válunk. Egy történettel sze-
retnék búcsúzni. Hétéves volt a fiam, karateedzésről men-
tünk haza. Csúszott az út s elestem. Kiakadtam, hogy mind-
ez azért történt velem, mert én ilyen vagyok. Amikor feláll-
tam, a fiam azt mondta: „Anyu, én így is szeretlek! Lehet, ha 
másabb lennél, nem is szeretnélek ennyire.” Mekkora igazsá-
got mondott! Az életet csak úgy lehet elviselni, ha megtanul-
juk egymást úgy szeretni, amilyenek valójában vagyunk.

„Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 

csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.”
Mécs László: A királyfi három bánata



2016/06  |  Humanitás 14

H u m a n i t á s

CÍMLAPON Ürmös László brácsaművész 
FOTÓ Bánlaki Szabolcs

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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Tarcsányi  Ottilia életét végigkíséri a rajzolás, a festés, 
a képzőművészet, a szép szeretete. Egy hosszú betegség 
alatt került kezébe festék és ecset, noha a rajz – igaz, fe-
kete-fehér műszaki ábrák formájában, mert magasépítő  
az eredeti szakmája – évtizedeken keresztül kenyérkere-
ső foglalkozása volt. Az impresszionisták nagy hatást  
gyakoroltak rá, emlékképeit akvarellel festette meg. 
Munkáit megmutatta a család híres barátjának, Schéner 
Mihály Kossuth-díjas képzőművésznek, aki biztatta, 
hogy olajjal fessen, próbáljon ki sokféle technikát, és áll-
jon ki képeivel a nyilvánosság elé. Tarcsányi Ottilia ké-
pei, melyeknek meghatározó motívuma a természet, nem 
mesterkéltek, nem akarják elferdíteni a valóságot. Ma 
már festőversenyek díjazottja és a Budai Képzőművész 
Társaság, a BUKET vezetője. Nyaranta hazai és nemzet-
közi alkotótáborokban is részt vesz. Gyakori kiállító, al-
kotásai nemcsak itthon láthatók, hanem Európa számos 
országában, Japánban és a tengerentúlon is. 

Tájak, sorsok, mandalák 
Két kiváló mozgássérült művész alkotásait láthatták az érdeklődők egy hónapon át  
az immár 120 esztendős Magyar Újságírók Országos Szövetségében (MÚOSZ). A Tájak, 
sorsok, mandalák című kiállítás keretében Tarcsányi Ottilia festményei és Kónya Zsuzsanna  
mandalái várták a közönséget. A tárlatot a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában 
Szakosztálya rendezte, amely idén ötéves. 

Kónya Zsuzsanna dolgozott pénzügyi ügyintézőként, ké-
sőbb vállalkozó lett, majd üzletkötő, pályázatíró, projekt-
menedzser. Mindig a kreatív elfoglaltságok érdekelték. 
Egy súlyos betegséget követően jógázni, meditálni kez-
dett, hogy a lelkét is gyógyítsa. Egyik alkalommal régi 
ismerősétől csodaszép üvegmandalát kapott. Addig csak 
papíralapon ismerte ezt a kör alakú, színes csodát, sok-
szor színezgetett, rajzolgatott ilyeneket a betegsége alatt, 
bár nem tudatosan. Ekkortól azonban szinte a bűvkörébe 
kerítette a festés, elhozta számára a lelki egyensúlyt, a 
megnyugvást, a lecsendesedést, a jó hangulatot, az élet-
kedvet. A mandala ugyanis lehet terápia is és sok min-
dent megmutathat. Munkáit kiállították már Zalaeger-
szegen, Zalaszentgróton, a közeljövőben bemutatkozik 
Sopronban és Kaposváron is. Kónya Zsuzsanna igyek-
szik minden alkalomra megújulni: a Hollós Károly fes-
tőművész által gyűjtött magyar mintákat, tájegységek 
hímzésmintáit festi meg, díszíti fel gyöngyből üvegre.

- garamvölgyi - 
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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!

