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Kerekes székesek is használhatják az újonnan vett kisbuszt 

 
  Új, akadálymentesített mikrobuszt kapott a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

fenntartott abonyi Humán Szolgáltató Központ.                   

                   
Vezetője, Deákné Orosz Zsuzsa elmondta, az új, kilenc személyes gépjárművet múlt héten 

adták át hivatalosan az intézménynek. Az újonnan beszerzett kisbusz a támogató szolgálat 

régi, hétesztendős autóját váltotta fel. 

 
– A jármű főleg fogyatékos embereket, elsősorban gyermekeket szállít. A diákokat 

reggelenként Szolnokra viszi a Liget útra, majd délután értük megy egy személyi segítővel. A 

kisbusz (melyet kerekesszékes személyek is tudnak használni) egyéb feladatokra is igénybe 

vehető, például ügyintézésre vagy különböző egészségügyi szakrendelésekre való szállításra. 

A jármű ellenértékét a szociális intézmények részére biztosított abonyi, illetve ceglédi 

önkormányzati támogatás szabadon felhasználható pénzmaradványából, valamint a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványából fedezték. 

 
forrás: szoljon.hu 

 

 

Kuku és barátai - Mesekönyv a segítőkutyákról 

 

 



Különleges mesekönyv, különleges szerzőtől. A Kuku és barátai - Ismerjük meg közösen 

a segítőkutyák világát! című mesekönyvet egy gyógypedagógus-szociológus , Loványi 

Eszter írta. Ha valaki, ő tudja milyen nehézségekkel kell megküzdenie annak, aki 

valamiben eltér az egészséges társaitól. A szerző ugyanis születése óta hallássérült.  

 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársa, szabadidejében önkéntesként 

dolgozik a NEO Magyar Segítőkutya Egyesületnél. Mindennapjait egy hangjelző kutya 

könnyíti meg, különösen akkor, amikor nem viseli a hallókészülékét. Kuku a hangok például 

a gazda nevének szólítása és zajok, mint az ébresztőóra, kopogás, csengő, riasztó, jelzésével 

segíti gazdája életét. Ha valamilyen zaj hallatszik, a kutya először megkeresi, hogy mi történt, 

majd érintéssel figyelmezteti Esztert, és elvezeti a zaj forrásához, azt pontosan megmutatva. A 

világon számos országban alkalmazzák a hallássérült-segítő kutyákat, azonban 

Magyarországon még kevésbé ismert ez a segítőkutya-típus.  

 

A könyv bemutatóján a címadó Kuku, a golden retriever is megjelent néhány társával együtt. 

 

A mesekönyv egyik fő célja a vakvezető-, hallás-, mozgássérült-segítő, személyi segítő és 

terápiás kutyák világának és fogyatékossággal élő gazdáik mindennapjainak megismertetése 

az érdeklődőkkel - Kuku szemszögéből. A 44 oldalas, gazdagon illusztrált vidám 

ismeretterjesztő mesét tartalmazó kiadvány elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekek 

számára készült, igaz történetek alapján. Ez a korosztály még nagyon nyitott, természetesként 

kezeli a sokféleséget, a másságot, ezért fontos, hogy minél korábban legyen lehetőségük 

tapasztalatokat szerezni erről a területről. 

 

A könyv valódi szereplők, segítőkutyák történetén alapul és a kutya-gazda párosok 

rendszeresen tartanak társadalmi szemléletformáló programokat a "mesefigurákkal" történő 

személyes találkozók még hitelesebbé teszik a gyermekek számára a mesét. 

 

A mesekönyv egyelőre 2 000 példányban jelent meg és a támogatók, mások mellett a NEO 

Magyar Segítőkutya Egyesület, a Norvég Civil Támogatási Alap, valamint a sok vihart látott 

Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány segítségével óvodák, iskolák kaphatnak a 

színes könyvekből. Ha sikert arat, és lesz vállalkozó kedvű kiadó, akkor a másság elfogadását 

kis gyermekkortól segítő mesekönyv a könyvesboltokban is hozzáférhetővé válik. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Megható vallomás Mosolykától 

 
Hozleiter Fanny egy éve van együtt párjával, akinek most közösségi oldalán mondott 

köszönetet a közösen töltött időért. 

 
Örömmel adtuk hírül kicsit több, mint fél éve, hogy Hozleiter Fanny, azaz Mosolyka férjhez 

ment. A pozitív életszemléletű, kerekesszékes lány sokaknak erőt ad, rengetegen drukkolnak 

neki, és Facebook-oldalát is közel kilencvenezren követik. 

 

Mosolyka legújabb posztját pedig máris rengetegen lájkolják, hiszen egy egészen megindító 

bejegyzéssel köszönti férjét évfordulójukon. 

 



"365 napja találkoztam vele először ebben az életemben. Több, mint 1000 mosolyt varázsolt 

azóta az arcomra. Legalább 600-szor öltöztetett és vetkőztetett. Éjjelente átlagosan 3-szor 

felébred hozzám, hogy segítsen megfordulni az ágyban. 2 alkalommal fogta a kezem, és 

tartotta bennem a lelket a mentőben. 1-szer megkérte a kezem, 10 hónapja boldog és büszke 

felesége vagyok. 4 percet álltam mellette egyedül jàrógéppel. 1. akit állva megöleltem 

életemben. Az elmúlt fél évben 7 oxigénpalackot hasznàltunk el, több tucat gyógymódot 

kipróbàltunk, de mégis az ő puszija, és ölelése a legjobb gyógymód. Sokat küzdöttünk, és 

örömködtünk. Sírtunk. Nevettünk. Valamit nem jól csináltunk, valamit tökéletesen. De 

minden közül a legfontosabb, hogy megszàmlálhatatlan csodás pillanatot éltünk át együtt, 

millió meglepetéssel és tanulàssal gazdagodva. Még vagy 100 évet együtt, 2 gyermekkel 1 

tóparti csendes házban. Egészségben... 2 lábon járva..." - olvasható Fanny bejegyzése a közös 

képük mellett. 

