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Rég feltalálták a kerekes székes, babakocsis mozgólépcsőt - Videó! 
 

A mozgáskorlátozottaknak és a babakocsis anyukákban beépítendő lift drágítja meg 

jelentősen a 3-as metró felújítását. 

 

A korábbi 100 milliárdhoz képest már 160-200 milliárdnál járnak a ceruzák a papírokon. 

 

 
 

Az Index úgy tudja, a lifteket azzal akarja kiküszöbölni most a főváros, hogy kiadták a 

Műszaki Egyetemnek: találják fel a kerekesszék- és babakocsi biztos mozgólépcsőt. 

 

Ám a Blikk kiderítette, nem kell feltalálni ilyen szerkezetet, mert hogy 15 évvel ezelőtt 

Sydney-ben már működött ilyen. 



 
 

 

 
 

video:  https://youtu.be/TiB8onXs7J8 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TiB8onXs7J8


„Kétszerannyi megváltozott munkaképességű tudott dolgozni az elmúlt öt 

évben”  

 

Czibere Károly: Eredményesek voltak a reformok 

 
Az elmúlt évek intézkedései áttörést hoztak a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásában, a 2012-ben elindított reformok eredményesek voltak - mondta az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Budapesten, egy szakmai fórumon. 

 

Czibere Károly a Kézenfogva Alapítvány XI. kerületben tartott kerekasztal-beszélgetésén 

megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy az eredmények ellenére lehetnek bizonyos területek, 

amelyeket erősíteni kell, vagy ahol változtatni kell, ezért fontos meghallgatni a szakma 

véleményét is. 

 

Az államtitkár kiemelte: az elmúlt öt évben - a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően - 

kétszer annyi megváltozott munkaképességű tudott dolgozni, mint korábban. 

 

Czibere Károly az intézkedések között említette a rehabilitációs kártyát, amelynek 

köszönhetően a munkaadók a kártyával foglalkoztatottak után kedvezményeket vehetnek 

igénybe, és amelyet a jövőben még több jogosulthoz szeretnének eljuttatni, illetve a 2014 

decemberében folyósított egyszeri, több mint 2,5 milliárd forint értékű támogatást, amelyet a 

megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek a 

munkakörülmények javítására, eszközeik fejlesztésére fordíthattak, és amelyet a jövőben is 

szeretnének meghirdetni. 

 

Popovics Réka, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató-helyettese úgy 

fogalmazott, 2012-ben egy egységesítési folyamat indult el, amely a mai napig zajlik, és 

amelynél fontosak a rendszeres, apróbb finomítások. 

 

Bernáth Ildikó, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nkft. 

szakmapolitikai koordinációs testületének elnöke bemutatta a Rehabilitáció - Érték - Változás 

(RÉV) projektet, amelynek az volt a célja, hogy a már dolgozó megváltozott 

munkaképességűeket képezzék tovább. Hozzátette, a csaknem ötmilliárd forintból 

megvalósuló, októberben záruló program mind Magyarországon, mind Európában 

egyedülálló, hiszen eddig elsősorban munkanélkülieknek indultak képzések. A projektnek 

köszönhetően három állami cég - a FŐKEFE, KÉZMŰ, ERFO - száztizenhat telephelyén, 

több mint ötezer megváltozott munkaképességű dolgozó kapott képzést - emelte ki. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Utazás Parkinzóniában: egy Parkinson-beteg naplója 

 
Az 58 éves életkor és a 18 éves Parkinsonos megpróbáltatások dacára Fehér György még 

hisz a csodában 

 



Utazás Parkinzóniában - ezzel a nem mindennapi olvasmányt sejtető címmel látta meg a 

napvilágot a 18 éve Parkinson-kóros Fehér György rokkant-nyugdíjas újságíró új könyve, 

mely tényszerűen, csipetnyi humorral és rendkívüli öniróniával tárja fel az 58 éves szerző 

betegségének hiteles történetét. 

 

A villamosmérnökből újságíróvá vált szerző tárgyilagosan fogalmazva, lapról-lapra egyre 

inkább pőrére vetkőzve mutatja be a saját és családja mindennapi életét megnyomorító 

betegsége közel két évtizedes és még korántsem befejezett történetét. 

 

A szerző a 18 év alatt, minden, a Parkinson-kór ellen ma alkalmazott gyógyszeres és más, 

például mágnes-terápiás (rTMS) kezelésen, valamint (agy)műtéti eljáráson átesett. Az utóbbi 

szűk két évben a 88 kilóról 68 kilóra fogyott, de még messze nem csont és bőr testébe ezen 

időszak alatt a Duodopa-technológia révén jár „hálni" a lélek. 

 

A gyógyszerpumpa minden reggeli újraindításához azonban a lelkierő kevés! Szüksége van 

tehát egy állandó, ha esik, ha fúj- műszakban, sem szabadságot, sem pedig betegállományt 

nem ismerő segítségre, aki nem (is lehet) más, mint a kezdetektől mind a mai napig mellette 

álló, és emberfeletti munkát végző felesége! 

 

A szerzőnek a18 év alatt bőven volt ideje – ki másén, mint a saját bőrén – tanulmányozni és 

megtapasztalni a közel kétszáz éves, rendkívül alattomos kór legelvetemültebb fortélyait is. 

 

Teljesen tiszta tudattal tudja, és a napnál is világosabban látja, hogy őt már csak a csoda 

mentheti meg. Az 58 éves életkor és a 18 éves Parkinsonos megpróbáltatások dacára Fehér 

György még hisz a csodában. 

 

Az égi és/ vagy földi eredetű, esetleg minden mindegy alapon akár a pokol mélységesen mély 

és forró bugyrából feltörő csodára azért van oly’ nagyon szüksége, mert fel kell(ene) nevelnie 

a most 16 éves lányát! 

 

Egy, a könyve megjelenése előtt „Éjfél körül jön a légszomj és a halálfélelem" címmel vele 

készített interjút a rá jellemző habitusából fakadó szavakkal így fejezett be: „Hiszem, hogy 

most már tényleg felfedezi valaki a Parkinson-kór igazi ellenszerét és a közel kétszáz éves 

betegség 2017-ben, a bicentenáriuma alkalmából oda kerül, ahová való – a szemétbe!" 

