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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.

A MEYRA zuhanyszéket úgy tervezték, hogy nagyobb biz-
tonságot, kényelmet és függetlenséget biztosítsanak zuh-
anyzás közben. A termékek kifinomult, modern designja 
lehetővé teszi, hogy a MEYRA zuhanyszékek jól beleillesz-
kedjenek szinte minden fürdőszobai enteriőrbe, legyen 
az otthon, ápolási intézményben. A termékek az idős, 
mozgásukban nehezített személyek otthoni ápolásában, 
testápolásában és a tisztálkodásában segít.

• megerősített műanyag és alumínium elemekből áll
• korrózióálló és rendkívül könnyű
• állítható magasságú
• néhány egyszerű mozdulattal szétszedhető és 
   összeszerelhető
• szétszedett állapotban pedig szinte minden úti 
   csomagba behelyezhető
• a stabilitást a lábak végén található gumitappancsok
   biztosítják
• idősebbek, segítséggel élők, illetve kismamák számára 
   kifejezetten ajánlott
• a kényelmes, ülő pozícióban való zuhanyzást teszi 
   lehetővé

MEYRA zuhanyszék háttámlával, vagy háttámla nélkül:

Ülés magassága:         39-54 cm között 2,5 cm-enként állítható
Ülés szélessége:          30 cm
Háttámla magasság:  26 cm
Súly: háttámla nélkül  1,7kg, háttámlával: 2,3kg
Terhelhetőség:             120 kg 

MEYRA zuhanyzsámoly:

Ülés magassága:           39-54 cm között 2,5 cm-enként állítható
Ülés szélessége:           30 cm
Súly:                               1,3 kg
Terhelhetőség:              150 kg

Kód: MZÜA

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

Telefonos rendelésfelvétel:
+36 26 88 62 88

12.990 Ft

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

10.083 Ft 
10.591 Ft

Kód: MZÜM+H
Kód: MZÜM

19.990 Ft
(háttámlával)

14.990 Ft

Meyra zuhanyzsámoly

MEYRA zuhanyszék háttámlával, 
vagy háttámla nélkül
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Őszi napsütés fogadta a gyönyörű máriapócsi kegyhelyre 
érkező egyesületeinket. Az imanapot ugyan első alkalom-
mal szerveztük meg, de mindnyájan éreztük: nem ez volt 
az utolsó, lesz még folytatás. 

A szent liturgiát a kegyhely igazgatója, Orosz István 
atya tartotta, aki – miután görög- és római katolikus, va-
lamint református köszöntéssel is üdvözölte a híveket 
– szentbeszédét azzal kezdte, hogy különleges nap a mai. 
„Ahogy több száz évvel ezelőtt ebben az álmos, poros kis 
falucskában, Pócson kegyhely született, én azt gondolom, 
ma itt búcsú születik. Nem hiszek a véletlenben, csak a 
gondviselésben: a gondviselő Istennek terve és szándéka 
van. Olyan helyen vagyunk ma együtt, ahol sokunknak a 
szívében a gyógyulás vágya él, de a csodavárás nem biz-
tos, hogy üdvözítő. A feladatunk az, hogy le tudjunk mon-
dani az elképzeléseinkről, el tudjuk fogadni azt, ami az 
életünk része. Ha erre képesek vagyunk, akkor tud az 
Úristen olyan csodát tenni, amit el sem tudunk képzel-
ni” – tette hozzá. 

(folytatás a 7. oldalon)

A csoda
csak akkor jöhet,  
ha el tudjuk fogadni 
az életünket

A mozgássérült emberekért szólt  
a mise szeptember 16-án a Máriapócsi 
Nemzeti Kegyhelyen. Az imanapot  
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete és a MEOSZ 
szervezte a mozgalom megalakulásának 
harmincötödik évfordulója alkalmából. 
Mintegy ezren imádkozhattunk együtt 
Orosz István görögkatolikus atya szép és 
vigasztaló szavait hallgatva. 

„Semmi sem lehetetlen!” – ezt a mondatot írta fotója alá Rick 
Hansen. A kanadai sportlegenda élete és munkássága bizonyítja, 
hogy ez nem holmi üres szólam. Az ötvenkilenc éves Richard 
Marvin Hansen gyermekkora óta megszállottja a sportnak. Már 
tízévesen arról álmodott, hogy kerékpárral körbeutazza a világot. 
Vágya teljesült, igaz, nem biciklivel tette meg a negyvenezer 
kilométert, hanem kerekesszékkel, tizenöt évesen ugyanis 
autóbalesetet szenvedett, és 
deréktól lefelé lebénult. A tragédia 
nem vágta földhöz a kamaszt: a 
rehabilitáció után leérettségizett, 
egyetemre jelentkezett, ő lett 
az első mozgássérült hallgató, 
aki testnevelés szakon szerzett 
diplomát. Az 1970-es évek végén 
már Kanada legjobb kerekesszékes 
kosárlabdacsapatát irányította, 
mellette a versenyzést sem hagyta 
abba: tizenkilencszer győzött maratoni futásban, három aranyérmet 
nyert paralimpián, kilencet pedig a pánamerikai játékokon.

Közben komolyan készült a „Mozgásban az ember” elnevezésű 
föld körüli túrájára. Sokan nem hittek a sikerében, amikor 1985 
márciusában elindult. Két év, két hónap és két nap alatt négy 
kontinensen és harmincnégy országon haladt keresztül. Naponta 
nyolcvanöt kilométert tekert le, nem riasztotta el sem a mostoha 
időjárás, sem a nehéz terep, akkor sem hátrált meg, amikor úgy 
érezte, menten meghal a kimerültségtől. Hansen nem csupán 
önmagáért, egy csúcsteljesítmény reményében vállalkozott erre az 
embert próbáló utazásra, hanem azért, hogy felhívja a társadalom 
figyelmét a mozgássérült emberek rehabilitációjára. Útja során 
huszonhat millió dollárt (ma 7,1 milliárd forint) gyűjtött össze a célra. 
Amerre járt, fogyatékossággal élők ezreinek adott erőt, hitet és 
reményt. Mellesleg világrekordot is felállított, és bekerült a Guinness 
Rekordok Könyvébe.

Amikor a világutazó 1987 májusában visszatért Vancouverbe, 
megértette, az ő küldetése nem ért véget a túrával, és létrehozta a 
Rick Hansen Alapítványt, hogy kutatással segítse a gerincsérülésben 
szenvedők gyógyulását, hozzájáruljon egy élhetőbb világ 
megteremtéséhez. „Hinni kell abban, hogy nincs lehetetlen! Földünk 
nem olyan hatalmas, mint azt korábban gondoltam, a barátság és  
az együttérzés egyetemes értékek” – jelentette ki.

A legendás sportolót óriási tisztelet övezi hazájában: bekerült  
a Nemzeti Sporthírességek Csarnokába, II. Erzsébet brit királynő 
magas kitüntetésben részesítette, több egyetemen díszdoktorrá 
avatták, Vancouverben szobrot emeltek neki, 2012 áprilisában pedig 
ötdolláros ezüst emlékérmét bocsátottak ki világ körüli útjának 
huszonöt éves évfordulója alkalmából. „Mély szenvedély hajt,  
hogy jobbá tegyem a világot!” – mondja  
a fáradhatatlan Hansen, aki most azt vette  
a fejébe, hogy feljut a világűrbe, ahol valóban 
eltűnnek a korlátok. Felesége és három lánya 
mindenben mellette állnak. 

Ignácz Bea
főszerkesztő
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az otthon, ápolási intézményben. A termékek az idős, 
mozgásukban nehezített személyek otthoni ápolásában, 
testápolásában és a tisztálkodásában segít.

• megerősített műanyag és alumínium elemekből áll
• korrózióálló és rendkívül könnyű
• állítható magasságú
• néhány egyszerű mozdulattal szétszedhető és 
   összeszerelhető
• szétszedett állapotban pedig szinte minden úti 
   csomagba behelyezhető
• a stabilitást a lábak végén található gumitappancsok
   biztosítják
• idősebbek, segítséggel élők, illetve kismamák számára 
   kifejezetten ajánlott
• a kényelmes, ülő pozícióban való zuhanyzást teszi 
   lehetővé

MEYRA zuhanyszék háttámlával, vagy háttámla nélkül:

Ülés magassága:         39-54 cm között 2,5 cm-enként állítható
Ülés szélessége:          30 cm
Háttámla magasság:  26 cm
Súly: háttámla nélkül  1,7kg, háttámlával: 2,3kg
Terhelhetőség:             120 kg 

MEYRA zuhanyzsámoly:

Ülés magassága:           39-54 cm között 2,5 cm-enként állítható
Ülés szélessége:           30 cm
Súly:                               1,3 kg
Terhelhetőség:              150 kg

