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Kerekesszékes vívó-vb – Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna is ezüstérmes 
 

 
 

Eger, 2015. szeptember 19. Dani Gyöngyi (j) és Krajnyák Zsuzsanna (b) az egri 

kerekesszékes vívó-világbajnokságon 2015. szeptember 19-én. - © MTI Fotó: Komka 

Péter 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint Krajnyák Zsuzsanna öt győzelemmel és 

egy vereséggel fejezte be a selejtezőket, a nyolcaddöntőben 15-6-ra bizonyult jobbnak 

fehérorosz ellenfelénél, a négy közé jutásért 15-8-ra győzött a hongkongi NG Justine Charissa 

ellen. Az elődöntőben a kategória egyik legjobbja, a hongkongi Ju Csuj Ji ellen drámai 

csatában, végletekig kiélezett küzdelemben sikerült megszerezni a 15-14-es győzelmet. A 

döntőben a kínai Csun-sung Csai 5-0-ra vezetett és végül 15-8-ra nyert. A másik magyar, 

Hajmási Éva a nyolcaddöntőben szenvedett vereséget 

 

A B kategóriában Dani Gyöngyi négy győzelemmel, két vereséggel került a főtáblára a 

selejtezőből, a legjobb tizenhat között 15-4-re múlta felül francia ellenfelét, a négy közé 

jutásért 15-5-re nyert az orosz Ljudmilla Vasziljeva ellen, az elődöntőben pedig egy másik 



oroszt, Irina Misurovát győzte le 15-12-re. A fináléban a világranglistát vezető olasz Beatrice 

Maria Vióval találkozott és 15-4-es vereséget szenvedett. 

 
 

Az egri kerekesszékes vívó-világbajnokság női tőr A kategóriájának versenye 2015. 

szeptember 19-én. | MTI Fotó: Komka Péter 

 

A férfiak között Osváth Richárd hetedik helyen zárt. 

Vasárnap a kardozók versenyével folytatódik a vb. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

 

HALAK ETETIK A ZÖLDSÉGEKET KAPOSVÁRON 
 

 

Megnyitották az autistáknak munkát adó, aquapóniás rendszerű, egészséges 

növényeket, és zöldségeket előállító üvegházat pénteken Kaposváron.  

 

A halak ürülékéből tápanyag lesz a növényeknek és viszont. A hal és a növény is eladható. 

 

Az Egyenesi úton létesült intézményben 14 fogyatékkal élő, valamint autista dolgozik ott. 

 

Az aquapóniás központban komplex biológiai folyamattal előállított zöldség- és 

gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés működik egész évben. A halak és a növények 

szimbiózisban élnek egymással, a keletkező salakanyagot a növények hasznosítják. Ezzel egy 

időben a granulátum szűrőhatását kihasználva a víz megtisztulva kerül vissza a 

haltartályokba. 

 



 

 

video: http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2015/09/18/megnyilt-az-autistaknak-

munkat-ado-aquaponias-uveghaz.html 

 
forrás: kaposvarmost.hu 

 

 

 

BEJÁRTÁK A VILÁGOT AZ AMERIKAI ÍRÓGÉPMŰVÉSZ KÉPEI - MI 

BEMUTATJUK MAGYAR SORSTÁRSÁT! 
 

Már megint előbb tudjuk meg egy külföldiről, hogy zseniális, mint egy magyarról... 

Velok István nem tud ecsetet ragadni, ezért írógéppel RAJZOL! 

 

 

Paul Smith amerikai írógépművész képei bejárták a világot, ám azt már kevesen tudják, hogy 

magyar sorstársa legalább olyan tehetséges! 

 

Miskolcon él egy kerekesszékkel közlekedő férfi, aki káprázatos illusztrációkat, szemet 

gyönyörködtető rajzokat készít. Grafikákra hasonlítanak művei, ám mégsem teljesen azok, 

hiszen rajzait írógéppel készíti! A hagyományos írógép vonalkáiból összeálló művek mára 

olyan híressé váltak, hogy egyes darabok több millió forintot érnek! Velok István portréja 

következik. 

 

Velok István egy idősek otthonában él. Kevéske rokkantnyugdíja kiegészítéseként inkább 

újságot árul, több millió forintot érő írógéprajz-életművét egyelőre még egyben akarja látni, 

nem szeretné eladogatni a darabokat. 

 

István gyerekorvos vagy mérnök szeretett volna lenni, ám vágyait hamar beárnyékolta 

gyermekkorában kapott agyhártyagyulladása. Ugyan túlélte a szörnyű betegséget, de 

végtagjainak mozgását azóta sem igen tudja kontrollálni, és beszédét is nehezen érteni. 

 

A gyógytorna és beszédtechnika órák során már István gyermekkorában észrevették, hogy 

nemcsak a fiú intellektusa, de rajzkészsége is átlag feletti. Félig bénult kezével is káprázatos 

portrékat illetve állatokról készült rajzokat készített, főleg lovakat vetett papírra. Az ápolók 

rögtön felfigyeltek a kisfiú képességeire, és rajzolásra biztatták a tehetséges gyereket. 

 

Kamaszként István a Borsod megyei Nagybarcára került egy olyan egészségügyi 

intézménybe, ahol paralízises betegek ápolásával foglalkoztak. Itt barátságot kötött egy 

agykárosult kisfiúval, Jánoskával, aki folyton arra kérte, rajzoljon neki valamit. István hiába 

bizonygatta, hogy nem tud, a kisfiú csak nem nyugodott ebbe bele. 

 
Jánoska makacssága miatt István úgy döntött, megpróbál mégis rajzolni, ha a kezével nem 

megy, hát azzal az írógéppel, melyet mozgáskoordinációjának fejlesztése céljából kapott. 

Vonalkákat húzgált a géppel az I-betű segítségével (a kicsivel és a naggyal is). A vonalkák 

idővel komplett rajzzá váltak, Istvánt pedig ennek láttán hihetetlen boldogság töltötte el. Ezt a 

technikát fejlesztette tökélyre, és alkalmazza a mai napig. 

 

 

http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2015/09/18/megnyilt-az-autistaknak-munkat-ado-aquaponias-uveghaz.html
http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2015/09/18/megnyilt-az-autistaknak-munkat-ado-aquaponias-uveghaz.html


 
 

 

 
 

 



                     
 
István művészetéhez fantáziája, az emlékei illetve néhány fotó nyújt segítséget. Elképesztő, 

micsoda türelemre van szükség ahhoz, hogy egy-egy rajz elnyerje végső formáját, hiszen az 

ábrák sok százezer, sőt, milliónyi billentyűleütésből állnak össze. A különleges, szemet 

gyönyörködtető végeredmény azonban mindenért kárpótolja a művészt. 