 

Az IAT kiadó által kiadott kötet a Libri könyvesbolt-hálózatában, valamint a libri.hu internet 

címen (5 százalék online-kedvezménnyel) kapható, illetve rendelhető meg. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Visszaviszik Malmőbe Wilhelm Fruzsinát 

 
Visszakerül Svédországba Wilhelm Fruzsina, mert a nagynénje nem akarja, hogy súlyos 

értelmi fogyatékosok között helyezzék el a lányt. 

 

 

 



Pénteken visszaviszi nagynénje Malmőbe Wilhelm Fruzsinát - írja csütörtöki számában a 

Magyar Nemzet. 

 

Ruff Ágnes azzal indokolta döntését a lapnak, hogy az árva, szerinte enyhén értelmi sérült 

unokahúgát a pszichiátriai betegek tordasi otthonában súlyosan fogyatékos emberek között 

elhelyezni ugyanolyan embertelen lett volna, mint amilyen embertelen az, hogy a svédek nem 

akarják megtűrni Franciskát az országukban. 

 

 
 
A cikk szerint múlt csütörtöki érkezésükkor mindkét nő elégedett volt az otthonnal, 

pár óra múlva azonban a nagynéni úgy döntött, nem hagyja ott a lányt. 

A Magyar Nemzet úgy tudja, Fruzsina kitoloncolását még nem véglegesítették a svéd 

hatóságok, de "ez alighanem előbb-utóbb megtörténik". 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Biztos, hogy a te gyereked nem ehet ingyen az iskolai menzán? 

 
Akár havi 15-20 ezer forintot is spórolhat egy kétgyermekes család, ha jogosultak 

étkezési támogatásra. Érdemes az oktatási intézményekben utánakérdezni, a mi 

gyemekünk vajon nem étkezhet-e ingyen. 

 

 

 



Szeptember elsejétől már 320 ezer gyermek étkezik ingyenesen a közintézményekben. 2015-

ben 58 milliárd forintba kerül a gyermekek közétkeztetése az államnak. Szeptemberben 

bővült azok köre, akik térítésmentesen reggelizhetnek, ebédelhetnek, uzsonnázhatnak a 

bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának becslései szerint egy kétgyermekes családnak 

átlagosan havi 15-20 ezer forintos könnyebbséget is jelenthet az ingyenes étkeztetés bővítése. 

Nézzük, kik örülhetnek az újításnak: 

Aki eddig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, az szeptember 1. után is 100 

százalékos étkezési kedvezményt kap. Ehhez 3 hónapnál nem régebbi, a kedvezményre 

jogosító határozat másolata szükséges. 

 

A három vagy többgyermekes családban élő gyermek szeptember elsejétől 100 százalékos 

kedvezményt kap.  

 

A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek eddig 50 százalékos kedvezményben részesült, 

szeptembertől 100 százalékos kedvezményt kap. A jogosultsághoz szükséges a 3 hónapnál 

nem régebbi, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós 

betegség esetén a szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye (másolatban). 

 

Ugyanígy ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, ott szeptembertől a többi 

gyermek is 100 százalékos kedvezményben részesül. Ugyanolyan igazolások szükségesek, 

mint az előző esetben. 

2016. január elsejével pedig tovább bővül azon gyermekek köre, akik térítésmentesen 

étkezhetnek. Aki olyan családban él, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, vagyis a (a 2015-ös minimálbérrel számolva) 

89 408 forintot, 100 százalékos kedvezményben részesül majd. A jogosultsághoz a szülő 

nyilatkozata szükséges, melyhez külön nyomtatványt fognak adni. Ez az EMMI szerint a 

gyerekek 90 százalékát érinti majd. 

 

Aki nem tudja, gyermekét érinti-e az étkezési támogatás, érdemes a bölcsiben, óvodában, 

vagy iskolában utána kérdezni jár-e kedvezmény és hogyan kell igazolni a jogosultságot, 

amennyiben igen. 

 

Szeptember elsejétől nem csak ez változott a menzákon: egészségesebb ételek, kevesebb só és 

cukor kerül az asztalra. Nincs többé cukros üdítő vagy tea, és édességet sem kaphatnak 

főétkezésként a gyerekek. Szigorú, életkorhoz kötött tápanyag-és kalóriatáblázatok szerint 

főznek, hogy a diákok ne szenvedjenek semmiben hiányt. Egyelőre az új rendszer nem aratott 

osztatlan sikert a gyerekek körében, több iskolából hallani, hogy még nem barátkoztak meg az 

új ízekkel a nebulók. 

 
forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

 

 

 



Gyermekvédelmi utalványok nehézségekkel 

 
Az internetről tudható meg, hogy hol lehet beváltani a gyermekvédelmi Erzsébet-

utalványt. 

 
Egyik olvasónk szerint azoknak, akik gyermekvédelmi támogatást kapnak a várostól, 

mostanában újfajta vásárlási utalványokat adnak. Csakhogy, míg a korábbi, barna színű 

utalványokat bárhol elfogadták, az új zöldeket sok üzletben, főleg az egyik nagy 

áruházláncnál nem akarják fizetőeszközként elismerni. A panaszos állítja, hogy az 

utalványokra csak az van ráírva, hogy mire váltható be (például ruhára, tanszerre, 

élelmiszerre), de az nincs rajta, hogy hol. 

Kik kaphatják? 

A polgármesteri hivataltól megtudtuk, hogy Debrecenben jelenleg több mint 5 ezren kapnak – 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében – Erzsébet-utalványokat. Ennek összege 

gyermekenként idén is 5 ezer 800 forint. Az utalványokat postai úton évente kétszer, 

augusztusban és november utolsó hetében kézbesítik, mindkét alkalommal 5 ezer 800 forint 

értékben. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy évre állapítják meg. Az egy év leteltével 

(illetve az azt megelőző három hónapon belül) lehet ismételten kérelmet benyújtani az ellátás 

újbóli megállapítására. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

feltételeit jogszabály állapítja meg, az utalványok megrendelése is országosan egységesen 

történik. 

