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A MÁSSÁG SZÓVIVŐJE 

 

Szombathely (ra) - A másság kezelése csak részben etikai kérdés, az elfogadtatás pedig nem 

az épeknél kezdődik - vallja Mártfai Márta. A filozófiai doktori disszertációját író lány 

hivatásszerűen szeretne közvetíteni a két világ között. 

 

Márti mindig mosolyog. Azt mondja, hektikus természet, ha értetlenséggel vagy 

rosszindulattal találkozik, hamar felfortyan - de ezt egyszerűen nem tudom elhinni neki. Ül a 

cukrászdában ez a vidám jelenség, tortát eszeget, és úgy beszél a világ nagy problémáiról, 

mint mások a sztárok magánéletéről. Leginkább pedig akkor csillan fel a szeme, ha a 

mozgáskorlátozottak társadalmi helyzetéről, elfogadottságáról és önbecsüléséről esik szó. 

 

Ő maga is közéjük tartozik, bár ez alig látszik rajta. Születésekor agyvérzést kapott, 

szerencsésen átvészelte, és másfél éves koráig úgy fejlődött, ahogy az átlagos csecsemők - 

akkor derült ki, hogy önállóan nem tud járni. Az Achilles-inát combjánál találták meg az 

orvosok. Korrekciós műtét következett, gyógytorna és a furcsa gondolatok: miért vagyok én 

más, mint a többi?! 

 

- Hatéves koromban nem voltam hajlandó mozogni - meséli. - Ülve olyan vagyok, mint a 

többi , mondogattam dacosan. Hamar kihevertem, ez nagyban köszönhető a szüleimnek, akik 

nem adtak be a Pető Intézetbe, hanem normál iskolába járattak, ahol elfogadtak, szerettek. Ha 

valaki gúnyolt, az osztálytársaim közölték vele: Lepénnyé verünk, ha bántod a Mártikát! Az 

első tanítónénimnek is rengeteget köszönhetek, aki elhitette velem, hogy értékes ember 

vagyok. 

 

Könyvtáros akart lenni, ezért szülővárosából, Kecskemétről Szombathelyre költözött. 

Történelem szakra is beiratkozott, de hamar nyilvánvalóvá vált számára, hogy az ő igazi 

terepe a társadalomtudomány. 

 

- Sümegi István és Nagy Anna hatására fordultam a filozófia felé. Szerelem lett, hiszen 

megleltem benne az önkifejezés számomra legkényelmesebb formáját. Praktikusan 

gondolkodó szüleim ellenezték ezt a hóbortot , de én nem hagytam. Megegyeztünk, hogy 

elvégzem a két, munkaerőpiaci szempontból értékes szakot, aztán tőlük azt csinálok, amit 

akarok. A főiskola után egy évig munkát kerestem, de szembesültem azzal, hogy egyáltalán 

nem egyszerű a mi helyzetünk. Nem hisznek nekünk, nem bíznak bennünk. Ez az év még 

inkább meggyőzött arról, hogy valahogy módosítani kell a társadalmi szemléleten. Aztán 

Pécsett elvégeztem végre a filozófia szakot, és egyre inkább a mozgáskorlátozottak és sérültek 

társadalmi helyzete felé tolódott az érdeklődésem. 

 

Márti négy évvel ezelőtt az Országos Diákköri Konferencián elnyerte a filozófia szekció 

különdíját A mozgássérültek iránti tolerancia kötelességéről című dolgozatával. Konzulense 



akkor az ismert társadalomfilozófus, Weiss János volt, opponensei között pedig ott ült Heller 

Ágnes. 

 

- Tőle egy szakkifejezést kaptam ajándékba - mosolyog -, az aktív toleranciát . Ez azt jelenti, 

hogy nem a puszta tudomásul vétel, hanem a tényleges és tudatos elfogadás az igazi feladat. 