 

 
 



Velok Istvánnak Miskolcon már több kiállítása is volt, a rokkantak számára meghirdetett 

rajzpályázaton pedig országos első díjas lett 1981-ben. Számos műkereskedő kereste már fel a 

világ minden tájáról: Olaszországból és Franciaországból is, hatalmas pénzösszegeket kínálva 

néhány művéért. István azonban egyelőre még nem szándékozik megválni egyetlen rajzától 

sem, annak ellenére, hogy rokkantnyugdíja szinte semmire nem elég. Azt mondja, amíg 

vannak új tervei, új ötletei, egyben szeretné látni életművét, legfeljebb el-elajándékoz belőlük 

néha. 

 

 
 
Nem dolgozik megrendelésre sem, Bessenyei Lajos, a Miskolci Egyetem rektora esetében 

azonban mégis kivételt tett. A rektorral teljesen véletlenül találkozott a miskolci Tescóban, 

újságárusítás közben. István persze akkor is rajzolt, ezt szúrta ki Bessenyei, és szóba 

elegyedett a férfival. Szó szót követett, végül a rektor felkérte Istvánt, hogy rajzolja le a 

Miskolci Egyetem új főbejáratát. Az írógéprajzot aztán ünnepélyes keretek között mutatták be 

a sajtónak és egy tíz országot képviselő konferencia résztvevőinek. 

 
István műve akkora tetszést aratott, hogy az egyetemi aula falára került, a rajz kicsinyített 

másával pedig az egyetem által adományozott kitüntetéseket, okleveleket és kiadványokat 

szeretnék díszíteni. 

 
István életműve és életszeretete kitűnő példa az akaraterőnek a test fogyatékossága felett 

aratott győzelmére. Mi is jócskán erőt meríthetünk belőle: csupán találnunk kell egy 

elfoglaltságot, ami megfelelően inspirál, hajt előre, és máris felül tudunk emelkedni 

személyes tragédiáinkon. 

 



 
 
forrás: vilaghalo.info.hu 

 

 

 

Az iskolakezdés is növelte a hiányt 

 
Az államháztartás központi alrendszerének első nyolchavi hiánya 914,9 milliárd forint volt, az 

augusztusi deficit 20,8 milliárd forintot ért el - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM) hétfőn az előzetesen közöltekkel megegyező végleges adatokat a kormany.hu 

portálon. 

 

Tavaly augusztus végén az államháztartás központi alrendszerének deficitje 858,8 milliárd 

forintot tett ki. Az előző év augusztusában 7,4 milliárd forintos hiánnyal zárt az 

államháztartás. 

 

A központi költségvetés 980,2 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjai 33,7 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 31,6 milliárd forintos 

szufficittel zártak augusztus végén. 

 

Az augusztusi hiányt növelte, hogy az államkincstár már augusztus végén átutalta a 

szeptember havi családtámogatások, valamint a fogyatékossági támogatás és a megváltozott 

munkaképességűek keresetkiegészítése kifizetéséhez szükséges fedezetet, ami 34,5 milliárd 

forintot tett ki. Ez az összeg emelte az augusztusi kiadásokat, ugyanakkor a szeptemberit majd 

csökkenti - magyarázta az NGM 

 
forrás: magyarhirlap.hu 



5 millió forintot jótékonykodtak el borokra 

 
Csaknem 5 millió forint gyűlt össze a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű 

emberek munkakörülményeinek és életfeltételeinek javítására a Budavári Borfesztivál 

jótékonysági borárverésén. 

 
A csütörtöki eseményen a licitálóknak köszönhetően idén 4 millió 915 ezer forint gyűlt 

össze - közölték a szervezők. 

 

A 39 tétel közül a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb áron a Garamvári Vencel által 

felajánlott Monyók József 1972-es tokaji aszúesszenciája kelt el 250 ezer forintért. A 6 ezer 

forintos kikiáltási árról több mint tizenkétszeres áron, 75 ezer forintért kelt el Dúzsi Tamás 

kékfrankos válogatása. 

 

A Budavári Borfesztivált szervező Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. által 

felajánlott 6 palackos VinAgora aranyérmes magyar borválogatás 50 ezer forintról indult és 

165 ezer forinton zárt. 

 

A hagyományos jótékonysági borárverésen befolyó összeget idén a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek 

munkahelyteremtésére fordítja. 

 
forás: tozsdeforum.hu 

 

 

Megtartotta II. Tanévnyitó Ünnepségét a FODISZ 

 
Magyarországon második alkalommal került megrendezésre hivatalos Tanévnyitó 

Ünnepség fogyatékos diáksportolókat foglalkoztató köznevelési intézmények vezetői és 

szakemberei számára. 

 

 
 



A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége által hagyományteremtő 

szándékkal megrendezett ünnepség óriási sikert aratott, hiszen több mint 120 intézményvezető 

és sportszakember képviseltette magát a Magyar Sport Házában megtartott rendezvényen. 

 

 
 
A Tanévnyitó ÜnnepségenSzabó László, a FODISZ elnöke köszöntötte az ünnepség 

vendégeit, majd pedig felszólalt Dr. Deutsch Tamás, és Dr. Tóth Miklós a MOB alelnökei, 

Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, Hanesz József, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, Mayer Andrea, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium főosztályvezetője, Salga Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára, 

valamintToponáry Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke. 

 

 
 

A rendezvényen részt vett még többek között dr. Füzi Ákos, a Magyar 

Diáksport Szövetség irodavezetője, Martinek János, a Nemzetközi Iskolai 



Sportszövetség végrehajtó bizottságának tagja, Bernáth Ildikó, a Kozmutza Flóra Alapítvány 

elnöke, valamint a FODISZ mentorai közül Pető Tibor evezős és Kiss Lenke kosárlabdázó. 