Kód: MZÜA

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

Telefonos rendelésfelvétel:
+36 26 88 62 88

12.990 Ft

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

10.083 Ft 
10.591 Ft

Kód: MZÜM+H
Kód: MZÜM

19.990 Ft
(háttámlával)

14.990 Ft

Meyra zuhanyzsámoly

MEYRA zuhanyszék háttámlával, 
vagy háttámla nélkül

FO
TÓ

: U
R

B
Á

N
 Á

D
Á

M



2016/09  |  Humanitás 4

Hasznos információk 
a lakásakadálymentesítési 
támogatás ügyintézéséhez

KI IGÉNYELHETI?
A támogatást azok a 
súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek vehetik igénybe,  
akik a lakásukat vagy 
közvetlen környezetüket 
nem, vagy nehezen tudják  
használni – az igénylés 
kizárólag a mozgásszervi  
károsodással összefüggő  
építészeti megoldásokra 
nyújtható be. Maximális 
összege 300 000 forint.
Ugyanazon személy a ko-
rábbi akadálymentesítési  
támogatás igénybevételéről 
szóló szerződés megkötésé-
től számított 10 év eltelté-
vel ismételten igénybe ve-
heti a támogatást – de csak 
abban az esetben, ha a ko-
rábbi mozgásszervi állapo-
ta más típusú akadálymen-
tesítést igényelt, illetve a je-
lenlegi kérelem nem ered-
ményez értéknövelést (gáz 
bevezetése), vagy az előző 
kérelem során állapota még 
nem állt fent. Azonos mun-
kákra vagy részmunkákra 
támogatás nem adható.
NEM kaphat támoga-
tást: siket, vak, értelmi-
leg akadályozott, autista, 
Down-szindrómás személy,  
ha nincs mozgásszervi ál-
lapotromlása, illetve az 
a mozgáskorlátozott sze-
mély, akinek egészségká-
rosodási mértéke nem éri 
el legalább a 40 százalékot, 
ugyanígy nem igényelhető  
a 3 év alatti gyermek ré-
szére sem. 

MIRE KÉRHETŐ  
TÁMOGATÁS?
Támogatás kérhető új ház 
építésére, újonnan épített 
ház vásárlására (az igény-
lőnek legalább felerészben 
az ingatlan tulajdonosának 
kell lennie). Használt lakás 
átalakítására is beadhatja 
igényét a tulajdonos, rész-
tulajdonos, haszonélvező, 
valamint akinek özvegyi, 
használói joga van a tulaj-
doni lapon bejegyezve, illet-
ve igazolhatóan élettárs cí-
mén használja az ingatlant, 
vagy örökbe fogadott. 
NEM kérhető támoga-
tás: zártkertre, ha azon 
nincs, vagy nem „jelölt mű-
velési ágból kivett lakóház” 
van feltüntetve, albérlet-
re, nyaralóra, hétvégi ház-
ra, felújításra, tatarozásra, 
illetve olyan telekre (kivétel 
új lakás építése), ahol nincs 
feltüntetve lakóház. Nem 
adható támogatás olyan 
megoldásokra, melyek nem 
az állapottal függnek össze, 
ha több tulajdonostárs ese-
tén akár egy nem járul hoz-
zá a munkálatokhoz, illetve 
ha az ingatlanra végrehaj-
tást vagy árverést tűztek ki 
(ez utóbbi kettőt akkor lehet 
figyelmen kívül hagyni, ha 
azokat időközben igazolha-
tóan törölték, vagy rendsze-
res részletfizetési szerződést 
csatolnak a kérelemhez). 
Nem támogatható olyan 
kérelem sem, mely építé-
szetileg nem megoldható, 

vagy nincs összefüggésben 
az igénylő állapotával. 

KÉRELEM BEADÁSA
A támogatás iránti kérel-
met a lakóhelyhez legkö-
zelebb eső pénzintézethez 
kell benyújtani személye-
sen vagy megbízott útján. 
Az adatlapon mindig  
az a személy az igénylő 
(első oszlop), akinek nevére 
az orvosi igazolásokat ki-
állították, legyen ő gond-
nokolt, kiskorú vagy álla-
potából adódó ügyintézési 
nehézségekkel küzdő sze-
mély. Mindenki más csak 
társigénylő, megbízott vagy 
meghatalmazott lehet. Az 
adatok (személyi, lakcím, 
a bejelentés időpontja, csa-
ládtagi kapcsolat) pontos 
rögzítése nagyon fontos a 
későbbi gyors ügyintézés 
érdekében.

A KÉRELEMHEZ  
CSATOLNI KELL 
Az állapot igazolására 
többféle szakvélemény is 
elfogadható: 
• mozgásszervi eredetű fo-
gyatékossági támogatás 
határozata (rehabilitációs 
szakigazgatási szerv, Or-
szágos Orvos Szakértői In-
tézet, Országos Rehabilitá-
ciós és Szociális Szakértői 
Intézet), 
• közlekedőképességet 
vizsgáló határozat (ez szük-
séges a parkolási engedély-
hez is, illetve ezt kérhetik 

azok is, akik átlépték az 
aktív kort, nyugdíjasok);      
• gyermek, felnőtt esetében 
a magasabb összegű csalá-
di pótlékra jogosító szakor-
vosi igazolás a mozgásszer-
vi fogyatékosságról. 
A fogyatékossági támoga-
tás és a magasabb összegű  
családi pótlék folyósítása 
banki kivonattal vagy pos-
tai szelvénnyel is igazol-
ható.

FONTOS! 2012. decem-
ber 31-ével hatályát vesz-
tette a háziorvos által kiál-
lított úgynevezett hétpon-
tos papír, nem használha-
tó az állapot igazolására a 
rokkantsági ellátás meg-
állapításának határozata, 
ugyanígy nem minősül iga-
zolásnak a zárójelentés, a 
beutaló vagy az ambuláns 
kezelőlap. 
 
MŰSZAKI 
MEGOLDÁSOK
Kizárólag olyan munkák-
ra kérhető támogatás, me-
lyek összefüggnek a kérel-
mező állapotával, korával, 
és elősegíti az önálló lakás-
használatot (épített környe-
zet, illetve telepített eszkö-
zök átalakítására és nem a 
bútorzatra). Új lakás építé-
sénél, vásárlásánál olyan 
munkák támogathatóak,  
melyek eltérnek a hagyo-
mányosan engedélyezett 
építési szabályoktól, és 
nem tartoznak az alapépí-
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tési szabályokhoz (járda, 
fürdőszoba építése vagy fű-
tési rendszer kialakítása), 
melyek kötelező elemek. A 
műszaki leírásnak tartal-
maznia kell az ingatlan cí-
mét, az építtető nevét, az 
állapot jellemzését és az al-
kalmazott műszaki megol-
dások rövid ismertetését. 

MILYEN AKADÁLY- 
MENTESÍTÉSRE 
KÉRHETŐ?
LAKÁSBAN: küszöbmen-
tesítés, ajzatok csúszás-
mentesítése, kapaszkodók 
felszerelése, szintkülönb-
ségek áthidalása, speciális 
esetekben ajtócsere, elekt-
romos szerelvények áthe-
lyezése, elektromos vezérlé-
sek (beltéri kapunyitó, ka-
putelefon) kialakítása. 
NEM támogatható: olyan 
felületi kialakítások, melyek 
külső körülmények változá-
sa esetén elvesztik csúszás-
mentes funkciójukat (lami-
nált parketta túl száraz, 
poros vagy nedves állapot-
ban azonnal csúszik, ha-
gyományos linóleumbur-
kolat).

FÜRDŐSZOBÁBAN: csú-
szásmentesítés, zuhanyzó 
kialakítása, szaniterek cél-
irányos cseréje, kapaszko-
dók felszerelése, kerekesszé-
ket használók számára ajtó-
csere, illetve a zuhanyzó el-
bontása a padló összefolyós 
zuhanyállás kialakításához. 
NEM támogatható: kád-
csere süllyesztett kádra, 
mert nem eredményez aka-
dálymentességet (belépni 
könnyebb, de kilépni to-
vábbra is nehéz, balesetve-
szélyes), zuhanyzócsere zu-
hanykabinra. 

KÜLTÉREN: a töredezett, 
balesetveszélyes járdák, 
lépcsők, teraszok átépítése, 
csúszásmentesítése, korlá-
tok felszerelése, rámpák, 
különböző liftek, korlátlif-
tek építése, elektromos ve-

zérlések kialakítása (vezé-
relt garázsnyitók, nagyka-
punyitók támogatása csak 
abban az esetben lehetsé-
ges, ha a kérelmező érvé-
nyes vezetői engedéllyel ren-
delkezik). 

FŰTÉSKORSZERŰSÍ-
TÉS: abban az esetben tá-
mogatható, ha az szilárd 
(fa, szén) vagy folyékony 
(fűtőolaj) tüzelésű fűtési 
rendszer kiváltását céloz-
za. Az átalakítás lehet gáz 
vagy elektromos üzemű fű-
tésrendszer. 
NEM támogatható: 
a gazdasági szempontok 
alapján történő átalakítás 
(gázról villanyfűtésre vagy 
napenergiára való átépítés, 
villanybojler cseréje gázboj-
lerre, illetve ezek méretezé-
séből, elhasználódásából 
adódó csere). 

FONTOS! Kérjük, kizáró-
lag azután kezdjenek hozzá 
a lakás akadálymentesíté-
séhez, amikor már megkö-
tötték a szerződést a pénz-
intézettel, mert az elké-
szült munkára nem adható 
támogatás!   