Tájak, sorsok, mandalák 



A lakásban mindenütt hímzett, horgolt terítők mutatják, 
hogy az itt élők szeretik a szépet. Bozó Istvánné Tóth  
Mária Mindszenten született, s mindig ez a város volt a la-
kóhelye. Marika gerincével, ízületeivel vannak súlyos prob-
lémák, ami nem is csoda, ha megismerjük az életútját. 
– A hódmezővásárhelyi majolikagyárban voltam ipari ta-
nuló, és a porcelánfestő szakma megszerzése után ott is 
maradtam nyolc évig – meséli. – Ám a munka igen meg-
erőltető volt számomra, főleg amikor 1972-ben megszüle-
tett Erika lányom. A reggel hat órakor kezdődő műszakra 
nagyon korán kellett volna elindulnom itthonról a kicsi-
vel, ezért inkább váltottam. Egy ideig csomagolóként dol-
goztam a helyi háziipari szövetkezetben, majd kitanultam 
a női szabó és ruhakészítő szakmát. 

Marika Mindszenten esti tagozaton érettségit tett, majd 
Budapesten, a ruhaipari technikumban technikusi vég-
zettséget szerzett. Ezután szalagvezetőként, varrodaveze-
tőként dolgozott a városban egészen a háziipari szövetke-
zet megszűnéséig. 
– Tizenhét évet töltöttem ott – sóhajt –, nagyon sajnáltam, 
amikor el kellett jönnöm. Utána dolgoztam a Hódikötnél, 
Szegváron egy munkaruha-készítő kft.-nél, majd a Mind-
szenten újraindult varrodában vagy tíz évig. Ezután a 
megromlott egészségi állapotom miatt leszázalékoltak. 

Ez egyfajta menekvés is volt Marika számára, hiszen ak-
koriban már nagyon nehezen lehetett elhelyezkedni a 
környéken. Férjével, aki parkettázó kisiparosként dolgo-
zott, immár 45 éve élnek boldogan. Szép nagy házat épí-
tettek együtt, megvan mindenük. Bejárták a fél világot, 

s manapság gyakran látogatják meg lányukat, aki férjé-
vel együtt Bécsben dolgozik. A háztartás, a kerti munkák 
mellett Marika szenvedélye a kézimunka lett, mert hírből 
sem ismeri a tétlenséget.
– Már ipari tanulóként is szerettem horgolni, de a gyer-
meknevelés, a háztartás, a napi sok-sok feladat kissé hát-
térbe szorította ezt a tevékenységet – mondja. – Hat éve 
azonban újból elkezdtem. A kézimunka szeretetét édes-
anyámtól örököltem. Ő többnyire kötött, én hímzek, hor-
golok, subázok. Varrok kalocsai és matyó mintát, kereszt-
szemest, s nem idegen számomra a necckészítés, a szűrki-
varrás vagy az úri hímzés. 

Marika megmutatja az ír horgolást és megtudom, egy 
népi iparművész által vezetett szakkörbe is beiratkozott, 
hogy minél többet tanulhasson. Horgolásával 2013-ban a 
nemzetközi szenior versenyen a harmadik helyen végzett, 
2014-ben a MEOSZ ParaSzuperSztár tehetségkutató ver-
senyén oklevelet kapott, 2015-ben szintén oklevelet vehe-
tett át a nemzetközi szenior versenyen. Ezekre Puskás  
Győzőné Klári barátnője nevezte be, aki a hallássérültek  
szervezetében dolgozik, Marika pedig a mindszenti 
Együtt-Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének vezetőségi tagja. Mindig szívesen tett a 
sorstársakért, s ebben a férje is támogatta. Mint ahogyan 
a kézimunkázásban, hiszen ő hozza neki a fonalat.  
Marika tervei között érdekes motívumok szerepelnek, pél-
dául egy különleges módon megformált kecses hattyú és 
egy szalvétaegyüttes csipkeabrosszal. Nincs számítógépe, 
de amit elképzel, vagy valahol meglát, megvalósítja.

Garamvölgyi Annamária 

A majolikagyártól 
az úri hímzésig 

Amikor Mindszenten, ebben a nem egészen hétezer lakosú kisvárosban Bozó Istvánnét 
keresem, kiderül: két ilyen nevű asszony is él. De olyan Bozó Istvánné, aki a kézimunkáival 
szerzett elismerést magának, csak egy.