Már akkor levelező bírálóm volt Ludassy Mária filozófus is. Legnagyobb 

megkönnyebbülésemre valamennyien pozitívan nyilatkoztak a dolgozatomról. Nálam 

autentikusabban tényleg senki nem gondolkodhatna erről, mondták, miután megismertek. 

 

Mártfai Márta neve - és a különleges téma - bekerült a filozófiai közéletbe. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem doktori iskolájába azonnal felvették az akkor már harminckettedik 

életévében járó lányt, mentora Ludassy Mária lett. Most doktori disszertációjára készül. 

 

- A mozgáskorlátozottak gyógyításával kapcsolatban él egy sajnálatos téveszme: az orvosok, 

a szülők és miattuk maguk az érintettek is azt hiszik, az a cél, hogy egészségessé tegyék őket - 

testileg. A betegnek titulált sorstársak ideje és az energiája tehát nagyrészt arra megy el, hogy 

a testükkel foglalkoznak, pedig legtöbbjük esetében sosem lesz, mert egyszerűen nem lehet 

teljes a gyógyulás. Azt meg sajnos nem veszik észre, hogy olyan, velük született vagy 

kifejleszthető készségekkel és képességekkel bírnak, amik a társadalom teljesjogú tagjává 

tehetnék őket, sőt, általuk akár ki is emelhetnének. Ezt kell tudatosítani bennük. 

 

Márti nem elméleti filozófus, aki megálmodja az ideális állapotot, leírja, aztán elégedetten az 

íróasztalfiókba csúsztatja. Ő tenni akar. Jelentkezett az Európai Unió mozgáskorlátozottak 

számáras kiírt gyakornoki pályázatára, hogy megnézhesse, tőlünk nyugatra miként 

gondolkodnak az integrációról. Nyelvtudását tökéletesíti tehát mostanság, hogy a középfokú 

orosz mellé a francia és az angol is meglegyen. Közben végzi a doktori iskolát és tervezget. 

Meg akarja váltani a világot - a cukrászdában, az utcán, a katedrán, mindenhol. Vagy 

legalábbis változtatni szeretne rajta. Mert ráfér... Ambíció, tehetség van, hamarosan 

valószínűleg megfelelő pozíció is társul majd hozzájuk. És akkor a másság szóvivője végre 

akcióba léphet. 
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Fogyatékosok diszkriminációja Debrecenben 

 

Megtámadták a debreceni Rózsástelep út lakói azt az építési engedélyt, amit a Fény Felé 

Alapítvány adott be az egyik épület fogyatékos lakóotthonná alakításához. Az alapítvány 

emiatt valószínűleg elesik a szociális minisztérium már elnyert pályázati pénzétől, amiből 

kialakították volna a 10 sérült fiatalember új otthonát. 

 

A Fény Felé Alapítvány pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, 

hogy egy lakóotthont építhessen tíz sérült fiatal számára Debrecenben, a Rózsástelep úton, 

egy már meglévő épületben. 

Amikor a leendő, fogyatékkal élő lakók bemutatkozó látogatást tettek, kiengedett kutyákkal, 

bezárt ablakokkal, és kihívott rendőrökkel találkoztak. Ezután az utca lakóközössége egy 

nyilatkozatban fogalmazta meg tiltakozását, amit elküldött a debreceni polgármesteri 

hivatalhoz. Ebben az áll, hogy nem járulnak hozzá az építkezéshez. Ezt azzal indokolták, 



hogy nem engednék ki a gyermekeiket az utcára, és az idősebbeket is féltenék a fogyatékos 

fiataloktól. Véleményük szerint a lakóotthon csökkentené a környező ingatlanok értékét is 

 

A Fény Felé Alapítvány építési engedélyt kért a ház műszaki átépítéséhez. Ez az engedély 

pénteken lesz hatályos. A hivatalos végzést a pályázatot kiíró szociális tárcának is el kell 

küldeni, legkésőbb péntekig - tudtuk meg Sullerné Polgár Mártától, az Alapítvány elnökétől. 