TERVRAJZ
Két tervrajzot kell készí-
teni: az első az átalakítás 
előtti eredeti állapotot mu-
tatja be, a második az át-
alakítás utáni változtatá-
sokat, feltüntetve a beépí-
tendő eszközök pontos he-
lyét. Elfogadható a kézzel 
készített vázlatrajz is. Mel-
lékelni kell a tervező/kivi-
telező nyilatkozatát, azaz: 
látta a helyszínt, a beteg-
séggel összefüggő megoldá-
sokat tervezte be, és az el-

végzendő munkák kivite-
lezhetőek. A kivitelező le-
het családtag, de neki is 
ki kell töltenie a nyilatko-
zatot.

KÖLTSÉGVETÉS
A pénzintézet saját költség-
vetési nyomtatványt biz-
tosít, azonban az akadály-
mentesítéshez felhasználni 
kívánt anyagokról, munka-
díjról és a helyreállítás já-
rulékos költségeiről célsze-
rű részletes költségvetést 
készíteni. A költségvetés-
ben csak a műszaki leírás-
ban feltüntetett munkafo-
lyamatokkal kapcsolatos 
összegek szerepelhetnek!  
A kifizetés két részletben 
történik: először a támoga-
tási összeg 90 százalékát,  
a fennmaradó 10 százalé-
kot azután, hogy elfogad-
ták az elszámolásra bemu-
tatott számlákat. 
 
ENGEDÉLYEK
Engedélyköteles: új ház-
építés, lakáskorszerűsítés, 
meglévő építmény szerke-
zeti átalakítása (lift beépí-
tése), illetve műemléképü-
let akadálymentesítése, víz 

bekötése, gáz bevezetése, a 
már meglévő gázfűtés bőví-
tése. Az engedélyek nem le-
hetnek két évnél régebbiek.

TULAJDONOSI 
HOZZÁJÁRULÁS
A nyilatkozatot a tulajdoni  
lapon feltüntetett vala-
mennyi tulajdonosnak, 
résztulajdonosnak vagy 
joggal bírónak alá kell ír-
nia, kivé, ha külföldön tar-
tózkodik vagy elhalálozott. 
Társasház vagy lakóközös-

ség esetén a közösen hasz-
nált terület átalakításához 
(rámpa, korlátlift, tároló 
építése) csatolni kell a lakó-
közösség legalább kéthar-
mados jóváhagyását igazo-
ló, a lakógyűlésen hozott 
határozatának fénymáso-
latát.

TULAJDONI LAP
A tulajdoni lapot a pénz-
intézet kéri le a TakarNet 
rendszerből, így a kérelme-
zőnek nem kell elmennie a 
földhivatalhoz – ennek és a 
térképszelvény költsége az 
igénylőt terheli. A tulajdoni 
laphoz csatolni kell a kérel-
mező lakcímkártyájának 
(régi személyi igazolvány 
esetén a nevet és a lakcímet 
tartalmazó oldalak olvas-
ható) fénymásolatát.

ELSZÁMOLÁS
Az igénylés során a pénz-
intézet nyilatkozatán rög-
zíteni kell az akadálymen-
tesítés ütemtervét, illetve a 
munkálatok befejezésének 
végső dátumát. Ha a mun-
kálatok befejezésének dátu-
ma méltányolható okok mi-
att csúszik, a pénzintézet-
nél hosszabbítást lehet kér-
ni. Amennyiben ez nem tör-
ténik meg vagy elmarad, 
és nem valósul meg az aka-
dálymentesítés határidőre,  
a pénzintézetnek joga van 
az összeget kamatos ka-
mattal visszakövetelni, 
vagy az ingatlanra terhelni. 
Az elszámolásnál beadott 
költségvetés 75 százaléká-
ról eredeti számlák bemu-
tatásával lehet elszámolni. 
A pénzintézet, mielőtt befo-
gadná a számlákat, kérheti 
azok hitelességének vizsgá-
latát a NAV területileg ille-
tékes hivatalánál. 

BŐVEBB 
INFORMÁCIÓ:
www.meosz.hu 
06-1/388-2388 

(8-14 óra között) 
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A MEOSZ büszke 
a paralimpikonokra!

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.

Öt évtized a rehabilitációban 
Augusztus 31-e és szeptember 3-a között vándorgyűlésen 
ünnepelte ötvenéves fennállását az Orvosi Rehabilitáció és 
Fizikális Medicina Magyarországi Társasága. A szervezet  
Magyar Rehabilitációs Társaság néven alakult meg 1966-ban,  
hogy segítse a magyarországi rehabilitáció fejlődését, a 
fogyatékossággal élő személyek rehabilitációját, a társadalomba 
való visszailleszkedését, koordinálja a rehabilitáció területén 
folyó szakmai-tudományos munkát, elősegítse a hazai és 
nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését. Több 
speciális szakterülettel foglalkozó szekciót működtet (ápolási, 
multidiszciplináris gyógyászati segédeszköz, muszkuloszkeletális, 
neurorehabilitációs pszichológiai és gyermekrehabilitációs). 
Tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 
Szövetségének, az Európai Rehabilitációs Társaságnak, részt vesz 
a Nemzetközi Szakorvos Szövetség Rehabilitációs Szekciójának 

munkájában. A társaság elnöke dr. Boros 
Erzsébet, az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet Vegyes Profilú Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztályának vezető főorvosa. A 
Humanitás novemberi számában négyoldalas 
mellékletben foglalkozunk a társaság hazai és 
nemzetközi tevékenységével, az ötven év alatt 
elért eredményekkel és a jövőbeni tervekkel. 

A MEOSZ büszke mind a negyven-
három parasportolóra, aki Magyar-
országot képviselte Rióban, hiszen 
kitűnő eredményeket értek el, de kü-
lön gratulál azoknak, akik éremmel 
tértek haza, mert hozzájárultak ha-
zánk megbecsüléséhez – jelentette ki 
Kovács Ágnes elnök a MEOSZ szep-
tember 19-i elnökségi ülésén. Hozzá-
tette: különleges élményben volt ré-
szünk, mivel a paralimpia történe-
tében most először láthattuk élőben 
a versenyeket, egy emberként szur-
kolhattunk a képernyő előtt a spor-
tolókért. Paralimpikonjaink csodála-
tos emberek, akiktől csak tanulha-
tunk, mert akaraterővel, kitartással 

és szorgalommal feljutottak a csúcs-
ra, mégis szerényen nyilatkoztak, 
alázattal beszéltek a sportról, a fel-
készülésről.  

Kovács Ágnes ismételten hangsú-
lyozta: a MEOSZ méltatlannak tart-
ja, hogy a paralimpikonok feleany-
nyi jutalmat kapnak, mint az olim-
pián részt vevő társaik. A különb-
ségtétel azt üzeni a társadalomnak, 
hogy az olimpián és a paralimpián 
elért eredmények nem egyenértékű-
ek, a paralimpikonok másodrendűek, 
teljesítményük kevesebbet ér. A szö-
vetség ezért elvárja az államtól, hogy 
egyenlő megítélés szerint jutalmazza 

a sportolókat. Emellett fontosnak íté-
li meg, hogy a felkészülésre jutó tá-
mogatást is megnöveljék, amely most 
töredéke az olimpikonokénak. A ma-
gyar paralimpikonok ismét bebizo-
nyították: Magyarország kiválóságai, 
megérdemlik, hogy méltó támogatás-
ban részesüljenek. (A MEOSZ 
augusztus 25-én levélben fordult  
Orbán Viktor miniszterelnökhöz, 
Áder János köztársasági elnökhöz és 
Balog Zoltán emberi erőforrások mi-
niszteréhez, hogy a paralimpikonok 
ugyanazt az elismerést kapják meg 
a korábbi gyakorlatnak megfelelően, 
mint olimpikon társaik – a szerk.)

- ibe -

ELADÓ Pest megyében 177 ezer km-t futott, 
1998-as évjáratú, automata-sebességváltós,  
kézi vezérlésű DAEWOO LANOS 1,6.  
Irányár: 550 ezer Ft. 
Telefon: + 36 70 779 1223

Pozitív üzenetek az esélynapon
Harmadik alkalommal zárult nagy sikerrel a Herceghalomi 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének esélyegyenlőségi napja. 
Az augusztus 13-i rendezvényre, melyet Makay István 
alpolgármester nyitott meg, sokan eljöttek a községből, valamint 
a mozgássérültek biatorbágyi és törökbálinti egyesületéből.
– Bár a 2300 lakosú községben nem élnek nagy számban súlyosan 
fogyatékos emberek, szeretnénk elérni, hogy az akadálymentesítés 
ne a létszámtól függjön – mondja Lékáné Szegedi Borbála 
egyesületi elnök. – Az esélynapi rendezvénnyel az volt a célunk, 
hogy e réteget a művészeten keresztül közelebb vigyük a 
lakossághoz. A kulturális programot úgy állítottuk össze, hogy 
egymást váltották az ép és a fogyatékos előadók, a tehetséges 
alkotók munkáit pedig kiállításon mutattuk be. A rendezvény 
után az alpolgármester úr meg is jegyezte: rengeteg erőt kapott a 
fellépőktől, érzelmileg nagyon feltöltődött. De a többi vendégtől is 
pozitív visszajelzések érkeztek. Azt mondták, ez a nap azt üzente 
nekik, hogy a küzdelmet nem szabad feladni, mindig lehet valamit 
tenni, amivel jobbá válhat az életünk. 