 

 
 
A felszólalók kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy kiemelt jelentőséggel bír a magyarországi 

fogyatékos diákok sporthoz és mozgáshoz való hozzáférésének biztosítása, valamint olyan 

alternatívák nyújtása a diákok részére a sporton keresztül, amely célzottan segíti a társadalmi 

integrációjukat. Az előadók elismeréssel szóltak arról a munkáról, amelyet a FODISZ végez, 

és amelyen keresztül évről-évre egyre több fogyatékos gyermeket tud bevonni a diákolimpiai 

versenyrendszerébe, és amelynek köszönhetően egyre inkább szélesednek a gyermekek 

tanórán kívüli sportolásilehetőségei. Ezt a folyamatot támogatandó, a Tanévnyitó Ünnepség 

keretein belül került aláírásra a két szervezet elnöke által a KLIK és a FODISZ között 

megkötött együttműködési megállapodás, amelyben a KLIK komoly szakmai és pénzügyi 

támogatást biztosít a FODISZ részére 

 

Az ünnepség keretein belül második alkalommal kerültek átadásra a FODISZ által alapított 

„Fogyatékosok Diáksportjáért FODISZ Díj”díjai, melyeket a fogyatékosok sportjában 

kiemelkedő tevékenységet végző szakemberek kapták meg, valamint megalapításra került a 

„FODISZ Fair Play Díj”, amelyet első alkalommal Krenhardt Eszter veszprémi általános 

iskolás diák kapta. A rendezvényen a FODISZ díjazta a 2014/2015-ös tanévben legsikeresebb 

mozgássérült, látássérült, hallássérült és tanulásban akadályozott diákokat, valamint felkészítő 

tanáraikat és edzőiket. 

 

„Nagy örömmel tölt el, hogy a 2014-ben első ízben megrendezett Tanévnyitó Ünnepségünk 

sikere nemcsak egyszeri alkalom volt, hiszen a mostani rendezvényünkön szerencsére kevés 

üres széket látok a teremben. Jóleső érzés ez, mert visszaigazolva látjuk a munkánk értelmét, 

ami erőt ad számunkra a folytatáshoz. Az idei évben még szorosabb partnerségben működünk 

majd együtt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal annak érdekében, hogy a jövőben 

még több fogyatékos diáknak teremtsünk minőségi sportolási lehetőséget. Sok megoldandó 

feladat áll még előttünk, amelyeket csak akkor tudunk eredményesen elvégezni, ha a jövőben 

is magunk mellett tudhatjuk azon testnevelők és szakemberek munkáját, akik erőn felül 

teljesítve együtt dolgoznak velünk. Itt szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet Önöknek, 

és kérem, hogy ebben a tanévben is tegyünk meg mindent együtt a fogyatékos diákok 



sportjáért – mondta Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 

Szövetségének (FODISZ) elnöke a Tanévnyitó Ünnepségen. 

 
forrás: ma.hu 

 

 

A kerekes szék sem akadály 

 
Az ember értékének mértéke a szeretet, az a szeretet, amely fakadhat humánumból, 

vagy az emberiség számára legfontosabb üzenetből, Krisztus mondatából: „Szeresd 

felebarátod, mint tenmagad.” 

 

Ez nem parancs, csak kérés, de azt gondolom, mérték mindenki számára, aki embernek érzi 

magát. Külön elismerés mindazoknak, akik az elesett, súlyosan mozgássérült emberekkel 

foglalkoznak, s humánumból fakadó szeretettel halmozzák el őket. 

 

A kerekes székhez kötött és egyéb mozgássérültek számára a hétköznapi élet egyik 

legfontosabb cselekvési lehetősége a kulturális és sportrendezvényeken 

való aktív szereplés. Bár fogyatékosságuk igen kevés lehetőséget kínál arra, hogy az ép 

emberekkel azonos körülmények között részesülhessenek az élet minden áldásából. Sokat kell 

tennünk annak érdekében, hogy ezek a különbségek minél előbb eltűnjenek, s próbáljuk 

biztosítani a mozgássérültembereknek, hogy saját munkájuk, szorgalmuk és kitartásuk révén 

nagyszerű teljesítményekre legyenek képesek. Tegyük számukra lehetővé, hogy a 

súlyosan mozgássérültek, kerekes székbe kényszerült emberek teljesítményükkel sikert és 

megbecsülést szerezzenek önmaguknak és környezetüknek. 

Számukra a kulturális és sporttevékenységek a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, 

melyhez az épekkel való megismertetésükön keresztül vezetaz út. Ez összekapcsolja az 

embereket, fontos integrációs tényező. 

 

Segíteni, bátorítani kell a fogyatékos, súlyosan mozgássérült embereket, és ráébreszteni 

mindenkit arra, hogy mindannyiunk segítségével teljes életet 

élhetnek. Ők a sportban, a kulturális életben nyújtott teljesítményükkel igyekeznek 

ráirányítani a társadalom figyelmét a mozgássérült emberek mindennapi 

életére, tiszteletre és elismerésre méltó teljesítményére. Így történt ez az Ajkai 

Mozgássérültek Egyesülete minap megrendezett huszonötödik sportnapján, 

amelyen nemcsak a mozgássérültek, hanem az egészséges emberek is versenyezhettek. 

Csodálhatták, milyen hatalmas akaraterővel rendelkeznek, hogy 

számukra a kerekes szék sem jelent akadályt, s közösen élték át azt az élményt, amit a sport 

öröme nyújt az emberek számára. 

 

Reméljük és hisszük, hogy akár a sport, akár a szabadidős és kulturális rendezvények 

segítenek majd átlépni azokon a láthatatlan és valós falakon, 

amelyek eddig megakadályozták a mozgássérült embertársaink részvételét a társadalomba 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

 



Minden akadályt legyőznek 

 

 
 
Nagy András és Sipos Gyöngyi számára születésüktől kezdve rengeteg megpróbáltatást 

tartogatott az élet, a kecskeméti kerekesszékes pár azonban soha nem adta fel. 

Dolgoznak, sportolnak, kirándulnak, 8 éves egészséges kislányuk, Noémi pedig 

megszépíti minden napjukat. Felemelő és torokszorító érzés velük találkozni. 

 
Gyönyörű őszies napsütésből toppanunk a barátságos földszinti széchenyivárosi lakásba, 

András, Gyöngyi és Noémi otthonába. Sok gondolkodás és előkészület után alig fél éve, 

februárban döntött úgy a kerekesszékes pár, hogy megpróbálják az önállóságot, és elköltöznek 

András szüleitől. Nem volt könnyű a kezdet, a bepakolás után pár nappal jött egy csőtörés, 

minden úszott a vízben. Mára szépen berendezkedtek, és kialakították új életük rendjét. Azt 

persze nem bánnák, ha a társasház bejáratánál lenne egy rámpa, mert a szülők a két 

lépcsőfokon csak segítséggel tudnak fel- és lejutni. Egyelőre viszont pénzügyi akadályok 

merültek fel. Gyöngyi hitetlenkedve mondja, hogy az emelkedőre három árajánlatot kaptak, 

és a legolcsóbb is 450 ezer forintos. Ám ahogy hallgatom őket, egyre biztosabb vagyok 

benne: valahogy ezt a nehézséget is le fogják győzni. 