 

Kívánjuk, hogy legyen így! 

 

 
 
365 napja találkoztam vele először ebben az életemben. Több, mint 1000 mosolyt varázsolt 

azóta az arcomra. Legalább 600-szor öltöztetett és vetkőztetett. Éjjelente átlagosan 3-szor 

felébred hozzám, hogy segítsen megfordulni az ágyban. 2 alkalommal fogta a kezem, és 

tartotta bennem a lelket a mentőben. 1-szer megkérte a kezem, 10 hónapja boldog és büszke 

felesége vagyok. 4 percet álltam mellette egyedül jàrógéppel. 1. akit állva megöleltem 

életemben. Az elmúlt fél évben 7 oxigénpalackot hasznàltunk el, több tucat gyógymódot 



kipróbàltunk, de mégis az ő puszija, és ölelése a legjobb gyógymód. Sokat küzdöttünk, és 

örömködtünk. Sírtunk. Nevettünk. Valamit nem jól csináltunk, valamit tökéletesen. De 

minden közül a legfontosabb, hogy megszàmlalhatatlan csodás pillanatot éltünk át együtt, 

millió meglepetéssel és tanulàssal gazdagodva. Még vagy 100 évet együtt, 2 gyermekkel 1 

tóparti csendes házban. Egészségben... 2 lábon járva... heart hangulatjel 

Fotó: Csányi István 

Aki lemaradt: Vannak már olyan írásaim, posztjaim, különleges eseményeim, amit csak is 

kizárólag a privát levezőlistámra feliratkozók láthatnak, olvashatnak. Ezzel is szeretném 

személyesebbé tenni Veletek a kapcsolatot, akár csak a "Most est Mosolykával" 

programsorozattal. Az alábbi linken feliratkozhattok most, ha részesei szeretnétek lenni a 

"privát" gondolataimnak, programjaimnak, írásaimnak.  

Ott találkozunk heart hangulatjel 

Privát feliratkozás: http://eepurl.com/bgOHEb 

 
forrás: hir24.hu 

 

 

 

HUSZONÖT ÚJ ALACSONYPADLÓS BUSZ ÁLL FORGALOMBA 

MÁJUSBAN A FŐVÁROSBAN 

 
Huszonöt új alacsonypadlós, klimatizált, környezetbarát motorral felszerelt szóló 

autóbusz áll forgalomba májusban Budapesten. 

 

 
 

 
Dabóczi Kálmán, a BKK Zrt. vezérigazgatója a huszonöt busz keddi bemutatóján elmondta, 

hogy szolgáltatásbeszerzésnek köszönhetően állnak forgalomba az új járművek. A 

szolgáltatási keretszerződés 8+2 évre számított becsült értéke mintegy hetvenmillió forint. 

 



Májustól több lépcsőben állnak forgalomba az új buszok, amelyek alapvetően Dél-Budán 

közlekednek majd - közölte. 

 

Dabóczi Kálmán elmondta azt is, hogy a buszüzemeltetési közbeszerzési eljárás 

eredményeként a későbbiekben összesen hetvenöt ilyen busz áll majd forgalomba, és így a 

BKK vonalain közlekedő buszállomány mintegy 65 százaléka alacsonypadlós lesz. 

 

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy Budapesten jelenleg 1350 busz 

közlekedik. A főváros célja, hogy a buszok kényelmesek és pontosak legyenek. További cél 

az, hogy a budapesti tömegközlekedési eszközök vonzó alternatívát jelentsenek az autós 

közlekedéshez képest - tette hozzá. 

 

 
 
A közreadott sajtóanyag szerint az új MAN Lion´s City A21 buszok a VT-Arriva Kft. 

üzemeltetésében közlekednek majd. Az első buszok május elsején állnak forgalomba. Az új 

buszok az EURO 6 környezetvédelmi kategóriába tartoznak, vagyis fokozottan 

környezetkímélők. A járműveket olyan biztonsági rendszerrel látták el, amely 

megakadályozza, hogy az utast vagy a táskáját, kabátját odacsukja a záródó ajtó. 

 

Az új autóbusz-üzemeltetési rendszer lényege, hogy a szolgáltatást megrendelő BKK Zrt. - a 

BKV Zrt. mellett, pályáztatás úján - megbíz egy-egy vonal vagy vonalcsoport üzemeltetésével 

magántársaságokat is, amelyeknek ehhez biztosítaniuk kell a szükséges új és környezetkímélő 

járműveket. 

 
forrás: holvezessek.hu 

 

 

 

 



 

Drámai pénztelenség a támogató intézményeknél 

 
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács rendkívüli ülését kezdeményezte a társelnök. 

 
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) rendkívüli ülésének összehívását 

kezdeményezte Hegedüs Lajos, az OFT társelnöke, a MEOSZ elnöke abból a célból, hogy a 

tanács megvitathassa a jövő évi költségvetés fogyatékossággal élő embereket érintő részeit. 

Az elnök Czibere Károly államtitkárnak, az OFT elnökének írt levelében kiemeli: mivel az 

ország gazdasági helyzete a kormányzati kommunikáció szerint folyamatosan javul, végre sor 

kerülhetne a csőd szélén álló támogató szolgálatok vagy a fogyatékos embereket ellátó 

intézmények megmentésére. 