- czb -
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Az atya megköszönte a mozgássérült embereknek, amiért  
megtanítják az épeket arra, hogy hálával gondoljanak a hét-
köznapjaikra. Majd úgy folytatta: nincs teljesen ép ember, 
mindannyian korlátozottak vagyunk valamiben. Egyikőnk 
sem Isten, nem mindenható, nem örökkévaló. A kérdés, vajon 
képesek vagyunk-e ezeket a korlátokat ajándékként elfogadni. 
„Nem vagyunk mi olyan messze egymástól, nincs szakadék 
– utalt az épekre és a mozgássérültekre –, ugyanazt akarjuk 
mindannyian: boldogságot. Minden, amit Isten ad nekünk, 
azért adja, hogy boldogok lehessünk. Semmi nem történik az 
életünkben, amit Isten ne használhatna fel az üdvösségünk 
érdekében. Ha így tekintünk az életünkre, akkor képesek le-
szünk elfogadni a kerekesszékünket, testvérünkként szeret-
ni a gyengeségünket. Akkor érteni fogjuk azt is, hogy kereszt 
sincs az életünkben, amit az Úristen ne használhatna fel a 
feltámadáshoz. Adja Isten, hogy mindannyiunk mai, ideveze-
tő útja, közös imádsága ezt szolgálja, kinek-kinek az útját a 
feltámadáshoz, a föltámadott Jézus Krisztushoz, az örökkéva-
lósághoz” – zárta szentbeszédét az atya.

Szocska A. Ábel nyíregyházi apostoli kormányzó is üdvö-
zölte közösségünk tagjait. Az atya rövid beszédében úgy 
fogalmazott: minden, ami az életünkben történik, lehe-
tőség arra, hogy üdvösségre vezessen minket. Ha az üd-
vösség szemszögéből nézzük az életünket, fájdalmainkat, 
mankóinkat, kerekesszékünket, minden értelmet nyer, és 
azzal a kegyelemmel kiegészülve, amit akár Máriapócson 
is megkaphatunk, vigasztalást, enyhülést, reményt és se-
gítséget nyújt mindannyiunknak. 

Kovács Ágnes elnök megköszönte a Magyarországi 
Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyháznak, hogy 
lehetőséget teremtett az imanapra. A MEOSZ 35 éves 

mozgalmára utalva úgy fogalmazott: 
mindannyiunkat saját vagy szerettünk 
betegsége, balesete hozta ebbe a sors-
közösségbe és az, hogy tapasztalata-
inkat nemcsak önmagunk, családunk 
hasznára akartuk fordítani, hanem az 
egész magyar mozgássérült közösség 
számára szerettünk volna egy jobb vi-
lágot teremteni. Azt a kegyelmet, hogy 

(folytatás a 3. oldalról)

A csoda csak akkor jöhet, 
ha el tudjuk fogadni az életünket

Mikrocenzus: kérjük, vállalják fel 
fogyatékosságukat!
A Humanitás augusztusi számában már írtunk arról, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mikrocenzust végez október 
1-je és november 8-a között. Az adatfelvétel két szakaszból áll: 
október 1-je és 9-e között lehetőség van internetes válaszadásra, 
ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat, 
idén először a fogyatékosságra is rákérdeznek. A KSH a kijelölt 
címekre szeptember 26-a és 30-a között postai úton eljuttatja 
tájékoztatóját, valamint az internetes kitöltéshez szükséges 
azonosító kódot. A kis népszámlálás alapkérdőívei a lakás és 
személyi kérdőiv, melyekhez kiegészítő felvételek kapcsolódnak: 
nemzetközi vándorlás, a társadalom rétegződése, egyes szakmák 
presztízse, vélemény a saját jóllétünkről, egészségi problémákból 
fakadó akadályozottság. 
„A MEOSZ akkor képes eredményesen fellépni a mozgássérült 
emberek közösségének érdekében, szakpolitikai intézkedésekért 
lobbizni, ha javaslatait részletes és megbízható adatokkal 
támasztja alá” – hangsúlyozta ismételten Kovács Ágnes 
elnök. Arra kérte tagjait, hogy az adatfelvétel során vállalják 
fel fogyatékosságukat, és válaszoljanak minél pontosabban a 
feltett kérdésekre. A mozgássérült emberek érdeke ugyanis, 
hogy az ország politikai-gazdasági vezetői valós képet kapjanak 
lakás- és életkörülményeikről, egészségi problémáikból fakadó 
akadályozottságukról.
www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

leszülethettünk a földre, Isten azért adta nekünk, hogy 
tanuljunk és tanítsunk. Tanulni jöttünk magunkról, em-
bertársainkról. Az az élethelyzet, amibe kerültünk, meg-
tanít jobb emberré válni. 

„Nehéz a szövetség elnökeként beszélnem, mert egy ilyen 
csodálatos kegyhelyre az ember magánemberként jön általá-
ban” – folytatta Kovács Ágnes. Ezt követően arról szólt, mi-
lyen szerepet tölt be életében a Szűzanya. Először akkor for-
dult igazán Máriához, amikor megszületett a fia, hiszen leg-
többen akkor folyamodunk hozzá, amikor életünk legnehe-
zebb pillanatait éljük. A kapcsolat ezt követően mindig va-
lamilyen személyes tragédián keresztül erősödött: amikor a 
műtő előtt várt a fiára, vagy beteg édesapját ápolta. Mint fo-
galmazott: „A Szűzanya segítségével tudtam magamban 
harmóniát teremteni, és a megélt keserűségeket pozitív tet-
tekké formálni. Így volt erőm bejönni ebbe a közösségbe, ahol 
általatok tovább erősödtem. Az, hogy ma ennyien itt lehe-
tünk ezen a szent helyen, kegyelmi állapot. Köszönöm, hogy 
együtt lehettünk, együtt imádkozhattunk, együtt fordulhat-
tunk az ég felé a családunkért és az egész közösségünkért! – 
zárta beszédét a MEOSZ elnöke, aki megköszönte a szerve-
zést a szabolcs megyei egyesületünknek, Balogh Zoltánné el-
nök asszonynak és munkatársainak, valamint Balogh  
Zoltánnak, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatójának.

A mise alatt a résztvevők áldozhattak, a liturgia végén 
pedig sor került az „értetkőzésre”, a Szűzanya könnyei-
vel való különleges lelki összekapcsolódásra. Ennek so-
rán a hívek megérinthették, megcsókolhatták a köny-
nyező Szűzanya keretbe foglalt képmását, amely egyben 
ereklyetartó is, benne annak a kendőnek egy darabjával, 
amellyel felitatták a csodálatos könnyeket. 

Gábor Imola
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– Nagy szó volt 1981-ben, hogy  
dr. Benkő Pál 93 taggal létrehozta 
a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesületét – emlékezik vissza a kez-
detekre Hegedűs Józsefné elnök. – 
Benkő Pál mozgatórugóként tevékeny-
kedett: rendszeres találkozásokat szer-
vezett, ahol terveket készítettek, ta-
pasztalatokat cseréltek a már működő 
egyesületekkel. A létszám rohamosan 

emelkedett, és mára már 3628 tagot 
számlál a szervezetünk. Gyarapodott a 
vagyonunk is: saját tulajdonunkba ke-
rült a székház, 1988-ban pedig társa-
dalmi összefogással felépítettük – az-
óta már korszerűsítettük – oktatási, 
rehabilitációs és szabadidő központun-
kat Borgáta gyógyfürdőhelyen, ahol 
tagjaink pihenhetnek, gyógyulhatnak. 
1991-től beindítottuk a foglalkoztatást. 
Filep Zoltán, az egyesület második el-
nöke hosszas tárgyalások után létre-
hozta Pápán a MOVE-ALFA Kft.-t, 
amely 31 megváltozott munkaképes-
ségű embernek adott megélhetési lehe-
tőséget. Ebben sok segítséget kaptunk 
dr. Kovács Zoltán akkori polgármes-
tertől (jelenleg a területi közigazgatás-
ért felelős államtitkár – a szerk.), aki az 
egyesület tulajdonába adta az egykori  
szovjet laktanya egyik épületét, ahol 
elkezdődhetett a munka.

Az egyesület folyamatosan fejlődött 
a három évtized alatt. 1996 szeptem-
berében Glück Ferencet választották 
meg elnöknek, két évvel később ő lett 
a MOVE-ALFA Kft. ügyvezető igaz-
gatója. Mára MOVE Zrt. néven több 
telephellyel működik, és ezer megvál-
tozott munkaképességű embert fog-
lalkoztat. A balatonfűzfői Nitrokémia 
Zrt. 2003-ban egy 672 négyzetméte-

res irodaházat adományozott az 
egyesületnek, ahol ugyancsak 
megváltozott munkaképességű 
emberek kaptak lehetőséget az 
életük újraindításához.