Az átadásra kerülő Erzsébet-utalványok és azok felhasználhatósága az ország minden 

településén azonos. 

Azt, hogy melyik üzletben, mely utalványt fogadják el, a www.erzsebetutalvanykereso.hu 

oldalon lehet megnézni. A keresőbe az érintett település nevét kell beírni. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt, illetve az ezzel járó Erzsébet-utalványokat egyrészt olyan 

gyermeket gondozó családok kaphatnak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a 37 ezer 50 forintot. 

Másrészt, aki gyermekét egyedül neveli, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a 

gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Ebben az esetben a jövedelmi határ 39 

ezer 900 forint. 

HBN–OCS 

Hol lesz felhasználható? 

A gyermekvédelmi támogatásként kiosztott Erzsébet-utalvány felhasználható étkezési 

utalványok és szociális célú utalványok elfogadására szerződött vendéglátó egységekben, 

élelmiszerüzletekben készétel vásárlására.Felhasználható még további szerződött szolgáltatók 

egységeiben ruházat és tanszer vásárlására. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Egy nemes cél szolgálatában - 25 éves a Jószolgálati Otthon 

 
Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte ma a dunaújvárosi Jószolgálati 

Otthon a Bartók Kamaraszínház nagytermében. Ünnep, öröm, megható pillanatok. 

 



Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte ma a Jószolgálati Otthon a Bartók 

színházban. Az est során az önkéntesek műsorai mellett fellépett még Suplicz Mihály, aki 

három társával adott elő egy mesejátékot. A No Control Dance Club szintén tiszteletét tette 

műsorával ezen a jeles évfordulón. A gárdonyis diákok is előadták műsorukat, de az est 

legszebb pillnata talán mégis az volt, mikor a Jószolgálati Otthon lakó a Valahol Európában 

című musicalből adtak elő részletet. A szép évforduló alkalmából köszöntötték a 25 éve az 

intézményben dolgozó kollégákat: Kecskés Rózsát és Ruppertné Koczka Erikát. 

 
Az ünnepségen jelen volt Cserna Gábor, városunk polgármestere is, aki beszédében kifejtette, 

hogy a XXI. századi mindennapjainkban olyan civilizációban élünk, ahol egyetlen ember sem 

várhat el több szeretetet, figyelmet és bizalmat, mint amennyit önmaga tanúsít embertársai 

iránt. Különösképpen igaz ez a fogyatékkal nem rendelkező és fogyatékkal élő emberek 

közötti viszonyban. A polgármester örömmel emlékezett szerint az elfogadás és befogadás 

legszebb példájára a 2012. június 27-én átadott Ability Élménykertre, amely hatalmas 

összefogással épült meg. "Ez a kert, ugyan játékos formában, de mégiscsak megmutatja a 

fogyatékkal élők mindennapos nehézségeit. Az Élménykert több száz dunaújvárosi önkéntes 

munkájának, hitének, szeretetének eredménye. Átadásán jelen volt Bekk Mária asszony, 

Kövér László házelnök úr felesége és kislánya" - idézte fel azt a napot Cserna Gábor. 

 

-Dunaújváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít fogyatékkal élő lakóira - folytatta 

beszédét a polgármester. Mint ahogyan eddig, úgy a jövőben is támogatjuk a Jószolgálati 

Otthon működését. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a kormány beillesztette a köznevelésbe 

az önkéntes munkát, így Dunaújváros középfokú tanintézményeinek diákjai egyre több időt 

fordítanak arra, hogy szebbé tegyék a Jószolgálati Otthon gondozottjainak mindennapjait. És 

ami a legnagyszerűbb: közben barátságok születnek - emelte ki Cserna Gábor. 

 

-Kívánom, hogy a Jószolgálati Otthon gondozottjai legyenek mindig törekvő, hasznos és 

boldog polgárai Dunaújvárosnak - zárta beszédét a polgármester, melynek végén köszönetet 

mondott a Jószolgálati Otthon vezetőjének, Kecskés Rózsának és az ott évek óta áldozatos 

munkát nyújtó dolgozóknak. 

 
forrás: dunaujvaros.com 

 

 

Egy nap az esélyegyenlőségért, tizenegyedszer Kazincbarcikán 

 

 
 



Szeptember második szombatján rendezik meg Kazincbarcikán az Esélyegyenlőségi 

Napot. 

 
Az immár hagyományosnak számító eseményre tizenegyedik alkalommal kerül sor a Sajó-

parti városban, köszönhetően a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének. 

Az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő szervezet a város és a térség olyan 

polgárainak nyújt segítséget, akik mozgásukban korlátozottak és emiatt szakmai, jogi és 

egyéb támogatásra szorulnak. 

Az egyesület elnöke maga is mozgáskorlátozott, így sokkal jobban átérzi és tudja sorstársai 

napi problémáit. Sőt, az elnökség tagjai is fogyatékkal élők, így a szervezet érdekérvényesítő 

ereje is jóval nagyobb, mint sok más esetben. 

Legyenek egyenlőek az esélyek! 

Az általános tapasztalat az, hogy amíg valaki a közvetlen környezetében szembe nem 

találkozik a fogyatékossággal, addig nem nagyon gondol bele, hogy milyen lehet 

mozgáskorlátozottként, látássérültként vagy akár siketként élni. Ez a tény volt a 

kazincbarcikai Esélyegyenlőségi Nap alapötlete is, hiszen a helyi egyesület elnöke, Tomkóné 

Kiss Mária felismerve ezt úgy gondolta, kell egy olyan nap évente legalább egyszer, amikor 

valóban „egyenlővé válnak az esélyek”. 

Vagyis az átlagember direktben szembe találkozhat fogyatékos embertársaival, azok napi 

problémáival, segítőkezet nyújthat, szakmai tanácsokat kaphat az együttélésre, a napi gondok 

leküzdésére, ugyanakkor szórakozhat, és elfogadóbbá válhat. 