 

A nemrég elfogadott, 2015-2025-re szóló új Országos Fogyatékosságügyi Program 

megvalósítását a kormány által kidolgozott, több évre szóló intézkedési terveknek kell 

biztosítaniuk. Az első tervben – amelynek július elejéig el kell készülnie – már szerepelnie 

kell egy sor olyan intézkedésnek, amelyek javítják a fogyatékos emberek életkörülményeit, és 

amelyekre a jövő évi költségvetésben forrást kell biztosítani. Ezeket az OFT-nek – mint a 

fogyatékos emberek legmagasabb szintű érdekképviseleti és egyeztetési testületének – a 

törvény szerint is meg kell vitatnia, ezért most, a költségvetés összeállításakor különösen 

indokolt, hogy az államtitkár összehívja a Tanácsot. 

 

Hegedüs Lajos levelében néhány égető kérdést is felsorol: meg kell szüntetni a fogyatékos 

emberek önálló életvitelét segítő támogató szolgálatok, az átmeneti otthonok, a számukra 

ápolást-gondozást nyújtó lakóotthonok és a nappali szociális ellátásukat biztosító intézmények 

drámai alulfinanszírozottságát, valamint meg kell emelni az akkreditált- és szociális 

intézményi foglalkoztatók támogatását, mert a jelenlegi bértámogatás a 2011-es 

minimálbérhez lett igazítva, és azóta sem nőtt. 

 

A MEOSZ elnöke arra is figyelmeztet: a kormánynak érdemben foglalkoznia kell a fent 

nevezett problémákkal és folyamatosan egyeztetnie kell a fogyatékos embereket 

szervezeteivel, elkerülendő, hogy a Civil Érdekvédelmi Hálózat (CÉHálózat) által nemrég 

szervezett tüntetéshez hasonló utcai demonstrációkon kelljen követelni e nagy létszámú, 

jelentős hátrányokkal küzdő társadalmi csoport helyzetének javítását. 

 

Az államtitkár május 5-re összehívta a Tanácsot, amely – több más napirendi pont mellett – a 

2016-os költségvetési terveket is tárgyalni fogja. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magikme: az elfogadás játéka 

 

 
 
Nemhogy Magyarországon, de a világon sincs olyan játszótér, ahol a sérült és egészséges 

gyerekek együtt tudnának játszani. Öt magyar anyuka, akik közül többen sérült gyereket 

nevelnek, megtalálták saját megoldásukat a problémára. A Magikme egy hiánypótló 

társadalmi vállalkozás: olyan játszótéri eszközöket terveznek, amelyeken a kerekes székből 

kiszállva tud a sérült gyerek együtt játszani egészséges társaival. Most az első ilyen libikóka 

prototípusának a legyártására gyűjtenek az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon. 

 

 

Öt édesanya – Török Flóra, Élő Fruzsina, Harsányi Eszter, Turai Anna, Emrich Krisztina – 

kitartó munkájának köszönhetően a jövőben végre teljesülhet egy álom, ami sok szülőnek 

eddig elképzelhetetlen lett volna, hisz a súlyosan mozgássérült gyerekek megfelelő eszköz 

hiányában nem tudtak együtt játszani egészséges kortársaikkal. Kisfiaik nehéz sorsot 

cipelnek, de a szülők mégis úgy gondolták, ha már sérült gyereket kaptak az élettől, akkor 

megpróbálják mindezt pozitívvá varázsolni. Ugyanahhoz a fejlesztőhöz járnak gyerekeikkel, 

innen az ismeretség. 

 

Egy idő után mindegyiküknek szembesülnie kellett azzal, hogy sérült gyermekekkel 

képtelenek lesznek visszatérni a munkaerőpiacra. Sokáig tépelődtek, hogy mihez is tudnának 

kezdeni, aztán saját játszótéri tapasztalataik nyomán született meg a Magikme – Én is hadd 

játsszak veled elnevezésű projekt, amelyet önkéntes alapon indítottak el. Blogjukon 

részletesen beszámolnak a kezdeményezésükről, filozófiájukról, de személyes történeteiket és 

mindennapi bonyodalmaikat is megosztják az olvasókkal. 

 

Így tudsz segíteni! 

1. A projekt crowdfunding oldalán fent jobb oldalon nyomd meg a ciklámenszín „Contribute 

now” gombot. 



 

2. Opcionálisan: Az ajándék kiválasztásához nyomd meg az „Add perk” gombot. Nem muszáj 

választani. A támogatási összeget a fontjel (£) után kell beírni, bármennyi lehet. A 

folytatáshoz nyomd meg a „Continue to payment” gombot. 

 

3. Bankkártyás fizetés esetén töltsd ki a „Pay with credit card” részt. A kártyán szereplő nevet 

(Name on Card), a bankkártya négyszer négyjegyű számát (Card Number), a lejárati dátumot 

(Month – hónap, Year – év) és a biztonsági kódot (Security Code, a kártya hátoldalán a 

különálló utolsó három számjegy) kell beírni, valamint a számlázási címet (Country – ország, 

Address Line – utca, házszám, City – város, Post Code – irányítószám). Végül a „Submit 

payment” gombra kell kattintani. 