Az egyesület kilenc csoportjá-
ban aktív munka folyik, havon-
ta jönnek össze, emellett közös-
ségépítő kirándulásokat, szín-
házlátogatásokat és egyéb szí-
nes programokat szerveznek 
más-más települési csoportok-
kal. Szép hagyományokat is 
őriznek: minden évben megren-

dezik a Mindenki Karácsonyát, ahol a 
fogyatékossággal élőket és családtag-
jaikat meghitt ünnepi vacsorával, mű-
sorral, ajándékkal köszöntik. 
– Nagyon büszke vagyok egy másik ha-
gyományőrző rendezvényünkre, a Moz-
gássérültek Napjára, ahol kitüntetjük 
mindazokat, akik áldozatos munkájuk-
kal segítették a mozgássérült emberek 
ügyét – teszi hozzá Hegedűs Józsefné. 
– Egyesületünk ékköve a Fogyatékos-
sággal Élő Emberek és Barátaik Kultu-
rális Fesztiválja, melyet immár 22. al-
kalommal tartottunk meg szeptember 
24-én. Csodálatos látni, amikor a fo-
gyatékos emberek hatalmas akaraterő-
vel leküzdik akadályaikat, és eredmé-
nyeikkel sokszor még az ép társaikat 
is felülmúlják. Lev Tolsztoj azt írta: „A 
lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz 
az ember egész valójának, hogy az egy-
szerű megjelenésével meghódítja a szí-

veket, és barátokat szerez anélkül, hogy 
tudná.”

Hegedűs Józsefné elmondta: az egye-
sület szoros kapcsolatot ápol a szövet-
séggel, sokat köszönhetnek Kovács  
Ágnes elnöknek, az elnökségnek, 
mert naprakész információkkal se-
gítik munkájukat, és a települési ön-
kormányzatok is rengeteg támogatást 
nyújtanak a csoportoknak.

Dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító 
elnöke, elnökségi tagja köszöntőjében 
kiemelte az egyesület komoly munka-
helyteremtő és kiváló kulturális tevé-
kenységét. Dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtit-
kára, miniszterhelyettes arról beszélt, 
hogy az egyesület az elmúlt három és 
fél évtizedes munkáját nem csupán a 
fogyatékossággal élőkért, hanem a ha-
záért végezte. Szoros együttműködést, 
segítő kezet ajánlott és támogatást 
ígért az egyesület tagjainak. 

Ezt követően Hegedűs Józsefné 
elnök „Veszprém Megye 
Mozgássérültjeiért” kitüntetéseket 
adott át. Posztumusz elismerést 
kapott dr. Benkő Pál alapító elnök 
és Glück Ferenc 2014-ben elhunyt 
elnök. Kitüntették több település 
polgármesterét (Marton Béla 
Balatonfűzfő, Pergő Margit Berhida, 
dr. Áldozó Tamás Pápa, Takács 
Péter Monostorapáti, Keszey János 
Balatonalmádi, Végh László  
Sümeg), Nagyné Fáró Katalint, 
a Zirci Járás Szociális Szolgáltató 
Központ vezetőjét, Gróf Tibort,  
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatóját, oklevéllel, 
emlékplakettel jutalmazták 
az egyesület alapító tagjait, 
csoportvezetőit és aktivistáit.

Kép és szöveg: Hegyi Ilona

Veszprém megyei egyesület: 
35 éve a MEOSZ életében

Nagyszabású ünnepségen emlékezett megalakulásának 35. évfordulójára  
a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete szeptember 3-án.
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– A tagság szinte teljesen kicserélődött  
a harmincöt év alatt – mondja  
dr. Thiesz József, aki a kezdetektől el-
nöke az egyesületnek, emellett tagja  
a MEOSZ etikai bizottságának is. – 
Ma már csak öten vagyunk az alapí-
tók közül, Kopf Judit, Nemeskéri  
János, Palkovits Gusztáv, Purger  
István és jómagam. A nehéz indulás 
után kiegyensúlyozottan fejlődtünk, el-
ismertségünket mutatja, hogy tavaly a 
cégek és magánszemélyek támogatásá-
ból 1,8 millió forint jött össze, három-
szor annyi, mint a korábbi években, így 
3,1 millió forintból gazdálkodhatunk. 

Az egyesület tevékenységei közül ki-
emelkedik a jogi tanácsadás, az infor-
mációnyújtás (évente négy körlevél), az 
egészségtudatos nevelés (gyalogtúra, 
úszóverseny, előadások, orvos-beteg 
találkozók), a hidroterápiás rehabili-
táció, a belföldi és külföldi szakmai és 
zarándokutak, kirándulások. 
– Az elmúlt öt év alatt huszonkét he-
lyen jártunk, útjaink közkedveltek, és 
túljelentkezéssel küzdünk – teszi hoz-
zá nevetve Thiesz József. – Azt hi-
szem, aligha van még egy egyesület, 
amelyik oly széles körű külföldi kap-
csolatokkal rendelkezik, mint mi. Jó 
barátság fűz több szlovák és osztrák 
társszervezethez, eljárunk egymás-
hoz, megosztjuk a tapasztalatokat. A 
MEOSZ szervezetei közül a Mozgás-
korlátozottak Mélykúti Egyesületéhez  
kerültünk közel, most is velük ünne-

Mosonmagyaróvári egyesület: 
kivívták környezetük elismerését

Fél évvel a MEOSZ megalakulása után, 1981. december 3-án negyvenhárom taggal létrejött 
a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete. A mára több mint négyszáz tagot 
számláló szervezet szeptember 8-án ünnepelte harmincöt éves fennállását.

peltük a harmincöt éves évfordulót. 
De jelen vagyunk a bennünket befoga-
dó környezetben is, ebben sokat segít a 
helyi média, amely gyakran ír rólunk. 
Az egyesület énekkara is öregbíti hír-
nevünket. Az utóbbi években egy lel-
kes csapat elindította a KULT-UTCA 
elnevezésű rendezvénysorozatot, amely 
színes műsorral pezsdíti fel a sétáló 
utca életét. A forgalmas csütörtöki na-
pon mi is kitelepülünk, hogy a járóke-
lők bepillantást kapjanak egyesüle-
tünk munkájába. Több év óta érzéke-
nyítő előadásokat tartunk a helyi pi-
arista iskola diákjainak, a tanintéz-
mény egyébként is mindig befogadta a 
fogyatékossággal élő tanulókat. Emel-
lett közreműködünk a tanulók önkén-
tes közösségi szolgálatában: a segítsé-
get igénylő sorstársainkat összehozzuk 
a segíteni szándékozó fiatalokkal. Ez 
mindkét félnek tanulsággal szolgál. 
 
Thiesz József megjegyzi: az egyesület 
egyik fontos „intézménye” a klub, ahol 
hetente tartanak foglalkozást. Alkal-
manként ötvenen is eljönnek, még a vi-
déki településekről is, hogy előadást 
hallgassanak különböző témákban, ta-
lálkozzanak a város vezetőivel, a rend-
őrkapitánnyal és szakorvosokkal, tájé-
koztatást kapjanak az őket érintő ak-
tuális kérdésekről, vagy csak beszél-
gessenek a sorstársakkal, és jól érez-
zék magukat a közösségben. Harmoni-
kus az együttműködés az önkormány-
zattal, amely ingyenes irodahelyisé-

get biztosít számukra, és évek óta ter-
málfürdőbérlet vásárlásával – idén 1,2 
millió forint értékben – segíti a tagok 
hidroterápiás rehabilitációját. 

– Akadálymentesítésben is együtt-
működő a város?
– Országos összehasonlításban jól ál-
lunk, bár vannak megoldatlan ügye-
ink. Hegyeshalom és Rajka felé, vala-
mint a Szigetközön át jól kiépítettek  
a kerékpárutak, de Feketeerdő, 
Jánossomorja és Kimle irányába élet-
veszélyes kerekesszékkel járni. A vas-
úti közlekedés Mosonmagyaróvárról 
akadálymentesített szerelvényekkel 
biztosított, gyakran utazom vonattal a 
megyeszékhelyre és Budapestre. Óriási 
élmény volt harminc év kihagyás után 
újra vonatra szállnom! Csak a szerel-
vény megközelítése problémás helyben 
és még inkább a győri állomáson. A vá-
ros középületei hozzáférhetők, ám van-
nak múzeumok, amelyek a súlyosan 
mozgássérült emberek számára egyál-
talán nem vagy csak részben látogat-
hatók. Viszont büszke vagyok az ország 
első „luxusakadálymentes” vadlesére,  
amely Dunaszigeten, a Fertő-Hanság  
Nemzeti Parkban épült. A kerekes-
székkel érkező látogatók is gyönyörköd-
hetnek a természet szépségében, egy 
vízbe merülő ablakon keresztül láthat-
ják a Duna élővilágát. Ajánlom sors-
társaim figyelmébe ezt a páratlan él-
ményt! 