Az elmúlt tíz esélynap ezen elvek alapján nagy sikerrel zajlott le. 2014-ben, a jubileum 

kapcsán például szinte az összes fogyatékkal élőket tömörítő szervezet jelen volt az 

eseményen, s csipetnyi ízelítőt adtak mindabból, hogy egy-egy „korlátozott tag” milyen 

nagyszerű teljesítményre képes a művészet, a zene, a sport vagy az élet más területein. 

Idén is különleges lesz az esélynap, hiszen a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

megalapításának huszadik évfordulóját ünnepli, így a szeptember 12-ei rendezvényen 

elsősorban visszaemlékezni és szórakozni szeretnének. 

Ennek jegyében nagyszerű fellépők várják a tagokat és az érdeklődő polgárokat: a 

sajószentpéteri FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület, a kazincbarcikai La Cosa 

Nostra Kreatív Csoport és a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes. 

A rendezvény két sztárvendége: a Rising Star egyik közönségkedvence Peter Srámek, illetve a 

tagok körében szintén nagyon népszerű Balázs Pali és zenekara. Természetesen lesznek egyéb 

kiegészítő programok is: népi játszóház, szakmai tanácsadás és az elmaradhatatlan 

tombolasorsolás. 

A 11. Esélyegyenlőségi Nap nyitott és ingyenesen látogatható, helyszíne a KSK 

Munkacsarnoka, ahol szeptember 12-én (szombaton) délután fél kettőtől este fél hétig várják 

az érdeklődőket a szervezők. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

Csodaszép nyár 

 
Apró csodák tették még szebbé azoknak a családoknak a nyarát, akik hosszú idő után 

idén nyaralhattak először egy református asszony kezdeményezésének köszönhetően. 

Mint arról már korábban is beszámoltunk: Erdélyi Margit gondolt egyet és tavasszal 

kiírta Facebook-oldalára, hogy szívesen vendégül látnak sümegcsehi otthonukban olyan 

családokat, akiknek nem telik nyaralásra. Margit és párja, Major Attila nemcsak annak 



a tíz családnak a vakációját tette emlékezetessé, akik náluk nyaraltak, hanem 

kétszázhúsz családot segítettek ingyen nyaraláshoz. 

 

„Nagyon szépen köszönjük Margitnak és Attilának ezt a fantasztikus nyaralást, csodálatos egy 

hetet tölthettünk náluk. Gyermekeimnek is hatalmas nagy élmény volt, kicsi lányom 

megtanult egyedül kanállal enni, nagyobbik fiam felbátorodott és végre lemerült a víz alá is, 

amitől eddig félt, valamint nyaralásunk alatt meglátogatta őt a fogtündér is. Anna lányom 

éjszakára pelustiszta lett. Fantasztikus egy hetet tölthettünk nálatok Margitka, köszönjük 

szépen, valamint köszönjük szépen a fuvart mindenkinek, aki szállított minket – olvasható 

egy édesanya köszönőlevele a „nyaralj nálunk ingyen" Facebook-csoportban. 

 

 
 
„Múlt héten Vonyarcon nyaralhattunk. Csodálatos élményekben volt részünk. A gyerekek 

nagyon boldogak voltak, sok élményben volt részük és sok barátságot kötöttek a kempingező 

gyerekekkel. Jártunk Keszthelyen, hajókáztunk, voltunk a Lidó strandon. A kemping 

gyönyörű, rendezett, tiszta és mindenki nagyon kedves volt. Reméljük, egyszer még 

eljuthatunk oda! Nagyon köszönjük Erdélyi Margitnak és férjének, a kemping 

személyzetének, a recepcióvezető hölgynek és minden felajánlónak, aki hozzájárult a 

családok nyaralásához" – írja egy házaspár. 

 
Nyaralás-mozgalom 

Erdélyi Margiték nem is gondolták, hogy mozgalmat indítanak el, amikor áprilisban önzetlen 

felajánlást tettek azzal, hogy befogadnak otthonukba tíz családot egy-egy hétre, majd 

létrehozták a „nyaralj nálunk ingyen" Facebook-csoportot is, amely ma már több mint 8 ezer 

tagot számlál. Ennek köszönhetően sokan nyaralhattak kempingekben, de voltak olyan vidéki 

családok, akik Budapesten, illetve Pécsett tölthették a vakáció egy részét. Sokan ajánlották fel 

segítségüket: ingyen kempinghelyet, szállást, fuvarozást, pékárut, édességet, ételt, belépőket 

adtak, hogy segítsenek a családoknak. Kétszázhúsz család ugyan ingyen nyaralhatott, de 

Erdélyi Margitéknak nem a pihenésről szólt ez a nyár: szerveztek, telefonáltak, leveleztek, 



közben pedig vendégeket fogadtak. Az asszony azt mondja, hogy a gyerekek mosolya, 

boldogsága, a sok-sok köszönőlevél mindenért kárpótolja. 

 

 
 
Simuló ráncok 

„El sem tudom mondani, hogy mennyi szeretetet kaptunk. Nehéz bármit is kiemelni az elmúlt 

hetekből. Soha nem felejtem el azt a családot, ahol a buszsofőr édesapa és az ápolási segélyen 

lévő édesanya jött hozzánk a három gyerekével. Mindhárom gyerek beteg, kettejükkel 

rendszeresen távoli városokba kell járni kezelésekre, és ez teljesen felemészti a szülőket 

fizikálisan, lelkileg és anyagilag is. A házaspár tíz éve nem volt együtt nyaralni, sőt még rövid 

kikapcsolódásra sem volt lehetőségük. A párommal úgy igyekeztünk megkönnyíteni 

nyaralásukat, hogy levettük a gyerekek ellátásával kapcsolatos terheket róluk: főztünk, 

terítettünk, vigyáztunk a kicsikre. Egy hét elteltével élményekkel gazdagon utaztak haza. A 

nálunk nyaraló családok mindegyike volt kirándulni a sümegi várban, a zalaszentgróti 

fürdőben, a keszthelyi kastélyban, de a legemlékezetesebbek mégis az apró csodák. A 

hatéves, fogyatékos kisfiú, Zsombika nálunk már pohárban követelte a tejet, pedig otthon csak 

cumisüvegből ivott. A szülők ráncai napról napra simultak és elhalványodtak a szemük alatti 

fekete foltok. Egy négygyerekes házaspár autista kislánya néhány nap alatt megtanult kanállal 

enni, és elkezdett beszélni, számolni. Korábban pelenkázták a kislányt, mert éjszakánként 

bepisilt, de a nyaralás alatt minden éjjel száraz maradt a pelus. Többen nagyon soványan 