  

 

Élő Fruzsinát, akinek kisfia, Jancsi súlyosan, halmozottan sérült, régóta bántotta, hogy nem 

tud játszótérre járni, és ez igazából senkinek se jó. A gyerekek, de a szülők is el vannak 

szigetelve a való világtól. – Eddig nem tűnt fel az embereknek ez a hiány, ez is a kampányunk 

célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a problémára. Ezek a gyerekek be vannak zárva a kerekes 

székükbe, és ez sajnos határt emel közéjük és az egészséges társaik közé – mondja Harsányi 

Eszter, a Magikme projekt vezetője, akinek a gyermeke súlyos epilepsziával küzd, de 

agyműtétjének köszönhetően javul az állapota. Viszont a gerincváza nem annyira erős, hogy 

hintázni tudjon vagy rá tudjon ülni bármilyen játszótéri eszközre. 

 

Világszinten egyedülálló dolgot álmodtak meg: Amerikában és Nyugat-Európában ugyan 

vannak integrált játszóterek, a tengerentúlon és az angolszász országokban kötelező 

akadálymentes játszótereket építeni, de mégsem találni olyan eszközöket, amelyeket a 

mozgáskorlátozott gyermekek a kerekes székből kiszállva, biztonságosan tudnának használni. 

Gyógypedagógusokkal, rehabilitációs mérnökökkel konzultáltak, végül Csortán Beáta és 

Lendvai Beáta formatervezők segítségével készült el az első eszköz, a Labyrinth is, amelyet 

2–6 éves gyerekek használhatnak. Ez egy négy férőhelyes, két speciális fekvőhellyel ellátott 

rugós libikóka, amelyet mindegyik játékos mozgásba tud hozni, ez pedig különösen fontos a 

mozgáskorlátozott gyerekeknek. A tervezésnél lényegi szempont volt, hogy olyan tárgy 

szülessen meg, ami játék közben fejleszti is őket. 

 

– Ennek a játéknak a segítségével tényleges kapcsolat alakulhat ki a sérült és egészséges 

gyerekek között, ami mindegyikük jövőjét tekintve nagyon fontos. Szülőként nagyon nehéz 

mindig elmagyarázni, hogy a fiaink miért olyanok, amilyenek. Ha az egészséges gyermekek 

rendszeresen találkoznának sérültekkel, akkor ez már nem is lenne kérdés. Az én kisfiam 

integrált óvodába jár, látom rajta, mennyit jelent ez az ő fejlődése szempontjából. Az ovis 

társai elfogadják, mérhetetlen szeretettel fordulnak felé. Ez a korosztály még befogadó, hisz 

annyira ártatlanok. Számukra teljesen természetes, hogy Áron sisakot kell, hogy viseljen, 

hogy lassabban tudja a dolgokat elvégezni. Mindenkinek kellene egy sérült gyermek a 

környezetébe, hogy lássa, ők ugyanolyan emberek, mint bármelyikünk – fogalmaz Harsányi 

Eszter. 

 
A Magikme anyukái vallják, „ez az útja annak, hogy a gyerekek nyíltszívűvé, toleránssá, 

empatikussá és együttműködővé váljanak a másság iránt, és felnőttként támogató, nyitott 

közösségeket, társadalmat teremtsenek maguk körül”. 

 

Múlt hét elején indították el Indiegogo-kampányukat, ahol negyven nap alatt szeretnék 

összegyűjteni a prototípus legyártásához és telepítéséhez szükséges nyolcezer fontot, vagyis 



kicsit több mint hárommillió forintot. Rengeteg támogatójuk van: hétfőtől csütörtökig sikerült 

összegyűjteni az első Magikme játszóeszközhöz szükséges pénz több mint felét, és az összeg 

azóta is nőtt. Ráadásul a Kincs-Ö Közhasznú Alapítványnak köszönhetően magyar 

bankszámlára is lehet utalni támogatást a kampány ideje alatt. A tervek szerint a gyártást 

Magyarországon végeznék hazai alapanyagokból, a tárgyalások már folynak erről. 

 

Az első ilyen játékot a XIII. kerületben, a Madarász Utcai Gyermekkórház mellett lévő 

játszótéren fogják felállítani. Ha több adomány gyűlik össze, akkor szeretnék más 

kerületeknek is felajánlani a játszóeszközt, illetve a két másik játszóeszköz-prototípus 

legyártását is tervbe vették. Az emelt homokozóban a sérült gyerekek fekve tudnának játszani, 

de kerekes székkel is oda lehet gurulni, a tetején pedig a taktilis érzékelést fejlesztő eszközök 

is lennének. A banánhinta is a közös játék örömét adhatná meg, ebben is egy-egy rögzített 

fekvő- és ülőhely lett kialakítva. 

 

A Magikme vezetőinek célja, hogy ezek a játszóeszközök mindenhol, ahol sérült gyermek él, 

elérhetők legyenek. Több fővárosi és vidéki önkormányzattal folytatnak tárgyalást, Harsányi 

Eszter szerint már most két-három budapesti kerület részéről komoly az érdeklődés a 

Labyrinth iránt. 

 

– Fontos, hogy a sérült gyerekeket nevelő szülők részéről is érezzék a városvezetők ennek az 

eszköznek a szükségességét. Az első kampány során nagyon sok, hasonló helyzetben lévő 

szülőnek eljuttattuk a Magikme hírét, bízunk benne, hogy az első játszóeszköz kihelyezése 

után már ők is kezdeményezni fogják ezeknek az építését – mondja Harsányi Eszter. 

 

Közben már Németországból is megkeresték a Magikme csapatát, de ők nyugat-európai és 

amerikai alapítványokkal is felvették a kapcsolatot, így nem kizárt, hogy hamarosan a 

nagyvilágban is használni fogják a magyar fejlesztésű libikókát. 

 
videó: https://www.youtube.com/watch?t=12&v=moXBaR6ZxkI 

 

 
forrás: mno.hu 

 

 

A kép, ami bejárta a világot: így mutatott példát a 18 éves gimnazista 

 
Három éve minden nap a hátán viszi iskolába mozgássérült barátját egy 18 éves 

gimnazista. 