I. B.
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Rióban 165 ország mintegy 5000 sportolója küzdött 22 
sportágban az érmekért és a helyezésekért. Magyaror-
szágot negyvenhárman képviselték, akiknek önmagukat 
kellett elsősorban legyőzniük. „A paralimpikonok nem a 
feladás emberei, ők a hit és a remény oldalán állnak. Pél-
dát mutatnak mindenkinek” – e szavakkal búcsúztatta 
eskütételkor a sportolókat Szabó László, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. 

Riói összeállításomat az 
„aranyemberrel” kezdem. Az 
úszóversenyek utolsó előtti  
napján korona került az 
amúgy már pompás érem-
gyűjteményre, és végre ne-
künk is szólt a himnusz: 
100 méteres hátúszásban, 
az S9-es sérültségi kategó-
riában győzött Totó, azaz 
TÓTH TAMÁS. Emellett szer-

zett egy bronzot is 100 méter gyorson, de azt kicsit eltak-
tikázta. „Olyan gyorsan kezdtem, ahogy csak tudtam, az-
tán a reménykedés maradt.” Hátúszásban taktikát vál-
tott, negyedikként fordult, ám az utolsó 15 méteren óriá-
si hajrával mindenkit megelőzött. Ő maga is meglepődött, 
hogy elsőnek ért célba. „Nagyon boldog vagyok, nem talá-
lok szavakat” – örült a győzelem után. 

Beszámolómban kissé szubjektív leszek. Szívem szerint  
válogatok, mert vannak, akik nagyon közel állnak hoz-
zám, hiszen több paralimpián – mint az eseményekről  
filmet készítő tudósító – karnyújtásnyira drukkoltam ne-
kik. Ilyen VERECZKEI ZSOLT, aki 1992-ben, Barcelonában 
lett először bajnok 15 évesen. Rajta kívül soha egyetlen  

fogyatékos sportoló nem 
szerzett még érmet hét 
paralimpián: 3 arany és im-
már 4 bronz fűződik a nevé-
hez 50 méteres hátúszásban. 
A bajai fiú tizedmásodperc-
re azonos idővel lett bronzér-
mes, akárcsak Londonban. 
A verseny után, az M5 tévé-
stúdiójában Deutsch Tamás, 
az MPB alelnöke azt mondta 

róla: „Egy-egy ilyen teljesítmény, mint amilyen Zsoltié is, a 
korban fiatalokat fel tudja hozni, mert ha ő meg tudja csi-
nálni, akkor nekik is meg kell tudniuk. Zsolt teljesítmé-
nyében benne van a többiek teljesítménye is.” 

TUNKEL NÁNDOR – azt 
mondja, ő mindig Nándika 
marad, mert csak 126 centi-
méter magas – szerezte  
a csapat első érmét, bron-
zot, és mindjárt az első 
paralimpiáján. A 103 la-
kosú piciny zalai faluból, 
Zalaigricről érkezett Rióba,  
ahol a testsúlyának több 
mint háromszorosát nyomta 

ki fekve, 155 kilót. Tessék megpróbálni ekkora súlyt egy-
általán csak megmozdítani! „Ilyenkor kizárom a külvilá-
got, csak én vagyok meg a súly” – nyilatkozta boldogan.

KONKOLY ZSÓFIA a legfiata-
labb, még csak 14 éves. Első 
paralimpiáján 100 méter pil-
langóban harmadiknak ért 
célba, több mint másfél má-
sodpercet javított élete leg-
jobbján. Hát persze, hogy fü-
lig ért a szája az örömtől, 
amikor átvette a medált! 
„Nem gondoltam, hogy sike-
rül, úgy éreztem, sokan előt-
tem vannak.”

A 16 éves PAP BIANKA 
– neki szintén ez az első 
paralimpiája – több úszás-
nemben volt érdekelt. Mind-
járt az elején ezüstöt szer-
zett 100 méter háton. Ezt a 
számot egyébként az  
Európa-bajnokságon meg-

nyerte. Évekig vonatozott Szigetvárról Budapestre edzés-
re mindennap iskola után. Olyan kedvesen adott inter-
jút, ahogy egy csinos fiatal lányhoz illik. Amikor a ripor-
ter arról kérdezte, miért nem jutott a döntőbe 100 méter 
pillangóban, természetes egyszerűséggel válaszolt: „Mert 
elfáradtam. Nem pillangóra készültünk. A halál 25 mé-
ternél jött. Oxigénhiányom volt, és fájtak a lábaim.” 200 
méter vegyes úszásban viszont bronzéremmel kárpótol-
ta magát. 

Nekünk is szólt
a himnusz

A magyar sportolók 18 érmet (1 arany,  
8 ezüst és 9 bronz) szereztek a riói 
paralimpián. 
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OSVÁTH RICHÁRD két ezüst-
érmet szerzett: először kard-
vívásban, majd tőrben. Pará-
désan vívott, reménykedtünk 
az aranyban a képernyő előtt 
mi is, nemcsak Ricsi, de ki-
kapott a kínaitól. Ez persze 
nem szégyen, hiszen ellenfele  
Pekingben és Londonban 
is bajnok volt, és a világbaj-

nokságot is megnyerte. „Jobban hangzana, hogy kétszeres 
paralimpiai bajnok vagyok, de a kínai fiú nagyon jól vívott, 
tudta, mit kell csinálni ellenem. Boldog vagyok a két ezüst-
tel is” – mondta. 

Aznap CSONKA ANDRÁS is 
ezüstöt nyert asztalitenisz-
ben. András az utóbbi két 
paralimpián egyaránt ötö-
dik helyezést ért el. Rióban a 
döntőig menetelt, csak az ext-
raklasszis címvédő kínai fiú 
tudta megverni. „Nem vagyok 
csalódott, nagyon örülök az 
ezüstnek, jól ment a játék, bár 
amikor reggel felkeltem, úgy 

éreztem, meglehet az arany is.” A londoni asztaliteniszező 
bajnokunk, PÁLOS PÉTER ezúttal bronzérmet szerzett. 

Tudják, mit jelent 45 ezred-
del lemaradni az első hely-
ről? Két centimétert. Ennyi-
vel szorult a második helyre  
a parakajakosok KL1-es ka-
tegóriájának 200 méteres 
döntőjében SUBA RÓBERT. 
Történelmi tett így is, 
ő szerezte nekünk az új 
parasportág első érmét. Di-
cséretes, hogy a négy ma-

gyar induló mindegyike a döntőbe jutott. Persze, hogy 
örült Robi az ezüstnek, de az a fránya két centiméter! 
„Becsülettel, alázattal készültem erre a versenyre” – jelen-
tette ki az érem átvétele után. 

A BIACSI ikrek közül ILONA már szerzett bronzérmet 
1500 méteren Londonban, BERNADETT még nem. Most 
mindketten a döntőbe jutottak. Ilona óriási hajrával a 
második helyen végzett, mégis nagyon elkeseredett. Meg-

hatóan nyilatkozott: „Szeret-
tem volna, ha a tesóm kap 
most érmet, együtt csináltuk  
végig ezt a négy évet. Nagyon  
köszönöm neki, mert ez az 
érem mindkettőnké, őt is 
megilleti. Megszakad a szí-
vem, mert ő is érmet szeretett 
volna!” Bernadett, aki na-
gyon sok sérüléssel küszkö-
dött, végül ötödik lett. A lá-

nyokat egy Szeged környéki tanyán népes család várja 
haza, tizenketten vannak testvérek. 

A paralimpiát nem tudom el-
képzelni a vívó KRAJNYÁK 
ZSUZSANNA és DANI GYÖNGYI 
nélkül. Szinte megszám-
lálhatatlan érmet szerez-
tek már egyéniben és csapat-
ban egyaránt. Most is foly-
tatták. Az örökifjú, óriá-
si küzdő Krajnyák Zsuzsi a 
kerekesszékes vívók A sérült-
ségi kategóriájában a tőr egyé-

ni versenyben bronzérmet nyert. Hatalmas boldog üvöltés 
kíséretében vitte be most is az utolsó tust. „A bronzmérkőzés 
bizonyította, hogy itt a helyem. Egyedül vagyok a mezőnyben, 
aki mindkét fegyvernemben – tőrben és párbajtőrben – ott vol-
tam a döntőben, ráadásul egyedüli nem ázsiaiként. A bronz 
nem a legfényesebben csillog, de számomra nagyon nagy 
érem. Még otthon mondtam, hogy itt rettenetesen nehéz lesz 
érmet szerezni.” Csapatban is érmet szereztek a vívólányok 
minkét fegyvernemben. A női tőrben VERES AMARILLA volt 
még csapattag, élete első paralimpiáján ő is ezüstlány lett. 
Zsuzsa és Gyöngyi mellett HAJMÁSI ÉVA szerzett párbajtőr-
ben bronzot. A lányok mindkét alkalommal sírtak örömük-
ben, a feszültséget oldották fel az örömkönnyek.