érkeztek hozzánk, közülük néhányan pár kilót is felszedtek a nyaralás alatt. Nálunk, 

Sümegcsehiben nagyon jó a levegő, nyugalom van, sok gyerek, aki otthon nyugtalanul alszik, 

most végigaludta az éjszakát. Két olyan autista gyerek is vendégeskedett nálunk, akik nagyon 

féltek a kutyáktól. Egyikük félóra elteltével már a kutyánkkal hempergett a fűben, a kisfiú 

pedig pórázon vitte az erdőbe sétálni. Hát, ilyen apró csodák történtek nálunk" – sorolja az 

asszony. 

 

 

 



 
 
Visszaéltek 

Bármennyire önzetlen és nemes volt is Erdélyi Margiték kezdeményezése, az örömök és 

felhőtlen kikapcsolódás mellett voltak árnyoldalai is az ingyen nyaralásnak. A kempingezésre 

jelentkezők közül ugyanis sokan visszamondták a lehetőséget, többen egyetlen 

kézlegyintéssel elintézték, hogy inkább mégsem utaznak. Akadtak olyanok is, akik 

követelőztek, vagy nem megengedhető hangnemben kritizáltak. 

„Sajnos előfordult, hogy az ember a kisujját nyújtotta, de az egész karja kellett volna. Volt, 

aki elégedetlenkedett, feljelentéssel fenyegetőzött, volt család, ahol a szülők nem figyeltek a 

gyerekekre, és sok kellemetlenséget okoztak ezzel a kempingben. Volt, aki telefonon hívott 

késő este, hogy elromlott a sátor zipzárja. Ezt és a hasonló eseteket sajnos én nem tudom 

megoldani. Előfordult, hogy csúnyán visszaéltek önkéntes munkánkkal, segítőkészségünkkel. 

Az arány nagyjából tíz százalék volt, a többiek megbecsülték és örültek annak, amit kaptak a 

sok jószándékú ember felajánlásának köszönhetően." 

 
Egyesületet alapítanának 

Elsősorban ezek a tanulságok indították a szervezőket arra, hogy egyesületet alapítsanak. 

„Azt gondoltuk, hogy ha lenne egy egyesületünk, akkor egyszerűbb dolgunk lenne. Tudnánk 

pályázni, és álmainkban egy kemping megvásárlása is szerepel. Készítettem egy röpke 

felmérést a neten, hogy tudnának-e áldozni akár havi ötszáz vagy ezer forintot azok, akik 

szeretnének legközelebb is szervezett körülmények között nyaralni. Ha igen, akkor lenne az 

egyesületünknek egy kis pénze, és akkor legközelebb akár ezer családnak is tudnánk segíteni 

a nyaralásban. Ha sikerülne kempinget vásárolnunk, akkor mozgássérült gyerekek is 

nyaralhatnának nálunk a faházakban, hiszen nekik nem megfelelő szálláshely a sátor. 

Kinéztük magunknak a Göcsej kempinget, amelynek felújított vizesblokkja, faházai, bungalói 

és nagy, fedett, 100 személyes terasza van, ráadásul egy szép tó közelében fekszik, de 

megfelelő lenne akár egy régi, felújításra szoruló SZOT-üdülő is, hiszen már most sokan 



ajánlották, hogy önkéntesen segítenének a felújításban. Támogatók jelentkezését nagyon 

várjuk, akár Facebook-oldalunkon, akár a telefonszámomon: 20/2470234." 

 

 
 
A nyár véget ért. Az élmények feledhetetlenek. Jövőre lehet, hogy még több szülő arcán 

simulhatnak el a hétköznapok ráncai, és még több gyerek nyaralhat önfeledten. 

Fekete Zsuzsa 

 
forrás: parokia.hu 

 

 

Rendezhetik anyagi helyzetüket a segítő civilek 

 
Két pályázattal 190 millió forintot kaptak a fogyatékkal élőket segítők civilek. 

 
Ha nem is mind, de a legtöbb autistákat, illetve fogyatékossággal élőket ellátó, civil 

fenntartású intézmény az elmúlt hónapokban felhalmozott közműtatozását rendezi abból a 

190 millió forintból, amelyet két pályázat keretében kaptak - írja a magyaridok.hu portál. 

 

 

Szekeres Tiborné, a pályázaton nyertes Egyenlő Esélyekért Alapítvány vezetője lapunknak 

elmondta: egyesületük az autisták és a halmozottan fogyatékos személyek ellátására összesen 

13 millió forint támogatást nyert, amit az elmaradt rezsiköltségek kifizetésére fordítanak. 

 

– Hatalmas segítség számunkra a megnyert pályázat, mert a gázt télen kikötötték volna. Így 

viszont szeptember végén rendezhetjük a tartozást, és szinte adósság nélkül folytathatjuk – 

fejette ki az alapítvány vezetője. 

 

 



Arra a kérdésre, hogy a jövőben miként fogják időben fizetni a számlákat, Szekeres Tiborné 

közölte: Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 

ígéretet tett arra, hogy lehetőségeik szerint 2017-től új finanszírozási rendszer váltaná fel a 

pályázatit, ami folyamatos támogatást tenne lehetővé, így még kiszámíthatóbbá válna a 

működés. – Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a civil szervezetek is pályázati kiírás nélkül, 

alanyi jogon kapnának kiegészítő normatívát. Igaz, hogy ez még másfél év, így addig minden 

hónapban komoly nehézséget okoz a közműdíjak kifizetése – ismerte el az alapítványi vezető. 

Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány által működtetett intézménynek 110 bentlakója van, 76 

alkalmazottal dolgoznak, és több fejlesztő pedagógus, masszőr is segíti a munkájukat. A havi 

normatíva – mint mondta – a működési költség 30 százalékát teszi ki. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Utcára teszik a kerekes székes házaspárt 

 
Egy kerekes székben élő férfit és szintén mozgássérült feleségét akarják kilakoltatni 

azért, mert egy vállalkozó becsapta őket. A szegedi Korondi utcai társasház több 

lakójára ugyanez a sors vár. 

 
– Kétségbe vagyunk esve, nincs hová mennünk. Két nyomorék ember összetette azt, amije 

volt, és csak annyit akart, hogy normálisan éljen. Nekünk nincs más kiút, mint a temető, mert 

bénák vagyunk, és az életben meggyógyulni nem fogunk. Hogy történhet ilyesmi 

Magyarországon? Kifizetem valamiért a vételárat, és az mégsem az enyém? – mondta sírva 

Biharvári Gyuláné.  

 

Megírtuk, a házaspár 2009-ben készpénzért, 20 millió forintért vette meg 78 négyzetméteres 

otthonát és garázsát a szegedi Korondi utca 7. szám alatti 19 lakásos társasházban, szegedi 

ügyvédek által jegyzett adásvételi szerződéssel. Mivel Lengyel Gábor építési vállalkozó nem 

fizette vissza a Raiffeisen Banktól felvett 400 milliós jelzáloghitelt, most a bank a 

tulajdonosokon veri le a tartozást. Noha a vállalkozó nevén is vannak értékes ingatlanok, és 

azokat szintén végrehajtás alá vonták, a sor elején a lakások állnak. Az eljárási rend szerint 

tehát ártatlan lakókat tehetnek utcára. 

 

A bank eredetileg 105 millió forintot követelt 15 Korondi utcai lakástulajdonostól. Mivel 

időközben sokan még egyszer, azaz duplán kifizették a lakásuk árát, mostanra 6 lakás maradt. 

Nyáron még úgy tűnt, a vállalkozó és a bank megegyezik, Lengyel Gábor ugyanis felajánlott 

ingatlanokat a pénzintézetnek. A bank ennek ellenére indította el az első 3 lakás árverését. 

 
Biharvári Gyuláék szeptember 7-én 16 órakor kötelesek eltűrni, hogy licitálók nézegessék a 

lakásukat. Az árverés szeptember 20-án lesz. A most licitre kijelölt három lakás közül az 

érdeklődők először Biharváriék otthonát nézhetik meg. A nő és a férfi mozgássérült, a feleség 

rokkantkocsiját ráadásul még beláthatatlan ideig javítják. 

 

– A végrehajtó 17 millió 650 ezer forintra becsülte a lakás értékét, de 8 millió 625 ezerért már 

el lehet vinni. Egy ember licitált is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus árverési 

felületén – mondta az ügyfeleket képviselő Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezető 

igazgatója. Szabó tegnap délelőttre hívott össze sajtótájékoztatót a Korondi utca 7. szám elé, 



ám a drámai helyzetjelentést az ügyfelek lakásában hallgattuk meg, mivel egyikük se tud 

járni. 

 

 
 

 

– Azt képviselem, hogy a tartozásokat ki kell fizetni, a hiteleket vissza kell adni. De itt nem 

erről van szó: ezek az emberek egy forint hitelt nem vettek fel, senkinek se tartoznak, ehhez 

képest kénytelenek eltűrni, hogy mutogassák a lakást, és hogy valaki akár fél áron megvegye. 

Minden legális eszközt bevetünk annak érdekében, hogy ez ne történjen meg – közölte Szabó 

Bálint. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Nézzétek meg a Down-szindrómás kisfiú, Nándi első napját az iskolában! 

 
A nyolcéves nyíregyházi kisfiú eddig is többségi intézményekbe járt. A szülei számára 

nem volt kérdés, hogy az integrált nevelés a helyes út a jövőben is. Egy évet szántak a 

megfelelő iskola megtalálására. Egy másik Down-szindrómás kisfiú szüleivel 

összeállítottak egy listát, ezen több mint 10 intézmény szerepelt. Mindet felkeresték. 

Ilyen-olyan okok miatt szinte mindegyik kiesett, hiába mondták a szülők, hogy a 

pedagógiai asszisztens költségeit ők állják. Szerencsére egy iskolában mindenki 

nyitottnak tűnt. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly 

Tagintézetében a vezetés is, tantestület is igent mondott a fiúk befogadására. Elkísértük 

őket az első tanítási napra. 

 

 



 
 

"Ma kezdődik a suli! Ilyen lesz iskolába járni!" 

 

 
 
Dorkával, a tesóval. Nándi elvileg másfél évvel idősebb húgánál. Dorka három és fél éves 

lehetett, amikor feltette otthon a kérdést: Apa, most már én vagyok a nagyobb? "Kicsit 

gondolkoztunk, aztán azt feleltük, hogy végül is igen" - meséli Attila, az apa nevetve. A 



testvérek elválaszthatatlan szövetségesek. Ha Nándi erejére van szükség, ő segít, amúgy 

Dorka a rangidős. A szülők szerint szívesen játssza a biztonsági őrt, Nándi ugyanis gyakran 

elrohan, ilyenkor - ha netán ezt Dorka veszi észre először, utána szalad, majd szabályosan 

ráveti magát, és leteperi. 

 
Indul a csapat, ma apával. Először Dorkát viszik iskolába, utána jöhet Nándi. 

 

 
 
Tanévnyitó ünnepség. Nándi az egyik osztálytanító nénivel, Tóth Anettel, aki magyart és 

éneket tanít majd, mellette fejlesztő foglalkozásokat tart. Anett másik oldalán Pepe ül, Nándi 

barátja. Ő szintén Down-szindrómás. 

 
Az itteni gyerekek egész napos iskolában tanulnak, vagyis délelőtt is, délután is óráik vannak. 