 
Három éve minden nap a hátán viszi iskolába barátját a 18 éves Xie Xu. 19 éves osztálytársa, 

Zhang Chi ugyanis izomsorvadásban szenved, így egyedül nem is lenne képes elmenni a kínai 

Daxu gimnáziumba – írta a Daily Mail. 

 
Az iskola igazgatója, Guo Chunxi elmondta, hogy a két fiú között nincs vérségi rokonság, ám 

Xie Xu a gimnázium első napjától fogva mindenben segíti mozgássérült barátját. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=moXBaR6ZxkI


 

 
 

 
Minden reggel elviszi az iskolába, megvárja, otthon pedig segít neki a mindennapi életben: az 

öltözésben, főzésben, a mosásban és a takarításban is. 

 

Az igazgató azt is elmondta, a nehézségek ellenére a két fiú osztályelső, keményen tanulnak 

azért, hogy majd főiskolára mehessenek. 

 

Xie Xu helytállása olyan inspirálóan hatott a többi diákra, hogy többen is önként ajánlkoztak, 

segítenek Zhangon, ezért a fiú még egyetlen óráról sem hiányzott vagy késett el. 

 
forrás: eduline.hu 

 

 

 

Közgyűlést hív össze a Fény utcai piac fagyigate-ügyben 

 
A politikai kommunikáció minden finomsága kiélvezhető az abszurd rózsadombi 

botrányban. Középpontban szegény, hajuknál előrángatott kerekes székesek. A lényeg 

azért az, hogy máris legális lett a támfalra ülni, és a józan ész győzni látszik. 

 

Megtörtént a találkozó Láng Zsolt polgármester és Kiss Ferenc, a piacot üzemeltető – 70 

százalékban önkormányzati tulajdonú – kft. ügyvezetője között. Azért találkoztak, mert egyre 

terebélyesedő felháborodást szült, hogy a piac üzemeltetőjének emberei hosszú évek óta 

agresszív portásmodorban zaklatják a járókelőket és a vásárlókat, arra hivatkozva, hogy a piac 

melletti utcarész magánterület. A legutóbbi, a botrányt kirobbantó eset az volt, amikor egy, az 

alacsony támfalon gyerekével fagylaltozó anyát támadtak be, hogy oda nem ülhet le. 



 

A nő nem hagyta annyiban, levelet írt a sajtónak és elment az üzemeltetőig. Akitől sorban 

érkeztek az egymásnak gyökeresen ellentmondó, hajuknál előrángatott kifogások az 

életveszélyes támfaltól – olyan magas, mint bármelyik utcai pad – az életveszélyes vegyszeres 

kezelésig, illetve addig, hogy a falon üldögélők miatt nem látni be a boltokba. Utábbi “érv” 

nevetséges mivoltát bárki átlátja, aki valaha járt a Fény utcában. 

 

Az önkormányzat először a komcsi portások pártjára állt, annyira, hogy a sajtósuk 

nyilvánosan megtámadta a panaszt tévő állampolgárt, és a beleegyezése nélkül kiposztolta a 

levelét, a nevével együtt. Aztán rájöttek, hogy mekkora a felháborodás, és azonnal váltottak. 

Ebben nyilván nem kis szerepet játszott, hogy már 2100 résztvevő felett jár a most csütörtökre 

az utcába meghirdetett néma demonstráció. 

 

  

3 nap múlva jön az év tüntetése a Fény utcai piac seggfejei ellen 

Fantasztikus fejlemények a budai fagyigate-ben: már most több mint kétezren jelentkeztek 

arra a… 

Tovább: 

De Láng Zsolt polgármester demonstratív vasárnapi átállása előtt történt valami. Szombaton – 

egészen elképesztő húzással – mozgássérültjeleket festettek a kérdéses járdaszakaszra. 

Korábban nem esett szó arról, hogy az üldögélők akadályoznák a kerekesszékeseket, arról 

nem is beszélve, hogy a fal mindkét oldalán járda húzódik. 

 

Bezzeg a jelek felfestése utáni napon Láng – a Kiegyesúlyozó szerepében – már a következőt 

írta a fotója alá, amin azon a kis falon ülve fagyizik: 

 

Ebben a gyönyörű tavaszi időben mindenhol jó érzés leülve fagyit nyalni, a Fény utcában is. 

Az év összes napján pedig fontos odafigyelnünk egymásra, biztonságunkra, kiemelten például 

a kerekesszékesek vagy a babakocsit toló kismamák esetében. 

Úgy hozta be a képbe ő is a kerekesszékeseket – akik úgy kerültek az ügybe, mint Pilátus a 

krédóba –, hogy az önkormányzat emberei festették fel korábban a jeleket. Az önkormányzat 

friss közleménye, ami a mai egyeztetésről számol be, szintén tartalmaz egy ilyen mondatot: 

 

A lényeg számunkra, hogy miközben biztosítjuk a kerekesszékesek és a babakocsit használók 

számára az akadálymentes közlekedés lehetőségét, a támfalon fagylaltozni vágyók kérését is 

teljesíteni tudjuk. 

Vicces a gyakorlatban látni, hogy egy médiatudatos politikus hogyan ismneri föl a hangulatot, 

majd teremti meg Salamon királyi imidzset, kompromisszumot teremtve olyan dolgok között, 

amiket – közvetlenül vagy közvetetten – ő hozott létre. De az a lényeg, hogy Láng végül is 

hallgatott a közfelháborodásra, és minden átlátszó logófelfestés és kommunikációs 

ügyeskedés ellenére már nem az teljes abszurditás uralkodik a Fény utcában. És ez tényleg 

nem kevés! 