A Rózsástelepi lakók a napokban hivatalos fellebbezést nyújtottak be az engedély ellen, és ezt 

a Műszaki Osztálynak első fokon mindenképpen figyelembe kell vennie. Sullerné Polgár 

Márta a Független Hírügynökségnek azt mondta, hogy másodfokon valószínűleg már 

elutasítják a fellebbezést, mert azt nem műszaki okokkal indokolták, hanem az otthon lakóit 

kifogásolták. De akkor már késő lesz, a hatályos engedély nélkül biztosan lemaradnak a 

pályázati pénzről, hiába nyerte meg az Alapítvány az első fordulót. 

 

Kovács Zoltán, a debreceni polgármesteri hivatal sajtóreferense a Független Hírügynökségnek 

azt mondta, hogy még tájékozódnak az ügyben. Úgy véli, valamilyen félretájékoztatás áll a 

dolog hátterében. A városban ugyanis már kilenc hasonló terápiás ház üzemel, és egyik 

felépítése miatt sem történt hasonló konfliktust. Mivel a Rózsástelep útra tervezett lakóotthon 

kivitelezése még engedélyeztetési fázisban van, elméletileg még az is megtörténhet, hogy a 

lakók egybehangzó tiltakozása miatt nem költözhetnek a sérült fiatalok. 

 

A Kézenfogva Alapítvány tiltakozik a diszkrimináció ellen. Közleményében felháborítónak és 

elfogadhatatlannak tartja, hogy ekkora az elutasítás a sérült emberekkel szemben az 

esélyegyenlőség évében. 

 

_________________________________________________ 
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Két akadálymentes épületet díjaztak idén 

 

Kiosztották az év akadálymentes épületének kijáró elismerést. A nívódíjat megosztva két 

komplexum, a nyíregyházi Esély Centrum és a veszprémi Életöröm Idősek Otthona kapta. 

 

Immáron hetedik alkalommal hirdették meg „Az év akadálymentes épülete” pályázatot, 

melyen az elismerés történetében első alkalommal két épület megosztva kapta meg a díjat. 

 

„Az év akadálymentes épülete 2006” címet a laktanyából a fogyatékkal élők 

esélyegyenlőségének érdekében átalakított nyíregyházi Esély Centrum (A-Studio '90 Építész 

Tervező, vezető tervező: Balázs Tibor), illetve a veszprémi Életöröm Idősek Otthona (CZITA 

Építésziroda, vezető tervező: Czigány Tamás) kapta. A díjhoz egymillió forint összegű díjazás 

járult. 

 

Emellett rangsorolás nélküli díjazásban részesült a kiskőrösi helyközi autóbusz pályaudvar, a 

budaörsi városháza, a gödöllői Grassalkovich Kastély Múzeum és az újszászi óvoda épülete. 

Az elismeréshez félmillió forint összegű díjazás járult. 

 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére útjára bocsátott 

pályázatra idén huszonegy településről huszonkét olyan munka érkezett, melyek a jogszabályi 

követelményeinek megfelelően kiemelkedő építészeti színvonalon oldották meg az 

akadálymentesítést. 



 

A zsűri tagjai közt képviseltette magát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a 

Magyar Építész Kamara, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a 

Magyar Mérnöki Kamara, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Egészségügyi 

Minisztérium. A zsűri elnöki posztját Fegyverneky Sándor országos főépítész, az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztályának 

vezetője töltötte be. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 

 

Második fordulójához érkezett a K&H Csoport olimpiai és paralimpiai 

kártyaprogramja 

 

"Az ügyfeleink kártyás vásárlásai után elkülönített 1 forintok több millió forintot 

eredményeztek a félév végére, így jelentős összeggel járulhattunk hozzá három kiváló 

sportolónk felkészüléshez" 

 

A K&H 2007-ben immár második alkalommal adja át a tavaly bejelentett egyösszegű 

támogatást, amelyet a K&H az okosan döntő ügyfelek kártyás vásárlásai után különít el azzal 

a céllal, hogy félévente három kiválasztott olimpiai sportoló felkészülését támogassa. 