 

Öt százalék esély az életben maradásra 

 

„Születéskor nyakamra csavarodott a köldökzsinór, húsz percig nem kaptam levegőt. Az 

agyamnak bizonyos területei károsodtok, ebből adódik, amit láttok rajtam. Azt szoktam 

mondani, hogy mákom volt, mert csak a mozgáskoordinációm nem fejlődött, noha az orvosok 

azt jósolták, hogy süket vagy szellemi fogyatékos leszek, esetleg egész életemben feküdni 

fogok” – mindezt a lehető legnagyobb természetességgel említi meg András. A 37 éves 



kerekesszékes fiatalember egész személyisége optimizmust és derűt sugall – akárcsak 

Gyöngyié. 

„Koraszülött voltam, nálam is oxigénhiány lépett fel születéskor. Öt százalék esélyt adtak 

arra, hogy életben maradok. Még kétszer-háromszor voltam bölcsőhalál-közeli állapotban, de 

utána már volt baj” – teszi hozzá a 36 éves édesanya. És szomorú téma ide, feltoluló emlékek 

oda, ő is mosolyog. 

 
Tizenkét év után újra találkoztak, és egymásra találtak 

 

András tősgyökeres kecskeméti, Gyöngyi a Nyíregyháza melletti Vajáról származik. A két 

mozgássérült fiatal először kisgyermekként találkozott a fővárosi Pető Intézetben, ahol 

egészen 14 éves korukig tanultak. A fiúnak már akkor is tetszett a lány. 

„Akart valamit, udvarolt, de elhajtottam” – nevet Gyöngyi. 

Ő nem szívesen emlékszik vissza gyermekkorára. A bentlakásos intézetből szülei csak 

kéthetente tudták hazavinni, és ugyan voltak barátai, de nagyon hiányzott a családja. Sokat 

sírt az iskolában, anyukája pedig otthon. 

„Én szégyelltem a sérülésem. Rettegtem attól, mi lesz, amikor kikerülünk az intézetből, mert 

nem éreztem magam felkészülve arra, hogy kint elfogadtassam az állapotomat másokkal” – 

idézi fel Gyöngyi. Aztán az egykor csöndes, visszahúzódó kislány megváltozott, később már 

szívesen beszélgetett, és manapság az adódó konfliktusokat is bátran felvállalja. 

„Hogy mi hozta a fordulatot? Rájöttem, nem számít, hogy sérült vagyok, ettől még mások 

nagyon tudnak engem szeretni.” 

Andrással szülei már korán elkezdték a fejlesztőtornákat, hétvégenként órákat töltöttek a 

gyakorlatokkal. Ennek is köszönhető, hogy ma egyáltalán tud ülni, kerekesszékkel 

közlekedni, a fejére szerelt, furcsának tűnő, de roppant praktikus pálcával gépelni 

(izomrángásai miatt kézzel erre nem képes). Beszéde kicsit nehezen érthető, de rendkívül 

választékosan fogalmaz, humorérzéke pedig sosem hagyja el. 

 

 



Gyöngyi a Pető Intézet után Nyíregyházán egy gimnáziumban tanult, azután elvégzett egy 

számítógép-kezelői és programozói tanfolyamot. Felvették a tanítóképzőre is, de a 

könyvtárszak nem jött be neki. Utána Pesten alkalmi telefonos munkákat vállalt. András a 

kecskeméti Piarista Gimnáziumba járt, amely máig nagyon pozitív élmény számára. 

Osztálytársai befogadták, mindig felcipelték az emeletre, a dolgozatokat szóban „tette le”. 

Elszántságát jól jelzi, hogy ezután jelentkezett a szegedi egyetem kecskeméti kihelyezett jogi 

képzésére, és meg is szerezte a diplomát. 

„A jogi egyetemhez igazából csak egy kényelmes szék kell, így nem volt hátrány, hogy én 

kerekesszékes vagyok. Az ötszáz oldalt ha esik, ha fúj, úgyis meg kell tanulni. Volt 

motivációm, volt kitartásom és volt időm, így sikerült” – összegez András, mintha ez 

bárkinek csípőből menne, pedig 200 fős évfolyama a végére alig negyvenre zsugorodott. A 

kollokviumokat szóban abszolválta, utóvizsgáznia egyszer sem kellett, csak a római jognál 

rezgett a léc, de megkapta a kettest, egyébként négyesek, ötösök sorakoztak az indexében. 

 

A Pető Intézet után András és Gyöngyi útja elvált, és tizenkét évig nem is hallottak a 

másikról. Aztán 2006-ban, egy mozgássérülteknek szervezett passiós vándortáborban újra 

találkoztak, és ekkor már egymásra is találtak. Hamarosan összeköltöztek Kecskeméten, 2007 

szeptemberében pedig megszületett Noémi. 

 

A legnagyobb ajándék az élettől: Noémi 

 

„Nagyon aggódtunk a kilenc hónap alatt, hogy a mi gyermekünkkel minden rendben lesz-e. 

Egyébként fizikailag jól viseltem a terhességet, csak a baba többször összenyomta a tüdőmet, 

olyankor fulladoztam. Noémi császármetszéssel jött világra a 38. héten, 3 kiló 5 dekával, 

teljesen egészségesen. Hatalmas öröm, nagy ajándék ő az egész családnak” – mondja 

Gyöngyi, de ez jön át minden gesztusukból is, ahogy tekintetükkel gyermekükön csüngenek. 

Talán nem is véletlen a névválasztásuk, hiszen Noémi azt jelenti: gyönyörűségem. 

 

Az édesanya az első három hónapban nem pelenkázta, fürdette kislányát, mert attól félt, 

elejtené vagy túlzottan megszorítaná a csecsemőt. Szoptatni is csak úgy merte, hogy párnára 

fektette. András és Gyöngyi mellett ekkor is ott álltak a nagyszülők, rengeteget segítettek a 

kicsi ellátásában. Aztán szép lassan Gyöngyi is belejött mindenbe. „Sokáig tartott, amíg 

begyakoroltam a pelenkázást, de nagy élmény volt, amikor végre sikerült” – emlékszik vissza. 