Mindkét osztálytanító azt mondja, ez nagyon jó rendszer. Változatos, lehetőséget ad a 

felzárkózásra, ráadásul lecke is alig van. Nándiék osztályában a Meixner módszerrel oktatnak 

a pedagógusok, jut idő bőven mindenre. 

 
Minden elsős ajándékot kap, Pepe is. A kisfiú szülei legfőbb célja, hogy integrálódjon a 

közösségbe, hogy a szociális készségei az itteni gyerekek készségeihez igazodjanak. Ehhez 

képest mindent másodlagosnak tartanak. Gyógypedagógus anyukája szerint az eltérő 

tantervvel, amivel a fiúknak lehetősége lesz haladni, nem lesz gond. A délutáni órákról két 

alkalommal viszont el kell menni. Részben az úszás miatt, amiben Pepe nagyon ügyes, 

részben a iskolán kívüli fejlesztő foglalkozások miatt. 

 

 

 

 



 
Pepe szabadidejében legszívesebben hegedül és komolyzenét hallgat, főként Bachot és 

Pavarottit. Nándi a fociért és az építőkockákért rajong. 

 

 
 
Még tart a szünet. Nándi mögött egy játszószőnyeg látszik. Elvileg a szünetekben, és hétfőn, 

az első óra elején lehet ide lehuppanni. Gyakorlatilag, ha bárki elfárad az óra alatt, itt 



megpihenhet egy kicsit. Az előző osztályban volt például egy mozgássérült kislány, ő 

gyakrabban elfáradt az üléstől, mint az osztálytársai. 

 
Az ajándék, amit az elsősök kaptak. Papír és ceruza. Bár az első két hónap játékos 

ismerkedéssel fog telni. Nándiéknak a gyengénlátó diákokat oktató iskolától rendeltek a 

tanítók felszerelést. Nagyvonalas papírokat például, hogy lehessen majd gyakorolni a finom 

mozgásokat. 

 

 
 
Nándi, az osztály másik tanítónénijével, Szakács Jenőnével, Kati nénivel. "Elsőre nehéz volt 

elképzelni, hogy hogyan működhet az oktatás két Down szindrómás gyerekkel az osztályban - 

mondja őszintén. De a szülőkön érződött, hogy nagyon együttműködőek lesznek. Elmondták, 

hogy miért szeretnék a fiúkat integráló osztályba adni, és azt is, hogy az egyik pedagógiai 

asszisztens jelenlétét ők fedeznék. Az iskola vezetése is nagyon támogató volt. Így, hogy 

állandóan lesz valaki a gyerekek mellett, működhet a dolog." Kati néni azt mondja, a többi 

szülő ma tudta meg, hogy lesz két Down szindrómás gyerek is az osztályban, de a 

bizalmatlanságnak a szikrája sem látszott rajtuk. 

 

Ki megy ki legközelebb a játékhoz? Ha te szeretnél, tartsd magasra a kezed, ez a jelentkezés! 

 
Azért jó, hogy játékok itt is vannak. Vajon apa kint vár még a folyosón? 

 
Végre uzsonna 

 
Nándi amúgy is nagyon szereti a pocakját. 

 

 



Anett szerint teljesen mindegy, hogy a fiúknak mi a "bajuk", hisz senki nem tökéletes, ő sem. 

"Kinek ez, kinek az a gyengesége, nem mindegy, hogy annak mi a pontos neve?" - mondja. 

Csupa lelkesedés, ahogy Nándiékról, vagy a hivatásáról beszél. 

 
Stefán Erika igazgatónő is benéz, hogy minden rendben van-e. Az iskola vezetése, tantestülete 

teljes mellszélességgel kiáll az integráció mellett. "Egyre többször kérik a szülők, hogy 

integráljuk az SNI-s gyereküket - mondja. Ha adottak a feltételek, szívesen igent mondunk, 

közben örülünk, mert ezzel nagyon jól jár minden gyerek. Kaptunk a KLIK-től egy pedagógia 

asszisztensi státuszt egy évre, nem hiszem, hogy akadálya lesz a szerződés 

meghosszabbításának. Van egy játszószobánk is, ahova el lehet menni pihenni, ha valamelyik 

gyerek túlságosan elfáradna az órákon." Az igazgatónő szerint problémák ettől függetlenül 

iskolai szinten, megyei szinten is vannak. "Intézményük gyógypedagógusa a tanév előtt 

mondott fel, Nyíregyházán összesen több gyógypedagógiai asszisztens van. Vagyis nagyon 

nehéz lesz pótolni a kollégát. 

 

 
 
Nándi szülei, dr. Kupay Márti és dr. Szécsi Attila. Mindketten a Nyíregyházi Jósa András 

Kórházban dolgoznak. Nándiért születése óta mindent megtesznek, Márti gyakorlatilag az 

összes fejlesztést (pl. mozgás, logopédia) megtanulta, hogy ne kelljen annyit utazni és hogy 

otthon is tudjanak gyakorolni. De nemcsak a szakemberek segítettek, hanem a többi szülő is. 

Azóta ez persze fordítva is így van. 

 
Ha sikeres lesz az iskolai integráció, márpedig Mártiék nagyon bizakodóak, akkor abban az 

integráló bölcsöde, óvoda is benne lesz, állítják határozottan. Nándi két évet járt magyar 

óvodába (ott ismerte meg Pepét), egy évig Németországban éltek, de ott érdekes módon az 

integráció megbukott. "A német logopédus imádta, a magyar származású óvónő nem tudott 

vele mit kezdeni. Ezt megérezte a gyerek, néhány hónap után megmakacsolta magát - meséli 



Attila. Elkezdte keresni a régi oviját, majd elkezdett szökdösni is. Részben miatta is 

költöztünk haza. 