Májusban a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság javaslatára 

elkészült a K&H Csoport olimpiai és paralimpiai kártyaprogramjának soron következő jelölti 

listája, amelyre 2008-as Pekingi Olimpiai és Paralimpiai Játékokra edző 12 sportoló került fel. 

A zsűrizésre és a támogatottak kihirdetésére 2007. szeptemberben kerül sor. 

 

A K&H Csoport az olimpiai- és paralimpiai csapatok elkötelezett és rendszeres támogatója, 

amely a korábbi egy összegű szponzoráción túl, tavaly új támogatási formát vezetett be az 

olimpiai és paralimpiai sportolók felkészülésének segítésére. Az egyedülálló támogatási 

program lényege is az okos döntések sorozata, hiszen a K&H Visa Classic dombornyomott 

bankkártyával történő vásárlás esetén a K&H minden elköltött 1 000 forint után 1 forint 

különít el saját forrásból. Az így összegyűlt összeget félévente osztják ki a független zsűri 

által kiválasztott három sportoló - 2 olimpikon és 1 paralimpikon - között. 

 

A K&H Csoport kártyás támogatási programját 2006 szeptemberében jelentették be, az első 

három támogatott sportolót pedig 2007 januárjában választották ki. A zsűri döntése alapján 

Horváth Viktor öttusázó, Nemcsik Zsolt vívó és Szabó Nikolett látássérült cselgáncsozó 

vehették át az ügyfelek kártyás vásárlásai alapján összegyűlt, 1-1 millió forintos támogatási 

összeget ez év elején. 

 

"Az ügyfeleink kártyás vásárlásai után elkülönített 1 forintok több millió forintot 

eredményeztek a félév végére, így jelentős összeggel járulhattunk hozzá három kiváló 

sportolónk felkészüléshez" - mondta Horváth Magyary Nóra a K&H Csoport kommunikációs 

ügyvezető igazgatója. "Ez azért is siker, mert a bankkártyához és a bankkártyával történő 

vásárlásokhoz kötött támogatás Magyarországon igencsak gyerekcipőben jár. Az immár 

második állomásához érkezett egyedülálló támogatási programunk híre azonban folyamatosan 

terjed ügyfeleink között, és a visszajelzések alapján már sokan vannak, akik okos döntéssel, 

tudatosan választják a támogatás ezen formáját." 

 



A K&H olimpiai és paralimpiai támogatási programjának második körös jelöltjei a 

következők: 

 Magyar Olimpiai Bizottság jelöltjei: 

 Bartha Nóra - műugrás 

 Berki Krisztián - torna 

 Hadfi Dániel - judo 

 Kammerer Zoltán - kajak-kenu 

 Kővágó Zoltán - atlétika 

 Sidi Péter - sportlövészet 

 Varga Gabriella - vívás 

 Wöller Gergő - bírkózás 

 

Magyar Paralimpiai Bizottság jelöltjei: 

 Béres Dezső - boccia 

 Dani Gyöngyi - kerekesszékes vívó 

 Szabó Nikolett - látássérült cselgáncsozó 

 Szekeres Pál - kerekesszékes vívó 

 

A felsorolt 12 sportoló közül fogja a K&H, a MOB, a MPB képviselőiből valamint a neves 

sportújságírókból álló zsűri kiválasztani azt a két olimpikont és 1 paralimpikont, akik idén 

szeptemberben megkapják a K&H támogatását. 

 

A K&H Csoport a magas színvonalú pénzügyi szolgáltatások mellett fontos feladatának 

tekinti, hogy támogatást nyújtson a társadalom egészét érintő ügyekben. A sport-támogatás 

egyik fő eleme az az anyagi hozzájárulás, melyet a K&H a Magyar Olimpiai és Paralimpiai 

Csapat Bankjaként a Csapatok kerettagjainak olimpiára és paralimpiára való felkészüléséhez 

és részvételéhez nyújt. 