Egy gyermek érkezése mindig alaposan megváltoztatja a szülők életét, értékrendjét, 

gondolkodásmódját. A kerekesszékes párra ez hatványozottan igaz. 

 

„Rengeteg akadályba ütközök nap mint nap. Régen megengedtem magamnak, hogy 

lemondjak dolgokról, gondolván, mit küszködjek, úgysincs értelme... Noémi születése óta ezt 

nem tudom megtenni és nem is szeretném. Sorra jönnek a nehéznek tűnő feladatok, van, 

mikor elképzelésem sincs, hogy oldom meg őket, de legbelül tudom, menni fog, olyan nincs, 

hogy nem. Iszonyatos energiát vesznek ki belőlem a másoknak rutint jelentő dolgok, de 

minden célba érés a kitartásra ösztönöz” – vallott erről Gyöngyi. 

 

Hálásak minden jófej buszvezetőnek 

 

Ami a mindennapokban rendkívül fontos: lelkileg erősek, pozitív gondolkodásúak, és úgy 

látják, ma már a társadalom is alapvetően támogatólag fordul a mozgássérültek felé. András 

szerint 90 százalékban jók a tapasztalataik. A helyi busztársasággal például nagyon 

elégedettek. Sikerült a céggel megegyezniük, hogy reggelente alacsonypadlós járatot 

küldjenek az ő vonalukra, így Gyöngyi el tudja kísérni Noémit az iskolába. 



 

„Ha elfelejtik, és magas padlós jön, akkor futunk! Noémi a lábain, én pedig nyomom a joy-

stick-ot az elektromos széken” – viccelődik Gyöngyi. Szerencsére ez ritka, bár volt, hogy 

fagyban, hóesésben érte őket ilyen kínos meglepetés. Reklamáltak, és másnap újra minden 

rendben ment. A nyáron Tőserdőn jártak, és hazafelé szintén nem a kért alacsonypadlós busz 

állt meg előttük. De a sofőr nem hagyta őket az út szélén, valahogy felszuszakolták a közel 

száz kilós széket a járműre. 

 

Ha vonattal utaznak, szándékukat előre jelzik a MÁV-nak, amely biztosítja számukra az 

emelőt. Apropó, vasút! Gyöngyivel vonaton is történt egy nem mindennapi eset. Akkor ijesztő 

volt, de ma ezen is jót derül. 

„Pestről jöttem haza, és elfelejtettek Kecskeméten levenni a vonatról. Egyedül voltam a 

kocsiban, senkinek nem tudtam szólni. Aztán végre feltűnt a kalauz. Rendes volt, egyből 

elkezdett telefonálgatni. Végül Félegyházán leemeltek, majd fél óra múlva egy kis különvonat 

visszahozott Kecskemétre.” 

 

 
 
Az épületekben való közlekedés is okoz nehézségeket. A református iskolában – most itt 

másodikos Noémi – ugyan van lift, de az osztályteremhez való eljutás nem megoldható, így 

szülői értekezletnél az ismerős apukák viszik le Gyöngyit a félemeletre. Ha lehet, a hivatali 

ügyintézéssel mást bíznak meg. A járókelők természetesen megnézik őket az utcán, de ez már 

rég nem foglalkoztatja őket, mint ahogy a rosszindulatú megjegyzéseket is megtanulták 

kezelni. 

Van erejük a lehetetlenhez 

 

Sérültségük egyáltalán nem jelent egyet a bezárkózással. Amikor tehetik, kirándulnak, 

Gyöngyi idén nyáron például egy indiános táborban volt Noémivel, és a közeljövőben 

szeretnék hármasban körbeutazni Erdélyt. András több mint tizenöt éve űzi a bocsa nevű 

golyósportot, hetente kétszer jár edzésre, és már több világeseményen képviselte hazánkat, 

eljutott például Portugáliába és Brazíliába is. Jogi szaktudását kamatoztatva civil szervezetek, 

alapítványok részére készít, illetve dolgoz át alapszabályokat, szerződéseket. 

 

„Amikor nyolc-tíz órát gépelek a fejpálcával, akkor azért elfárad a hátam, nyakam, de örülök, 

hogy értelmes és hasznos munkát végezhetek, meg persze a fizetés is jól jön” – mondja 



András. Gyöngyi a Nem Adom Fel Alapítványnál adminisztrációs távmunkát vállalt, emellett 

gyakran süt, főz és intézi a bevásárlásokat. 

 

Andrásnak a fürdéshez, öltözködéshez segítségre van szüksége. Szülei támogatására továbbra 

is nap mint nap számíthat, és gyakran járnak hozzájuk önkéntesek is. Ha baj van – elromlott a 

redőny, kilyukadt a kerekeszszék abroncsa – jópár barátot, ismerőst, szomszédot felhívhatnak 

telefonon. Noémi talpraesett lány, főzések alkalmával egyre többet sertepertél a konyhában, a 

hagymapucolást, meggymagozást és a kóstolást már bátran rábízhatja édesanyja. 

 

„A tehetetlenség érzése néha olyan bosszantó tud lenni, hogy erőt kapunk a lehetetlenhez” – 

facebook-oldalára egyszer ezt írta ki Gyöngyi. Én meg arra jutottam: szerintem ők nem is 

ismerik a lehetetlent. 

 
forás: baon.hu 

 

 

 

Kerekes székes vívó-vb: Veres Amarilla bronzérmes kardban 

 
Veres Amarilla bronzérmet szerzett női kardban az egri kerekes székes vívó-

világbajnokságon vasárnap. 

 

A 22 éves Veres négy győzelemmel, százszázalékos mérleggel zárta a selejtezőt, a 

negyeddöntőben lengyel ellenfelét 15-4-re múlta felül, a döntőbe jutásért kínai riválissal 

találkozott, akitől 15-9-es vereséget szenvedett és ezzel a harmadik helyen végzett – közölte a 

Magyar Paralimpiai Bizottság. 

 

Mező Boglárka és Hajmási Éva holtversenyben lettek tizenharmadikok. 

 

Osváth Richárd négy győzelemmel, két vereséggel jutott túl a selejtezőn, a tizenhat közé 

jutásért ukrán ellenfelet győzött le 15-4-re, a nyolcaddöntőben spanyol riválisnál bizonyult 

jobbnak 15-8-ra, a negyeddöntőben azonban 15-3-as vereséget szenvedett kínai ellenfelétől és 

hatodik lett. Tarjányi István a 24., Zsolnay Sándor a 28. helyen végzett. 