 
"Nándinak hihetetlen az érzelmi intelligenciája - meséli Márti. Én a jelzéseit iránytűnek 

használom. Ahhoz, akit jónak érez, azonnal odaszalad, átöleli, megpuszilja. Másokkal 

távolságtartó. Hosszú távon mindig bebizonyosodik, hogy sosem téved. Hihetetlenül érzékeny 

gyerek. Egyszer a metrón utaztunk, még Németországban. Velünk szemben ült egy jól szituált 

német nő, mellette egy bevándorló, talán a Fülöp- szigetekről. A német nő folyamatosan 

mosolygott Nándira, kereste a tekintetét, a másik nő szemlesütve ült. Nándi szinte csak őt 

nézte. Egyszer csak felállt, odaszaladt hozzá, és szorosan megölelte őt. A nő először 

meglepődött, majd magához szorította, és elkezdett sírni. Döbbenetes volt. Nándi pontosan 

érezte, hogy a körülötte levő emberek közül kinek van szüksége ott és akkor a szeretetére. 

 

 
 
Vége van a délelőttnek, elsőre ennyi épp elég. Attila visszamegy Nándiért. Lelkesedés ide-

oda, fárasztó volt az első nap, Nándi már nagyon várta őt. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

A szegedi GEMMA fejlesztő iskola növendékei hétfőn birtokba veszik új 

épületüket 
 

Hétfőn birtokba veszik új épületüket a szegedi GEMMA fejlesztő iskola növendékei, 32 

halmozottan, súlyosan fogyatékos fiatal - közölte Péntek Imréné, az iskola 

intézményvezetője az MTI-vel. 



 

A szakember felidézte, az egykori kollégium épületét a Szeged-Csanádi Egyházmegye által 

életre hívott széleskörű és egyedülálló összefogásnak köszönhetően vásárolhatta meg a 

Szivárvány Autizmus Egyesület, az intézmények fenntartója. 

 

Nyár elején, az épület átadásakor még úgy tervezték, hogy a tanév kezdetére csak a földszint 

felújítása készül el, de azóta olyan sok támogató jelentkezett, hogy az év végére az első és 

második emelet rekonstrukciója is befejeződhet - mondta el az igazgató. 
 

A fejlesztőiskola tevékenységét a földszinten kezdi el, majd ha az emeltek is elkészülnek, oda 

költöznek át, így lehetőség nyílik az intézmény szolgáltatásainak bővítésére. A jövő évtől a 

földszinten mozgásrehabilitáció, gyógytorna, gyógymasszázs, hidroterápia működik majd. A 

szolgáltatásokat nem csak az iskola diákjai vehetik majd igénybe, hanem a városból 

valamennyi gyermek, akinek szüksége van rá - tudatta Péntek Imréné. 

 

A Szivárvány Autizmus Egyesület 2010-ben szülők és szakemberek összefogásával alapította 

meg a GEMMA-t, hogy hiánypótló szolgáltatást nyújtson a súlyosan, halmozottan sérült 

gyermekek oktatása és szociális nappali ellátása terén. Az intézményeknek egy 250 

négyzetméteres egykori iskolaépület ad otthont, de az elmúlt években egyre kisebbnek 

bizonyult, ezért vált szükségessé a költözés. 
 

forrás: stop.hu 

 

 

Petőfi Backstage - Átértékeled? 

 
Az a baj, ha egy vak, autista vagy kerekesszékes embert a többségi társadalom másként 

kezel – többek közt ezért is született egy feldolgozás a Bëlga dalára fogyatékkal élő 

fiatalok közreműködésével. A Petőfi Backstage-ben, az EFOTT-on Péczeli Dóra 

beszélgetett az ötletgazdákkal – a felvételt most visszahallgathatjátok itt, a Petőfi LIVE-

on! 

 
Ha sérült emberekkel kommunikálunk, akkor általában a saját fogyatékosságunkon kell 

felülemelkednünk, hogy úgy tudjunk figyelni rájuk, mintha nem lenne köztünk semmilyen 

korlát: ők nem lennének korlátozottak, mi pedig korlátoltak… Szerencsére elég egy 

különleges találkozás ahhoz, hogy átértékeljük a helyzetet, lebontsuk a korlátokat. 

 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karának hallgatói feldolgozták tavasszal a Bëlga 

Az a baj című kultikus slágerét, és flashmob-szerűen elő is adták Budapesten, május 5-én. Az 

Átértékeled? című feldolgozáshoz fogyatékkal élő nagyon zenészekkel készítették videoklipet 

is készítettek – a hatásáról jól árulkodik, hogy amikor tavasszal megosztottuk a klipet a Petőfi 

Facebook-oldalán, pár óra leforgása alatt több mint ezer like-ot kapott a videó. 

 

 

Az ötletgazdákat, Gönci Som Kingát és Móricz Laurát, illetve Juhász Tomit, az egyik előadót 

elhívtuk magunkkal az EFOTT fesztiválra is - Péczeli Dóra itt beszélgetett velük a Petőfi 

Backstage sorozatban: 

 

 



video:  https://youtu.be/jG2A-3LRAQA 

 
forrás: petofilive.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Nem lehetett Chelsea-focista, ő lett az első kerekesszékes bíró 
 

A 19 éves Nathan Mattick gyermekkora óta imádja a focit, de álma, hogy egyszer a 

Chelsea játékosa legyen, nem teljesülhetett be, miután központi idegrendszeri bénulás 

miatt tolószékben kénytelen élni mindennapjait. 

 

Nathan azonban nem adta fel, és ha már játékos nem lehet, kitalált magának egy másik célt: 

kerekesszékes bíró még nincs, hát belevágott.  

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/jG2A-3LRAQA
http://www.meosz.hu/


Sikeresen lerakta a helyi futball szövetség összes vizsgáját, mely után megkapta az engedélyt, 

hogy mind kinti, mind benti mérkőzéseket vezethessen kerekesszékes és hagyományos focit 

játszóknak egyaránt. Ő lett az első hivatásos kerekesszékes bíró.  

 

Nathan nagyon élvezi és örül, hogy kedvenc sportjával foglalkozhat. Elmondta, azért, mert 

kerekesszékes még lehet kemény bíró, aki nem fél használni a sípját. 

 

video:  https://youtu.be/mX-cdI1ThZw 
 

 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

https://youtu.be/mX-cdI1ThZw
http://www.meosz.hu/

