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MTV - Híradó 

 

Félszáz fogyatékkal élő kap munkát Angyalföldön 

 

Félszáz megváltozott munkaképességű embernek tudnak munkát biztosítani abban az 

angyalföldi foglalkoztatóban, amelyet pénteken ad át a XIII. kerületi önkormányzat nevében 

Tóth József polgármester, szocialista országgyűlési képviselő. 

 

Látás-, hallás- és mozgássérültek foglalkoztatására is alkalmas a Szekszárdi úti új telephely, 

ahol a megváltozott munkaképességűek a jövőben különféle bedolgozói munkákat 

végezhetnek, így például varrhatnak vagy csomagolhatnak. A fogyatékkal élőknek, akiknek 

többsége még járadékot sem kap, egyedüli megélhetési forrása az a jövedelem, amit ezekért a 

munkákért kapnak - közölte Gellért Lajos sajtóreferens. 

 

Az új, 350 négyzetméteres, bebútorozott és felszerelt foglalkoztató kialakítását egyebek 

mellett az is indokolta, hogy a szociális foglalkoztatást szabályzó törvény megváltozott, a 

korábbinál szigorúbb lett. Az Angyalföldi Szociális Egyesület keretén belül működő új 

foglalkoztató az Európai Unió szabványa szerint épült fel az önkormányzat 50 millió forintos 

beruházásában. 
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Harmonet 

 

A rokkant embernek nincs szexuális vágya? 

 

A testi fogyatékos, a rokkant vagy akár értelmi fogyatékos emberről az a téves képzet él 

fejünkben, hogy aszexuálisak, vágy és testi kontaktus nélkül. 

 

Fitten, fiatalon, tökéletesen az ágyban 

 

Hiszen kik élnek szexuális életet? A reklámok, filmek és hirdetések az életerős, fizikai 

aktivitásuk teljében lévő fiatalokat mutatják nap mint nap, aki pedig nem rendelkezik 

valamennyi kritériummal, arról azt hihetnénk, minimum hátránnyal indul az ágyban. 

Ám a rokkant embereknek is ugyanazok a szexuális vágyai, ösztönei és elképzelései vannak, 

mint bárki másnak. Csakhogy az ő esetükben számtalan testi és lelki akadály és nehézség 

merül fel, aminek kezelésével gyakran ők maguk sincsenek tisztában. A társadalom és maga 

az orvosszakma sem segít ezek megválaszolásában. 

A mozgás akadályoztatottsága, a testi másság, a betegségből fakadó erős önbizalomhiány és 

szorongás, a lehangoltság pedig csak tovább nehezíti amúgy sem könnyű helyzetüket. 

 

Tanácstalanul 

 

http://www.hirado.hu/
http://www.harmonet.hu/


Pedig a szexualitás igen lényeges sarkköve az önértékelésnek, és ez alól a testi fogyatékosok 

sem kivételek. Ezért lenne különösen fontos, hogy az egészségügyben tevékenykedő 

szakemberek a szexuális tanácsadásban is segítséget nyújtsanak. 

 

Mit tegyen a merev ízületekkel? Vagy ha heves szívdobogást esetleg szédülést érez? Hogy 

kezelje az esetleges egészségügyi eszközöket (pl. katéter) a szexuális aktusban? Rengeteg 

kínos és intim kérdés, aminek megválaszolása gyakran elmarad. 

A másik probléma, hogy sokszor maga a rokkant ember sem tud reális képet kialakítani 

magáról, vágyairól és lehetőségeiről. Telve van félelmekkel, a környezet által belétáplált 

kisebbrendűségi érzésekkel, ezért vágyait illetlenségük miatt vagy elfojtja, vagy 

pótcselekvésekbe menekül, amiből aztán még nehezebben talál kiutat. 

Nemi szervek érintkezése= szex? 

A testi fogyatékos emberek esetében szintén felmerülő kérdés és aggodalom, hogy a 

hímvessző és hüvely érintkezésén túl milyen más módon szerezhetnek egymásnak örömet a 

szexuális partnerek? Hiszen a hagyományos testi kontaktus, a mások számára természetes 

mozdulatsor nem mindig kivitelezhető az ő esetükben. 

 

Épp ezért kell megerősíteni őket abban, hogy, hogy mindegy, mely módját választják az 

örömszerzésnek; a lényeg, hogy mindkettejük számára örömet okozzon, és elfogadást 

nyerjen- legyen az akár genitális, orális, manuális tevékenységforma, vagy az erogén 

testtájékok ingerlése. 

 

Impotencia mint veszély 

 

Fontos megemlíteni azt is, hogy tévhit, hogy a rokkant férfiak esetében impotencia 

akadályozná a szexuális aktust. Mindössze néhány olyan testi betegség létezik, amely erekciós 

gondokat illetve zavarokat okozhat. 

 

Például a központi idegrendszer sérülései, a parkinson kór, a gerincvelő károsodásai vagy a 

hypotalamus elváltozásai. 

 

Nehézséget okozhat még a belső elváltozású mirigyek funkciózavarai, illetve műtéteket 

követő problémák esetében. 

 

Ha érzéketlenné vált a test 

 

A gerincagysérülés esetében azonban már komolyabb következményekkel is számolni kell: 

bénulás illetve az alsótest és a lábak érzékelőképességének részleges vagy teljes elvesztése is 

kialakulhat. 

Ez férfiak esetében komolyabb szexuális funkcióveszteséget jelent, mint a nőknél, hiszen 

náluk a merevedés megtartása mellett is elveszik a magömlés képessége, ennek pedig lesújtó 

lélektani hatása lehet. 

 

A gerincagysérültek esetében új erogén zónák jöhetnek létre a testen, nagyobb hangsúlyt kap 

a pszichológiai jellegű kielégülés (pl. annak öröme, hogy a partnernek örömet szerezhet az 

illető); illetve megmaradnak a kielégülés egyéb kísérő jelenségei: heves szívverés, bőrpír, 

pulzusszám emelkedése stb. A fizikai orgazmust azonban elsősorban pszichés orgazmus veszi 

át. 

 



Egy szerető, figyelmes és megértő partner azonban, akinek megfelelően kommunikálják a 

vágyakat és kéréseket, segíthet áthidalni a nehézségeket, és az önbizalom helyreállításában is 

fontos szerepe lehet. 