 

Hétfőn a női kard- és férfitőrcsapatok küzdelmeit rendezik, illetve C kategóriában kerül sor az 

egyéni tőrversenyekre magyar vívók részvétele nélkül. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Ha kíváncsi vagy, átélheted!  Esélyegyenlőségi nap Ajkán 

 
Neked menne a kerekesszékes közlekedés és fel mernéd vállalni, hogy bizonyos tényezők 

korlátot jelentenek? 

 

Ilyen kérdésekre kaphattak gyakorlati választ azok, akik ellátogattak az Agorára és a Nagy 

László Városi Könyvtár és Szabadidő Központba, ahol a város 

önkormányzata és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány Esélyegyenlőségi Napot szervezett, 

hogy közelebb hozza egymáshoz a sérülteket és az épeket. 



A vidám dzsemborira számos bátorságpróbával készültek a szervezők, melyek között bekötött 

szemmel történő tárgyfelismerés, mankós túra, élő könyvtár, 

kerekesszékes akadálypálya illetve integrált csocsó is szerepelt. Minden feladatot úgy találtak 

ki a Molnár Gábor Műhely Alapítvány munkatársai, hogy az 

épek beleélhették magukat a sérült emberek világába, hasonlóan érzékelték így a játékokat és 

az akadályokat. Ennek következtében a szerepek 

felcserélődtek az utcáról, iskolákból és óvodákból érkező látogatók többnyire csak sérült 

koordinátorukra támaszkodva tudták megoldani a lehetetlennek 

látszó kihívásokat. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 A program jó lehetőséget kínált arra, hogy a fogyatékkal élők, a megváltozott 

munkaképességűek és a térség lakói jobban megismerjék és elfogadják 

egymást. Ez a nap megalapozó lépésként szolgált a pozitív szemléletű változások 

előkészítésében, hiszen általa az épek és a sérültek is levetkőzhették 

beidegződéseiket– emelte ki Jakab Johanna, az önkormányzat esélyegyenlőségi referense és a 

program szakmai vezetője. 

 

A sokszínű kavalkádban „Adj egy esélyt” című óriásplakát kiállítással, egészségmegőrző 

sarokkal és cserebere sátorral hívták még fel a résztvevők 

figyelmét a sérült, megváltozott munkaképességű, beteg vagy éppen hátrányos helyzetű 

emberek problémáira a szervezők. Az esélyegyenlőségi napon 

fellépési lehetőséget kaptak a térség fogyatékkal élő csoportjai és zenekarai, így a jó hangulat 

már kora délelőttől garantált volt. A közönség kerekesszékes 

táncosokat, a Fláre Beás zenekart és a Hangadók koncertjét is élvezhette. A sérültek egy 

színdarabot is előadtak „A lány, aki nem akarta” címmel. A darab 

a fogyatékkal élő nők kiszolgáltatott helyzetét dolgozta fel. 

 

 Nagyon fontos megtanulnia már a gyerekeknek, hogy az épség és a szépség nem 

mindenkinek adatik meg viszont, mindenkinek meg kell találnia a 

számítását az életben. Pontosan ezért a társadalom, azaz mi vagyunk felelősek a sérült 

emberek boldogulásáért. Náluk nem működik az, hogy én mit 

akarok, hanem azt kell figyelembe vennünk, hogy ők mit bírnak el. Fókuszváltás segítségével 

mindenki megértheti őket, ehhez viszont át kell menni az ő 

oldalukra, amihez már egy fokkal mélyebb kíváncsiság szükséges. Ha valaki mer kérdezni a 

sérültektől, az már tett azért, hogy a falak leomolhassanak. Ezt 



a napot is azért szerveztük ilyen formában, hogy a fogyatékkal élőkkel testközelből 

ismerkedhessenek meg a helyiek mesélte Lovas Irén, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

vezetője. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

Napsütéses futam és dobogós hely - Fenyvesi Zoltán írása 

 
Kezdjük talán egy gyors bemutatkozással:Fenyvesi Zoltán vagyok 23 éves, nyitott gerinces 

tünetekkel születtem orvosi műhiba miatt, anyukám nevelt egyedül a kezdetektől. Először 7 

évig táncoltam egy kerekesszékes tánccsoportban, majd mellette elkezdtem futóversenyekre is 

járni immár 4 éve.  

 

Röviden talán ennyit rólam, úgyhogy vágjunk is bele.  

 

Egy hete volt már, de a fősuli első hete miatt és egyéb elfoglaltságok miatt csak sajnos most 

jutottam el oda, hogy beszámolhassak a 30. Wizz Air félmaraton élményeiről.  Ahogy azt már 

említettem, versenyszerűen veszek részt félmaratonokon és maratonokon a SUHANJ! 

Alapítvánnyal a tőlük kölcsönzött handbikekal. Hogy mi is az a handbike? Egy 3 kerekű 

kézzel hajtható sporteszköz mozgáskorlátozottak számára, talán így lehet a legjobban leírni, 

de azért íme egy kép is róla.  

 

       
 
Az idei félmaraton miatt volt egy kisebb gombóc a torkomban leginkább azért, mert a nyáron 

gyakorlatilag abszolút nem edzettem és a felkészülést nagyjából 2 héttel a verseny előtt 

kezdtem el. Persze sokat közlekedem a városban kerekesszékkel, de azért nem tekerek annyit, 

pláne nem 21 kilométert. Ehhez persze hozzájött, hogy a verseny előtti pár napban még 

sikerült is valamiféle kis megfázást is összeszednem, úgyhogy a kis gombócból nagy gombóc 

lett.  