 

Íme az fb-komment formájában kiadott közlemény: 

 

Kedves Facebook-látogatók! 

 

Ma délelőtt megtörtént az egyeztetés dr. Láng Zsolt polgármester és Kiss Ferenc, a Fény 

Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. ügyvezetője között. A 70%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetője a törvényes határidők 



betartásával május 11-ére összehívta a Piac közgyűlését. A közgyűlés jogosult dönteni a Piac 

tulajdonában álló területen mindenfajta változtatás megtételéről. Az említett terület ugyanis 

magánterület, nem közterület. A Piac részéről sajnos rengeteg rossz mondat született az 

elmúlt napokban. A lényeg számunkra, hogy miközben biztosítjuk a kerekesszékesek és a 

babakocsit használók számára az akadálymentes közlekedés lehetőségét, a támfalon 

fagylaltozni vágyók kérését is teljesíteni tudjuk. Ez véleményünk szerint megoldható. Addig 

is a Fény utcai piac Intézőbizottsága felfüggesztette azt a korábbi döntést, miszerint a támfalra 

nem lehet leülni. A piac és környezetének rendje természetesen fontos, de legalább ennyire 

oda kell figyelnünk az odalátogatók kívánságaira. 

 
forrás: cink.hu 

 

A mozgáskorlátozottak számára hetedszer rendeznek sportnapot 

 
Hetedik alkalommal kerül sor szombaton a MERI Sportnapra, melynek célja, hogy a 

mozgáskorlátozott, fogyatékos emberek megismerhessék és kipróbálhassák azokat a 

sportokat, amelyeket ők is űzhetnek. 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és az Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) közösen rendezi meg a sportnapot az OORI XII. 

kerületi létesítményének főépületében. 

 

A program idei védnöke Illés Fanni paralimpikon úszó, kerekesszékes szépségkirálynő. 

 

A MEOSZ tájékoztatása szerint a rendezvényen közel húsz sportággal ismerkedhetnek meg az 

érdeklődők, köztük a kerekesszékes kosárlabdával, rögbivel és tenisszel, az ülőröplabdával, a 

kerekesszékes vívással, a sportlövészettel, a búvárkodással, az íjászattal, a bocciával, de a 

kerekesszékes karatét is kipróbálhatják. 

 
A sportágak egy részét paralimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportolók mutatják be. A 

sportnap házigazdája, Dani Gyöngyi ötszörös ezüstérmes paralimpikon vívó mellett ott lesz az 

eseményen Mohamed Aida világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok tőrvívó, Szász Emese 

világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó, Rédli András világ- és Európa-bajnok 

párbajtőrvívó, Krajnyák Zsuzsanna négyszeres ezüstérmes paralimpikon, világbajnok tőröző 

és Szekeres Pál bronzérmes olimpikon, többszörös paralimpiai bajnok tőr- és kardvívó. A 

résztvevők találkozhatnak Szávai Csaba erőemelővel, Szabó Ozor János szkander- és 

erőemelő világbajnokkal és Farkas László kerekesszékes teniszező paralimpikonnal is. 

 

A sportnapon évről évre több százan vesznek részt, az aktív sportolók és az érdeklődők 

mellett olyan önkéntes segítők is, akik mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek 

vagy annak tanulnak. 

 
forrás: stop.hu 

 

 

 

 

 

 



Ronaldo ezúttal egy kerekes székes srácnak adta mezét 

 
Egy deréktól lefelé megbénult Real Madrid-szurkolót hatalmas öröm érte vasárnap este. 

 
Mint arról korábban beszámoltunk, a királyi gárda 4-2-re diadalmaskodott tegnap este a Celta 

Vigo vendégeként a spanyol bajnokságban. 

 

A mérkőzést követően Cristiano Ronaldo és Javier Hernandez is egy kerekesszékes 

drukkernek adta oda mezét. A fiú később büszkén mutogatta a pólókat és a játékosokkal 

készített közös fotókat. 

 

Ronaldo a múlt heti, Atlético Madrid elleni BL-meccsen egy kisfiúnak nyújtotta át felsőjét, 

miután a bemelegítéskor eltalálta őt a nézőtéren. 

 
video: http://sport.hir24.hu/foci-eredmenyek/2015/04/27/ronaldo-ezuttal-egy-kerekesszekes-

sracnak-adta-mezet/ 

 
forrás: sport.hir.hu 

 

 

Nem fogják elhinni, amit ez a kerekes székes rendőr a várfalon művel! 

 

 
 
Én is hinni akartam benne, hogy felfelé húzza magát a várfalon, de ezt teljesen 

elképzelhetetlennek tartottam, és milyen jól tettem. Meg kellett nyitnom nagyban a képet, 

hogy észrevegyem a kötelet, amin épp leeresztik.  

http://sport.hir24.hu/foci-eredmenyek/2015/04/27/ronaldo-ezuttal-egy-kerekesszekes-sracnak-adta-mezet/
http://sport.hir24.hu/foci-eredmenyek/2015/04/27/ronaldo-ezuttal-egy-kerekesszekes-sracnak-adta-mezet/


De amit Swasie Turner csinál, az így is elképesztő: egy balesetben bénult le, amikor szolgálat 

közben elütötték, majd néhány hónappal később feleségét is elvesztette, aki rákban halt meg. 