Az utolsó pillangó? Talán egy 
nagy pályafutás végét láttuk, 
amikor SORS TAMÁS a 100 
méteres pillangót úszta. A 24 
éves kétszeres paralimpiai baj-
nok a legjobb idővel kvalifikál-
ta magát a döntőbe. Addigra 
volt már egy meglepetésezüst-
je a 200 méteres vegyes úszás-
ban, amelyre nem számított.  
A Peking és London közötti  

években mindent megnyert, utána semmit, világcsúcsát is 
megjavították. „London után nagyon kiégtem. Most nincs raj-
tam győzelmi kényszer, élvezni akarom az úszást” – mondta. 
Pillangóban remekül kezdett, de elfáradt, harmadiknak ért 
célba. „Azért boldog vagyok. De tényleg! Két utat képzeltem el 
magamnak: úgy fejezem be, hogy nyerek, mert befejezem, vagy 
átadom valakinek a stafétát. Az utóbbi következett be. Fél láb-
bal a vízben maradok ezután is, mert az életem része. Ha nem 
ugorhatok vízbe, koszosnak érzem magam” – búcsúzott. 

Ha nem is jutott mindenkinek érem, a többiek is fantasz-
tikusan küzdöttek, szinte mindenki élete legjobbját nyúj-
totta. A beszámolót a közvetítés dicséretével fejezem be:  
a nézők most először láthatták az eseményeket egyenes  
adásban. A közvetítések révén méltó helyre került a 
paralimpiai mozgalom és jó lenne, ha itt nem állnának 
meg! A 2024-es olimpiának a paralimpia is része, és so-
kat segíthet a parasport abban, hogy elnyerjük a rende-
zés jogát. A Humanitás októberi számában négyoldalas 
paralimpiai melléklettel folytatom a beszámolót.

Rapai Nándor
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Mexikói cowboyok 
A charrok belevaló fickók, könnyedén megfékezik a lovakat és a 
bikákat. A mexikói fővárosban súlyosan mozgássérült emberek 
szálltak át kerekesszékből lóra, hogy ők is bizonyítsák 
bátorságukat és kitűnő fizikai állóképességüket. „A program 
valamennyi mozgáskorlátozott 
ember számára nyitott, a 18 év 
alatti fiataloknak pedig évente 
rodeófesztivált rendezünk, hogy 
a közönség is megcsodálhassa, 
milyen klassz cowboyok” – 
mondja a Mexikói Hippoterápia  
és Rodeószövetség elnöke.
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Megbízható „nővér” 
Négytagú amerikai mérnökcsoport okos robotkanalat 
fejlesztett ki idős és mozgásképtelen embereknek, akik nem 
tudnak egyedül étkezni. OBI leveszi a terhet a családtagok 
válláról. A 3,4 kg súlyú készülék egyszerűen működik, karja 
meghosszabbítható, ha ágyhoz kötött a személy. Az asztali 
robot sohasem késik el az ebéddel vagy a vacsorával, 
végtelenül türelmes, használójának függetlenséget és 
méltóságot ad. „Az ötlet onnan jött, hogy idős nagyapám 
ellátását egyre nehezebben oldottuk meg. OBI megbízható 
„nővér”, nagyapám megszerette, még beszélget is vele – 
mondja Jon Dekar, a fejlesztőiroda vezetője.    

Trambulinugró 
bajnok
A 12 éves Izzy Weall az országos iskolai trambulinugrás 
bajnoka. A brit kislány 6 évesen agyhártyagyulladást 
kapott, majd szívrohamot, komolyan károsodtak  
a szervei – mindkét karját és lábát amputálni kellett. 
Amikor megkapta protézisét, ujjongott, hogy végre ő 
is sportolhat. Izzy a trambulinugrást választotta. 5 év 
kemény edzés után idén elindult az országos bajnokságon, 
és első helyen végzett. „A család meglepődött, hogy a 
trambulinugrást választottam, de nem beszéltek le róla. 
Imádok a magasban lenni!” – nyilatkozta. 

Nem számít küszöb  
vagy lépcső
Ha akadályokkal teli a város, ülj be egy lépegető 
kerekesszékbe! – hangzik Vlagyimir Lokszejev egykori 
orosz falusi sebész jelmondata, aki a világon egyedülálló 
kerekesszéket épített, amely legyőzi az egyenetlen utat,  
a magas küszöböt, és a lépcsőre is felkapaszkodik.   
A mozgásszabadságot és önállóságot adó segédeszköz 

gyártási joga azonban nem 
kell sem az oroszoknak 
sem a külföldieknek, a 
mintapéldány évek óta 
a fészerben porosodik. 
Közben más orosz cégek is 
megalkották első lépegető 
kerekesszéküket.

Szuperkerekesszékkel 
száguldozik
A kanadai Evelyn Moore alig múlt el 4 hónapos, amikor az 
orvosok rosszindulatú daganatot fedeztek fel a gerincén, 
és lebénult deréktól lefelé. A szülők nem mindennapi 
kerekesszéket konstruáltak etetőszékből, vágódeszkából 
és biciklikerékből, hogy a 13 hónapos lányuk gondtalanul 
játszhasson kortársaival. Evelyn mestere lett a hajtásnak,  
a kerékpárosokat is lehagyja, teljesítményét a nézők 
tapssal jutalmazzák. „Már most látszik az óriási 
akaratereje, ahogy az új helyzethez alkalmazkodik. Azt 
hiszem, nem kell őt féltenünk, idősebb korban is biztosan 
feltalálja magát” – jelenti ki a büszke édesapa.  
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– Magyarország gyönyörű, az ételek fi-
nomak, a borok ízesek, az emberek 
kedvesek! – meséli Mesterházy Zsolt. 
– Az 1990-es évek elején sokat jártam 
motorral Keszthelyre, ahol az egyik ba-
rátom élt. De handbike-ról is egészen 
másképp látod ezt a tájat, mint amikor  
motorral, autóval elsuhansz mellette.  
Vadidegenek köszönnek rád, odajön-
nek, beszélgetnek. Elismerést és meg-
lepődést érzel a szavakból, amely egy-
részt a handinek szól, mert nagyon so-
kan nem láttak még ilyen bringát, 
másrészt becsülik a teljesítményt és a 
példamutatást, amit mozgássérültként 
mutatsz az embereknek. Bevallom, ez 
a pozitív életérzés újdonság még szá-
momra. Minden sorstársamnak őszin-
tén ajánlom ezt az élményt!

– Negyvenhárom évesen vágtál bele 
először egy ilyen hosszú túrába. Mi-
ért éppen most és nem előbb?
– Évek óta érik a gondolat. Manapság 
nagyon népszerű a handbike, a MERI-
sportnapokon is vágyakozva figyeltem  
ezeket az eszközöket. Miért éppen most 
vágtam bele? Korábban szinte csak a 
tanulásnak és a munkának éltem, vaj-
mi keveset törődtem magammal. Most 
az motivált, hogyan tudnánk sportosan 
és izgalmasan eltölteni a szabadságot,  
eljutni gyönyörű helyekre, de hajtott az 
ifjúkori motorozás emléke is. Ugyanak-
kor nem akartam magam addig költ-
ségekbe verni – mivel igen drága egy 
ilyen eszköz –, amíg nem teszteltem le, 
bírja-e a vállam és a karom a tekerést 
vagy nem. Navratyil Sándor és  
Hegedűs Árpád segítségével kipróbál-
hattam egy használt handbike-ot, és 

onnan kezdődött a „szerelem”. Sajnos 
ezt a handit nem tudtam megvenni, 
így Ausztriából rendeltem egy új gépet, 
amivel augusztus 8-án nekivágtunk a 
Balatonnak. Négy nap alatt száznyolc-
van kilométert tettünk meg, mert köz-
ben bejött az esős idő. Bringás szlogen-
nel a „nagykört” teljesítettük Balaton-
füred–Badacsony–Balatonmáriafürdő–
Tihany– Siófok (Szántód-rév–Tihany-
rév) állomásokkal.

– Milyen minőségű a Balatont meg-
kerülő kerékpárút?
– Sok helyen igen rossz állapotban 
van: elhanyagolt, a betont benőtte a 
gaz, a nagyobb fák gyökerei miatt több 
szakasz hepehupás, másutt meg ret-
tentően keskeny az út, vigyázni kell, 
főleg, ha biciklisek jönnek szemből. 
Vannak azonban frissen felújított sza-
kaszok, ilyen a Keszthely környéki, 
ahol kiváló minőségű a kerékpárút.

– Akadt gond a szállással, étkezés-
sel, mellékhelyiséggel?
– Az augusztusi csúcsszezonban men-
tünk, így nem támasztottunk különö-
sebb igényt a szállással szemben, csak 
azt, hogy akadálymentes és megfizet-
hető legyen. Aludtunk tökéletesen aka-
dálymentes háromcsillagos hotelben, 
barátoknál és turistaszállón, ahol még-
sem tudtunk bejutni a mellékhelyiség-
be. Szerencsére a bicikliút sokszor levisz 
a partra, és a kikötőkben, vasútállo-

másokon – a déli oldalon megtörténtek 
a vasúti felújítások – találtunk akadály-
mentes vécét, zuhanyzót. Persze előfor-
dult, hogy néha a bokros részeknél hí-
vott a természet. Az étkezéssel nem volt 
gondunk, egymást érték a büfék, és a 
személyzet mindig kedvesen kihozta ne-
künk, amit rendeltünk. Badacsony után 
azonban boltot hosszú kilométerekig 
nem találtunk, ezért az útra érdemes 
néhány szendvicset, palack vizet és cso-
koládét magunkkal vinni. 