 

A verseny napján végül sütött a nap, én pedig arra jutottam, hogy ilyen remek időben, ha nem 

is sikerül egy dobogós helyet szerezni, legalább egy kis úgymond városnézést iktatok be. 

http://www.glamouronline.hu/geletstilus/teszteltuk-az-uj-magyar-fejlesztesu-appot-a-route4u-t-16344
http://www.glamouronline.hu/sztartedd/a-het-legstilusosabb-pasija-fenyvesi-zoltan-wheelchairguy-14579


 

Az alapítvány színeiben 7 handbike-os állt a rajthoz, én pedig nagyjából az esélytelenek 

nyugalmával álltam a többiek mellé.  Minket általában mindig egy picivel előbb indítanak, 

ami most is így volt. Az Andrássy úton a felvezető motorosok után 5-en haladtunk 

 

 
 
 

A Széchenyi térig ez így is ment, ahol aztán már csak 4-en haladtunk néha fej-fej mellett, 

néha kicsit lemaradva egymástól. Meglepő módon sikerült tartanom hol a harmadik, hol a 

negyedik helyet. Csak pislogtam, hogy mi történik, hiszen a felkészülésem nem igazán volt 

meg, de talán az ismert terep és tényleg a jó idő volt, ami motivált, na meg persze az, hogy 

olyan emberekkel tekertem együtt, akikkel miközben mégis egymással versenyeztünk, el is 

dumáltunk. Így ment ez egészen a 19-es kilométerig, ahol aztán már jött a versenyszellem, és 

engem is elkapott a gépszíj. Vaszil Gyuri és Juhász Tomi előttem, nyomomban pedig Lévai 

Endre tekert. Az utolsó kilométeren kezdtem érezni, hogy már fáradok, amit az egyik motoros 

rendőr észre is vett, és végig szurkolt, biztatott a célig azzal, hogy már igazán nincs sok hátra.   

 

Valószínűleg így lett az, hogy sikerült elérnem a harmadik helyezést, amin percekig csak 

ámultam. Mindent összevetve egy remek versenyen vehettem részt, megvolt a városnézés, és 

persze még egy dobogós helyet is bezsebeltem. 

 

 

 

 

 



 
 
Fenyvesi Zoltán, Vaszil György, Juhász Tamás 

 
Gratulálok minden résztvevőnek, aki teljesített valamilyen távot! 

 
forrás: glamuronline.hu 

 

 

Budapest tömegközlekedése már igazi alternatívát jelent 

 
Budapest tömegközlekedése mára valós alternatívájává vált az autózásnak – jelentette ki 

a főpolgármester-helyettes szombat délelőtt a fővárosban, az autómentes hétvége 

ünnepélyes megnyitóján. 

Budapest egyre versenyképesebb, „jó irányban halad” – emelte ki Szeneczey Balázs. 

Felidézte a közelmúltban elvégzett közösségi közlekedési fejlesztéseket, köztük azt, hogy a 

buszflotta több mint 60 százalékát lecserélték, és a héten forgalomba állt az első CAF 

villamos is. Mindezek mellett nemcsak gyorsabb, hanem a Futár utastájékoztató rendszer 

révén kiszámíthatóbbá is vált a közlekedés. 

 

„Merjünk váltani!” – szólított fel Szeneczey Balázs, kiemelve: már van valós alternatívája az 

autózásnak. 



Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója beszédében 

kiemelte: a főváros közlekedése megváltozott, így nem engedhetik meg maguknak, hogy ne 

egy professzionális szervező cég gondoskodjon Budapest közösségi közlekedéséről. 

 

Négy év eredménye 

 

A BKK négyéves dinamikus fejlesztésen van túl – mondta. Úgy fogalmazott, hogy a cég 

szeretne valóban a város „mobilitási menedzsere” lenni. Ennek keretében minden közlekedési 

módra oda kell figyelniük, így folyamatosan fejlesztik kerékpáros rendszerüket, a Bubit, és a 

közelmúltban a gyalogostájékoztatásban is jelentős előrelépést értek el. 

 

Utalva a főpolgármester-helyettes kijelentésére, azt mondta: az ember akkor tud váltani, ha 

van hozzá információja. A BKK célja valamennyi közlekedőt segíteni, hogy a 

leggazdaságosabban, leghatékonyabban és legegyszerűbben tudják megtervezni utazásukat. 

 

A város élni akar 

 

A BKK vezérigazgatója kitért arra is, hogy a szakmai professzionalizmus mellett az 

emberekkel való törődésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek. 

 

 Felidézte, hogy pénteken fogyatékkal élő emberek szervezeteivel írtak alá együttműködési 

megállapodást. 

 
 

 
 

 Elindult továbbá egy plakátkampány is, amellyel az a céljuk, hogy az emberek figyeljenek 

oda egymásra. „Ez a város élni akar!” – szögezte le Dabóczi Kálmán, hozzátéve: feladatuknak 

tartja, hogy teret adjanak ennek az életnek. 

 



Az Európai Mobilitási Hét keretében Budapesten szombaton és vasárnap tartják az 

autómentes hétvégét, amelynek keretében színes programokkal népszerűsítik az autó helyett 

választható közlekedési formákat. 

 
forrás:  mno.hu 

 

 

Ötéves a FONI – öt számítógépet adott a fogyatékos intézménynek a 

Kormányhivatal 

 
Öt éve, 2010 júliusában nyílt meg Csongrádon a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 

amely ellátja Csongrád, Felgyő, Tömörkény és Csanytelek hallás-, beszéd- és 

látássérültjeit, az értelmileg akadályozottakat, autistákat, mozgásukban akadályozott, 

valamint egyéb súlyos és halmozottan sérült lakosainak nappali gondozását. 

 

Az évforduló alkalmából öt darab, használaton kívüli számítógépet adományozott a Csongrádi 

Járási Hivatal az intézménynek, melyeket Juhász Tünde kormánymegbízott adott át Kissné 

Vékony Éva szakmai vezetőnek az intézmény születésnapi rendezvényén. 

 

Megalapításakor hiánypótló szerepet töltött be a FONI, ma viszont már szerves része 

Csongrád életének. Működése nagy segítséget jelent azon családok számára, amelyek 

fogyatékkal élő családtagot gondoznak.– hangsúlyozta Cseri Gábor a város alpolgármestere 

az ünnepségen. 

 

 
 
A jelenleg 32 sérült személy befogadására, fejlesztésére hivatott nappali intézmény 

tehermentesíti a fogyatékkal élők családját azzal, hogy napközbeni gondozásukat részben 

átvállalja. Az itt dolgozó szakemberek a fogyatékossági típusok és életkori sajátosságok 

figyelembe vételével, 8 fős gondozási csoportokban biztosítják a korszerű szakmai elveken 

nyugvó, speciális gyógypedagógiai foglalkoztatást. 

 



Ez az ellátási forma nem emeli ki a családi környezetből az ellátottat, így közösen 

gondoskodnak az önállóbb életre nevelésről és a szabadidő hasznos eltöltéséről. Ebben jelent 

hasznos segítséget az öt darab számítógép, amely a Csongrádi Járási Hivatal felajánlása révén 

került az intézmény tulajdonába. 