Azóta, 1997 óta, 1 millió fontot gyűjtött össze hasonló akciókkal különböző alapítványoknak, 

és ezalatt 61 ezer kilométert tett meg kerekes székkel. A máltai Valletta erőd fala (amiről a 

képen épp ereszkedik) 47 métert tett hozzá az útjához. 

 
forrás: index.hu 

 

 

Kerekes székes rögbi: "Itt mindenki fejesugró" 

 
video: http://www.hirado.hu/videok/?video=411255 

 
forrás:  hirado.hu 

 

 

 

 

“EGY ÁTLAGEMBER EZT A FELKÉSZÜLÉST NEM IS BÍRNÁ” 

 
Már tizenhárom éve minden áprilisban futóversenyt rendeznek Albertirsán, amelyen 

gyerekek és felnőttek mellett fogyatékos emberek is elindulnak. Az egyik szervező, az 

IRMÁK-csoport éppen az ő életvitelük javításával foglalkozik, szeretné őket integrálni a 

társadalomba. 

 

A cégvezető, Szebenszki Bence szerint ennek fontos eszköze a sport, melyben a kitartás és az 

áldozatos munka, amely egy átlagember számára is kemény lenne, többeket már egészen az 

olimpiai éremig juttatta. Nem is hétköznapi felkészülési időszakot dolgoznak végig a 

legeredményesebb sportolóik. 

 

“A sport nagyon fontos kitörési pont számukra, hiszen ez az a terület, ahol a legkisebb a 

különbség az egészséges embertársaikhoz képest, és amit kompenzálni tudnak akarattal. 

Mivel az IRMÁK számára kiemelten fontos a sport, mi is nagy hangsúlyt fektetünk rá. Az 

egyik legeredményesebb speciális sportszervezet vagyunk.” 

 

“Amelyik versenyen elindulunk, általában megszerezzük a győzelmet, de legalább dobogóra 

állunk. Vannak kiemelkedő tornászaink, úszóink és atlétáink, akik mögött nagyon komoly 

felkészülés van. Egy ilyen még egy átlagember számára is nagyon kemény, a velük 

foglalkozó munkatársaink szintén rengeteg energiát fektetnek egy-egy komolyabb helyezésbe. 

 

video: http://rcnews.hu/egy-atlagember-ezt-a-felkeszulest-nem-is-birna/ 

 
forrás: rcnews.hu 

 

 

 

 

http://rcnews.hu/egy-atlagember-ezt-a-felkeszulest-nem-is-birna/


Segítség kell! Veszélyben a vak aikido mester és tanítványainak bajnoki 

indulása 

 
Bajnokságra mennének a vak aikido mester és tanítványai, a fogyatékossággal élő 

gyerekek. 

 
Az első Inkluzív Karate bajnokság Belgiumban lesz, ahol Kátai Németh Vilmos vak 

harcművész és néhány gyengénlátó gyerek képviselné hazánkat, ám a csapat kijutása 

veszélybe került. 

 

- Az utolsó pillanatban derült ki, hogy nincs buszunk, amivel kijuthatnánk. Ez tragédia, hiszen 

ezeknek a gyerekeknek és persze nekem is, sokat jelent ez a verseny – mondta csalódottan a 

mester. 

 

- Mi lennénk a bajnokság záró programja, ám egyelőre úgy tűnik le kell mondjunk erről az 

álomról – tette hozzá Vilmos, akinek szülinapi kívánsága is az volt: bárcsak kijuthatnának 

Belgiumba! 

 

 
 
Kátai Németh Vilmos (balra) és a tanítványok szeretnének kijutni/Fotó: Fuszek Gábor 

 
Sokan gondolják, hogy természetfeletti képességei vannak, ám ő ezt kicsit sem tartja 

különlegesnek, ahogy ő mondja: "Az élet hozta így, én csak alkalmazkodok." Tizenhat évesen 

vesztette el látását betegség miatt. Nem sokkal később már vak emberként sétált az utcán 

amikor megtámadtak, emiatt határozta el: tanítani fog látót és vakot egyaránt. Így született 

meg a Fehér kard nevű stílus, mellyel a vakok képesek lehetnek megvédeni magukat. 

 
forrás: blikk.hu 

 



Okostelefonos app fogyatékkal élőknek 

 
Legtöbbünknek az okostelefon egy könnyen használható, érintőképernyőn keresztül 

vezérelhető eszköz. Akik viszont a felső végtagjuk fogyatékossága miatt nehezen 

mozgatják a kezüket és az ujjaikat, azoknak egyáltalán nem egyszerűen kezelhető. A 

Samsung Dowell alkalmazás éppen nekik kínál megoldást. 

 
Jelenleg a felső végtagi fogyatékossággal élők fejegeret, „hanyattegeret” (track ball) és egyéb 

segítő technológiákat alkalmaznak a számítógép használatához. Az ilyen eszközökkel 

kombinált szoftveres megoldások nagy segítséget adnak, mivel szükségtelenné teszik a 

számítógép kezelését nyomógombokkal. 

 

Csakhogy az okostelefonokhoz számos viszonylag bonyolult kézmozdulat szükséges (például 

a gombok érintéses megnyomása vagy az ujj képernyőn csúsztatása), s emiatt a fogyatékkal 

élő felhasználók általában nehézségekkel küzdenek az ilyen készülékek kezelésekor. Bár az 

okostelefonok alkalmazása egyre szélesebb körben terjed, mostanáig még senki sem 

fejlesztett okostelefonos segédprogramokat a felső végtagi fogyatékossággal élőknek. 