– Mi a következő úti cél?
– A Velencei-tó környéke. Az Egyete-
misták és Főiskolások Országos Tu-
risztikai Találkozóján jártunk ott, lát-
tuk a kiépített kerékpárutat. Van aka-
dálymentes vonat, így nem feltétlenül  
autóval megyünk. Tervezzük, hogy 
bejárjuk a Fertő-tavat, Debrecent és 
Nyíregyházát. Az élet nagyon rövid, ki 
kell élvezni minden percét! Úgy gondo-
lom, a mozgássérült emberek rehabili-
tációjához elengedhetetlen a megfelelő 
sportolási lehetőség. Nagyon fontos len-
ne, ha a rehabilitációs szervek figyelme  
– akár a felülvizsgálatok alkalmával  
– arra is kiterjedne, milyen sportesz-
közökre van szükségük a mozgássé-
rült embereknek, hogy szinten tartsák 
egészségüket. Lényeges lenne az is, 
hogy az állam támogassa ezek beszer-
zését, mert neki is jó, ha mi kiegyensú-
lyozottan és egészségtudatosan élünk. 

- ignácz -
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Handbike-kal 
a Balaton körül

Kerékpározni sport, kaland, 
egészség. Aki egyszer 
handbike-ra ül, többé 
nem mond le a pozitív 
életérzésről. Mesterházy 
Zsolt nyáron „fertőződött 
meg” e szabadidősporttal. 
A Mozgássérültek Aktív 
Egyesületének alelnöke alig 
jött haza párjával a Balaton-
túráról, máris azt tervezik, 
hogy körbetekerik a Velencei-
tavat. 



2016/09  |  Humanitás 14
CÍMLAPON Imanap Máriapócson FOTÓ Urbán Ádám

FŐSZERKESZTŐ Ignácz Bea • A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ CÍME 1032 Budapest, San Marco u. 76. • TELEFON (06-1) 388-2388 • E-MAIL humanitas@meosz.hu 
GRAFIKA Zöldió • Megjelenik havonta • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság, postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely 

postáján, a hírlapkézbesítőknél, megrendelhető e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06 40 56 56 56, valamint interneten 
https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/szakmai-lap/humanitas/prodB044608.html  

2016. január elsejétől féléves előfizetés: 900 Ft, éves: 1440 Ft
KIADJA a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége • FELELŐS VEZETŐ Kovács Ágnes

NYOMÁS START Nonprofit Kft., Nyíregyháza • FELELŐS VEZETŐ Balogh Zoltán • ISSN 02370433

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!

Ismét birtokba vették  
a Balatont a Bice-Bócások

Idén második alkalommal tölthettek egy varázslatos 
hetet a fogyatékossággal élő gyermekek édesanyjukkal, 
édesapjukkal a fonyódligeti Bice-Bóca táborban. A sok-sok 
vidám percet adó, programokban és élményekben gazdag 
pihenést a Magyar Nemzeti Bank, illetve a jegybank által 
alapított Alapítvány a Közjóért tette lehetővé. 

Augusztus 22-e és 28-a között újra be-
költöztek a Bice-Bócások – ezúttal hat-
vanan – a fonyódligeti DAM Hotelbe, 
hogy a vidám szabadidős programokkal 
olyan izgalmas élményeket éljenek át, 
melyek ép társaiknak mindennaposak, 
de számukra a hétköznapokban elérhe-
tetlenek. Program programot követett, 
délelőttre, délutánra is jutott valami ki-
hagyhatatlan: hajókirándulás, városné-
ző vonatozás, mandalafestés, társasjá-
tékok tömkelege, karaoke, diszkó,  
Kolompos-koncert, a szülőknek 
LélekTársas (önismereti játék).
– A jegybank társadalmi felelősségvál-
lalási programjában kiemelt szerepet 
tölt be a fogyatékossággal élőket se-
gítő civil szervezetek támogatása, így 
örömmel mondtunk igent a Bice-Bóca 
Alapítvány pályázatára – jelentette ki 
a Magyar Nemzeti Bank Ismeretter-
jesztési és Támogatási Bizottságának 
elnöke. Hergár Eszter elmondta: a tá-
mogatások fő forrása a pénzügyi szer-
vezetekre kivetett felügyeleti bírságból 
származó bevétel volt. Az MNB egyéb-
ként idén huszonkét olyan nyári tábor 
költségeihez járult hozzá, amelyeket a 
szociálisan rászoruló, fogyatékosság-
gal élő gyermekek, valamint határon 
túli fiatalok számára szerveztek.

Hum a n i t á s

Irány Badacsony! Fagyizás  
a gyerekeknek, borkóstoló a szülőknek

Egy egész városnéző vonatot 
megtöltöttek a táborlakók

Bice-Bócás karmester a Kolompos 
együttes élén

Activity: kitaláltad, mit rajzoltam?

Hajóra várva a kikötőben
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Losonczi Béla súlyos agyvér-
zést kapott hét évvel ezelőtt. 
Harmincöt esztendős volt ak-
kor, aktív és sikeres festőmű-
vész. A szörnyű trauma az 
egész családot megviselte.
 – Béla hónapokig feküdt kó-
mában, a jobb oldalára lebé-
nult – mesél Losonczi Csongor  
öccse tragédiájáról. – A bal agyféltekéje gyakorlatilag 
megszűnt, koponyacsontjának helyére tenyérnyi fémle-
mez került. Mindez azzal járt, hogy az íráskészsége elve-
szett, beszélni is legfeljebb szavakban és tőmondatokban 
képes.  

Más az ilyen hirtelen egészségkárosodás után hosszú  
ideig szinte létezni sem tud, ám Losonczi Béla fél évvel 
az agyvérzése után már a kórházban vonalakat húzott, 
majd festeni kezdett. Jobbkezesként lassacskán megta-
nulta használni a balt. A szakirodalom szerint a jobb 
agyfélteke felelős a nem verbális kommunikációért, a 
kreativitásért, a játékosságért és muzikalitásért, a hu-
morérzékért, az arc- és színfelismerésért, a rajzolásért, a 
festésért, a művészeti alkotásokért, valamint a lényegre 
való összpontosításért. A festőművész több értelemben is 
szerencsés embernek mondhatja magát, hiszen megma-
radt a kreativitása, újraéledtek művészetének alapjai, és 
tovább tudta alkotókészségét fejleszteni. Mindehhez tár-
sult hatalmas akaratereje, kitartása, kiemelkedő önfe-
gyelme, s nem utolsósorban családjának segítsége.

A család egyébként Marosvásárhelyről költözött Magyar-
országra 1982-ben, Herceghalomban élnek. Losonczi Béla 
sok segítséget kap a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületétől, a sorstársak törődnek vele, gyógytornára  
is jár hozzájuk. Kitartásának és sikeres rehabilitációjá-
nak köszönhetően ma már jobban mozog, mint korábban, 
ha lassan is, de el tud menni egyedül vásárolni. Segítséget 
leginkább a hivatalos ügyek intézésében igényel. Bal kéz-
zel fest, és ha hozzá közel álló személlyel találkozik, a be-
szélgetés is könnyebben megy az oldottabb hangulatban.  

A festőművésznek két fiútestvére van, édesapjuk állat-
orvos, édesanyjuk színházi közönségszervező, aki szin-
tén jó kézügyességgel megáldott, porcelánfestéssel is fog-
lalkozik. A művészet iránti érdeklődés valószínűleg anyai 
ágon öröklődött a Losonczi családban. A testvérek össze-
tartók, és ma is őrzik a szülőföld iránti szeretetüket. Szin-
te az egész nyarat Erdélyben töltik, Nyárádszeredán, ahol 
Losonczi Bélának műterme is van.

– Öcsém az absztrakt művészeti vo-
nalat képviseli, kicsit dadaista hatás-
sal – teszi hozzá Losonczi Csongor,  
aki maga is foglalkozik fafaragás-
sal. – A Nemzeti Kulturális Alap ösz-
töndíjasa, évente három-négy kiállítá-
son mutatja meg alkotásait. Munkái-
val legutóbb a Kolozsvári Magyar Na-
pokon, előtte a Várkert Bazárban és 
Szentendrén találkozhatott a közön-
ség. Béla az agyvérzést követően visz-
szatért a saját stílusához, sőt, azóta 
talán még tisztábban is fest. 

Garamvölgyi Annamária 

A művészet segítette 
talpra állni
Ritkán fordul elő, hogy egy interjúalannyal nem tudunk 
közvetlenül beszélni, kizárólag családtagján keresztül 
kommunikálhatunk. Losonczi Béla festőművész esetében így 
történt. Bátyja mesél testvére tragédiájáról és arról, miként 
sikerült úrrá lennie az embert próbáló élethelyzeten. 


