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Békés Megyei Hírlap 

 

Sorstársak közösségben 

 

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Mezőkovácsháza és környéke helyi 

csoportja 1994-ben alakult 27 fővel. Tevékenységük eltelt évei alatt jelentős fejlődést 

mondhatnak magukénak. 2001-ben Szekeres Lajosnét választották vezetőnek, aki a tagság 

bizalmából jelenleg is irányítója a szervezetnek. Ekkor 430 tagjuk volt, míg mára – több 

település csatlakozásával – 1193 főre nőtt a létszám. 

- Munkánk fő célja képviselni a mozgáskorlátozottak érdekeit, segíteni a fogyatékos emberek 

közösségbe való tartozását. Fontos a felvilágosítás az önálló életvitel megtartásához, az 

esélyegyenlőség megteremtéséhez. Emellett megfogalmaztuk azokat az elképzeléseket is, 

melyek munkánk további javítását szolgálják. Elsőként a szemléletváltozást emelném ki, 

valamint szeretnénk nyitni és kivívni a bizalmat tagságunk számára. Szakmai téren nagy 

segítséget kapunk Czeglédiné Kovács Ágnes és munkatársai által a megyei szervezetünktől – 

fogalmazott Szekeres Lajosné. 

A csoport szerteágazó tevékenysége során segíti a sorstársakat a különféle támogatások, az 

őket érintő szolgáltatások elérésében. Hetente fogadóórát tartanak és évente két nagy 

rendezvényen számolnak be munkájukról. Ekkor 200-250 fő is jelen van a programon. Orvos-

beteg találkozót szerveznek, nyári kirándulást, illetve mindenhol megjelennek, ahová 

meghívást kaptak.  Pályázattal igyekeznek forráshoz jutni, például az intézmények 

akadálymentesítéséhez. Jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzattal, valamint a helyi 

civil szervezetekkel.  A mezőkovácsházi csoporton belül Pusztaottlakán, Végegyházán és 

Magyarbánhegyesen van helyi csoport, így kihelyezett üléseket is tartanak. Más településről 

38 tag csatlakozott. A 2001-es vezetőségváltás óta 620-an kaptak lakás-akadálymentesítési 

támogatást, 125-en gépkocsi-szerzési, 38-an pedig fogyatékossági támogatást. 

 

_________________________________________________ 

 

Segédanyag a távmunkásoknak 

 

Távoktatás keretében is fel lehet készülni a távmunkára: a nyolc részből álló tananyag a 

Távmunka Tanács honlapján érhető el – tudatta Simon Gábor, a szervezet elnöke. Tájékoztató 

filmek is készülnek, amelyek a munkaügyi tárca weboldalán tekinthetők meg. 
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Blikk.hu 

 

Rekordot döntött a mozgássérült rapper 

 

Budapest - Kilenc és fél órán keresztül rögtönzött rímeket a pattogós zenei alapokra, és ezzel 

a szabad stílusú rap Guinness-rekordere lett egy mezőtúri fiatalember, Veres Róbert (25). Mc 



Dc - ez Robi művészneve - szombaton az Andrássy úton adta ki magából igen hosszúra 

sikeredett mondanivalóját, óránként mindössze öt perc szünetet tarthatott. 

 

Robi egy születési probléma miatt mozgássérült. 5 évvel ezelőtt ragadott először mikrofont, és 

gyorsan megmutatkozott különleges tehetsége. Pillanatok alatt képes dalszövegeket kitalálni 

és előadni. S hogy mi a fiatalember titka? 

 

- Jól kell tudni a magyar szavakat, a szinonímákat, a zenénél pedig figyelni kell a ritmikára - 

magyarázta Robi az RTL Klub Fókusz című műsorában. 

 

A koncert minden pillanatát rögzítették, hogy a Guinness Rekordok könyvének szakemberei 

is láthassák. A rekord sikerült, már csak a hitelesítés van hátra. 
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Népszava 

 

Száz sérült embernek lehet otthona 

 

Minden régióban lesz lakóotthona a fogyatékossággal élő embereknek, miután Lamperth 

Mónika szociális és munkaügyi miniszter kilenc nyertesről döntött a tárca Új lakóotthonok 

létesítése fogyatékossággal élő emberek részére címmel meghirdetett pályázatán. A döntés 

eredményeként 647 millió forint értékű támogatásból kilenc intézmény jöhet létre, amelyek 

mindegyikében 12-14 - országszerte több mint 100 - fogyatékossággal élő ember kezdhet 

önálló életet. A nyertes szervezeteknek tizenkét hónapjuk van a lakóotthonok átadására. 