 

 
 
video: https://www.youtube.com/watch?v=WylFBH5CqJU&feature=youtu.be 

 

 
A Dowell alkalmazás feltelepítése, valamint az okostelefon és az USB-ről működő 

számítógépes segédeszköz csatlakoztatása után a felhasználó a mobil kijelzőjének alsó és 

felső részét Dowell felhasználói felületként használhatja. A kijelző felső részén számos 

érintőképernyős parancs mellett lehetőség van az érintéses és az elhúzásos vezérlésre is. Az 

https://www.youtube.com/watch?v=WylFBH5CqJU&feature=youtu.be


alsó részen pedig a felhasználó a menükhöz, a főképernyőhöz, a háttérfunkciókhoz és a 

Galaxy okostelefon egyéb alapvető hardveres funkcióihoz férhet hozzá. Működését jól 

bemutatja – a koreai nyelvű magyarázat megértése nélkül is – ez a videó. 

 

Az alkalmazás tesztelése során kiderült, hogy a felső végtagjuk fogyatékosságával élők 

többnyire kényelmesen és hatékonyan tudják használni az okostelefont saját meglévő 

segédeszközeik révén is, fölösleges tehát további drága felszereléseket vásárolniuk. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WylFBH5CqJU&feature=youtu.be
http://www.meosz.hu/


 

 

 

                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Autisták és designerek készítenek menő bútorokat 
 

Szalkai Dani designerként az autizmus és más viselkedészavarok jelenségével 

foglalkozik – kutatásaiban autizmusbarát környezeteket vizsgál. 

A Miskolci Autista Alapítványnál végzett munkája a periférián mozgó közösségek 

helyzetének javítását hivatott előremozdítani. Úgy véli, hogy a design komoly 

társadalomformáló erőt képviselhet.  

 

A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés, amely hazánkban egyedülállónak tekinthető. 

Ez egy dizájn orientált szociális műhely, amely autizmussal élő és értelmileg sérült embereket 

alkalmaz. Ez a tevékenység egy úgynevezett munka rehabilitációs terápia keretén belül folyik 

aMiskolci Autista Alapítvány lakóotthonában. A termékeket egyéni formakarakter illetve a 

sérült munkavállalókra szabott munkamenet jellemzi.  

 

"A műhelyben törekszünk a fenntarthatóságra, hiszen a nyersanyag termesztésétől 

(fűzvessző), a feldolgozás minden állomása helyben történik. A hulladékanyagok és 

újrahasznosítható matériák is felhasználásra kerülnek. A projekt a sérült emberek 

foglalkoztatásával köti össze a tervezők ötleteit, valamint a szakemberek tudását. A profit 

nem az elsődleges szempont, sokkal fontosabb, hogy a műhely egy pozitív és előremutató 

üzenetet közvetítsen a társadalmi periférián egzisztáló sérült emberekről."  

 

"Sok esetben a tervezési koncepció rugalmas keretek közt mozog. Folyamatosan 

kísérletezünk anyagokkal és technikákkal. Ezekből a próbálkozásokból alakulnak ki a 

termékeink. Előfordul, hogy egyedi megrendelés alapján dolgozunk. Tehát jön egy 

megrendelő fix elképzelésekkel és nekünk arra kell egy elfogadható választ adni. Ezek a 

megkeresések mindig nagy hatással szoktak lenni az a műhely működésére. A legfőbb 

szempont, hogy szerethető és befogadható tárgyakat készítsünk. Nagyon fontos, hogy a 

nálunk dolgozó fiatalok értékes napi elfoglaltságot végezzenek és, hogy fejlődjenek a 

képességeik. A megrendelők, vásárlók pedig elégedettek legyenek."  

 

"A műhelyben kültéri és beltéri bútorokat és lakás kiegészítőket készítünk. A termékek formai 

megjelenése nagyon különleges és egyedi; sok esetben meglepő és váratlan megoldásokat 

alkalmazunk. Az elmúlt időszakban egyre több asztalos jellegű megkeresésünk van. Ezekből 

merítve egyszerű ülőalkalmatosságokat készítünk. A Stoki és az Albrechtm a Pad 

bútorainkkal együtt új termékek, amelyek egy speciális táblásítási eljárással készülnek, 

hulladék fából."  

 

A szociális műhely hisz az együttműködés erejében és olyan tervezőket, alkotókat hív/hívott 

meg közös munkára, mint Merényi Dani, Bartha Máté (nonrelevant) vagy a Cellux csoport és 

az AUWorkshop. Ezek a múltbeli, vagy jövőbeli kollaborációk nagyon sokat tehetnek hozzá 



az autizmus jelenségének pozitív megítéléséért. A műhely továbbá együttműködik a Segítő 

Vásárlás programmal a Design Terminállal, illetve más szakmai támogatókkal. 

  

video:  https://www.youtube.com/watch?v=R63UfixpTl4 
 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Gálaest az esélyegyenlőség napja tiszteletére 

  
"Integráció a színpadon a zene és a tánc jegyében" címmel a Mozdulj! Közhasznú 

Egyesület gálaestet szervez, az esélyegyenlőség napja tiszteletére. 

 

Részletek itt! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 május 17. 

  
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 
-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Versíró pályázat fogyatékossággal élő emberek számára 
 

 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület országos versíró pályázatot hirdet fogyatékossággal élők 

számára „ÁLMOK, UTAK, SZÁRNYALÁSOK” címmel. 

 

Részletek itt! 

 

Jelentkezési határidő: 2015 május 31. 

 

  
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R63UfixpTl4
https://www.facebook.com/mozduljegyesulet/photos/a.289632901115205.66979.184506124961217/794992427245914/?type=1&theater
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
https://www.facebook.com/mozduljegyesulet/photos/a.289632901115205.66979.184506124961217/796296373782186/?type=1&theater
http://www.meosz.hu/