 

 
 
Juhász Tünde az ünnepségen köszönetet mondott a járási hivatal vezetőjének, Holubán 

Csillának, hogy jelezte, segíteni lehetne az intézményben folyó munkát azzal, ha kapnának 

néhány számítógépet. A kormánymegbízott hozzátette nagyon örül, hogy itt lehet, és 

ajándékot adhat, mert így nem csak az okmányok ügyintézése vagy a határozatok által van 

mód a találkozásra. Így válik láthatóvá, hogy a hivatalban is érző emberek dolgoznak, akik 

igyekeznek a lehetőségeikhez mérten segíteni. 

 

Kissné Vékony Éva az intézmény szakmai vezetője megköszönte az adományt, és elmondta: 

az öt számítógép nagy öröm mindannyiuknak. Ez idáig egyetlen gépen osztoztak az itt lakók, 

amiért időnkét szinte „közelharcot vívtak”. 

 
forrás: szegedma.hu 

 

 

FESZT a BKK-n akadálymentesen 

 
Együttműködési megállapodást kötött a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

(FESZT) és a Budapesti Közlekedési Központ a két szervezet közötti jövőbeni 

együttműködésről a BKK Zrt. Rumbach Sebestyén utcai székházának VIII. emeletén. 

 



A megállapodást Földesi Erzsébet, a FESZT elnöke és Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK 

vezérigazgatója írta alá, amelynek értelmében az eddigi együttműködést szorosabbra fűzve, a 

BKK a fogyatékossággal élő emberek képviselőivel folyamatosan egyeztetéseket tart annak 

érdekében, hogy a későbbi közlekedési fejlesztések és járműbeszerzések a fogyatékos 

emberek igényeinek figyelembevételével történjenek. Az ünnepélyes aláíráson beszédet 

mondott Dr. Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes. Az ünnepélyes aláírást követően a 

Deák Ferenc téren megnyitották azt az – új Solaris-Škoda típusú szóló trolibuszon rendezett – 

autista és értelmi fogyatékos emberek portréiból készült plakátkiállítást, amelyik vasárnapig 

várja az érdeklődőket. 

 

Dr. Szeneczey Balázs beszédében elmondta, hogy ezen a téren legfontosabb a párbeszéd és 

az, hogy bármilyen szempontból figyelembe vegyük a fogyatékkal élők kéréseit, 

elképzeléseit. Nem nélkülük, hanem velük együtt kell gondolkodnunk az akadálymentesítés 

kérdéséről. Továbbá hozzátette, hogy Budapest városvezetését az a szemlélet jellemzi, hogy a 

fogyatékos emberek szándékait figyelembe véve az ő életüket és hétköznapjaikat könnyebbé 

tudják tenni, és ezt a szemléletet meg tudják honosítani bármilyen jellegű fejlesztés során. 

 

Dr. Dabóczi Kálmán az aláírást megelőzően elmondta, hogy ezzel az együttműködéssel a 

BKK elsősorban nem segítséget nyújt, hanem segítséget is kér a fogyatékossággal élő 

emberektől abban, hogy a rá bízott feladatokat felelősen és érzékenyen tudja ellátni, és a 

feladatok ellátása során át tudjuk élni azoknak az embereknek a helyzetét, az igényeit, 

problémáit, amelyek sokszor nem is nyilvánvalóak. 

 

Földesi Erzsébet kiemelte, hogy a fogyatékossággal élő személyek semmivel nem szeretnének 

többet ép társaiknál. Ha a közlekedést nézzük, akkor ők is az általuk meghatározott időben és 

módon szeretnének eljutni az oktatás, a munka vagy éppen a kulturális események 

helyszíneire. Ezt csak olyan tömegközlekedési eszközökkel tudják megtenni, amelyek az ő 

igényeiket is figyelembe veszik. Hozzátette, hogy ez a ma aláírt együttműködés azon alapul, 

hogy tiszteljük-e egymást és azokat a különböző képességeket, amelyekkel emberek utaznak. 

Hiszen ha a fogyatékos emberek közlekedésének segítése érdekében megoldásokat találunk, 

már az is a tisztelet jele. 

 

Dr. Szűcs Panni, a BKK kommunikációs igazgatója az együttműködés aláírását megelőzően 

ismertette, hogy a BKK, számos intézkedésen túl milyen kommunikációs eszközökkel segíti a 

fogyatékossággal élők közlekedését. Ezzel kapcsolatban egy, a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetségének segítségével készített kisfilmet is vetítettek, melyben 

a vak emberek közlekedését mutatták be. A BKK számára fontosak a fogyatékossággal élő 

emberek. A felújítások és járműbeszerzések eddig is a fogyatékos emberek igényeinek 

figyelembevételével történtek. Azonban a ma aláírt megállapodás értelmében a rendszerszintű 

működés részévé fog válni, hogy a BKK egyeztet a fogyatékos emberek képviselőivel és 

figyelembe veszik az igényeiket. 

 

Nagyon fontos szempont, hogy a mozgásukban korlátozottak mellett a tervezés kiterjedjen 

más fogyatékkal élő emberek igényeire is. Így a BKK igyekszik az egyetemes tervezés 

eszméjét szem előtt tartani, vagyis már a tervezési fázisban úgy felújítani a tereket, kialakítani 

a járműveket és az utastájékoztatási rendszert, hogy az mindenki számára érthető és kezelhető 

legyen. Az együttműködés alapján a BKK lehetővé teszi a FESZT számára, hogy a különböző 

döntések előkészítése során készült vizsgálatok, hatástanulmányok, tervek tartalmát 

előzetesen megismerje és véleményezze. A 2015-ös Európai Mobilitási Héten (EMH) a BKK 

széleskörű érzékenyítési és figyelemfelhívó akciót szervez, mellyel cél a figyelem felhívása a 



speciális igényű csoportok közlekedésére. A rendezvény kialakításában és megszervezésében 

a FESZT szakmai partnerként vesz részt. Közös programokat szervez a BKK és a FESZT a 

Mobilitási Héten, illetve a BKK kitelepülési lehetőséget biztosít a FESZT számára az 

Autómentes Hétvégén az Andrássy úton. A kampány nyomtatott, illetve online anyagainak 

elkészítésében a FESZT szakmai segítséget nyújt a BKK számára. 

 

A BKK érzékenyítési tréninget szervez a jegyellenőröknek és az ügyfélszolgálatokon 

dolgozók számára. Az érzékenyítési tréning kidolgozásában a FESZT szakmai támogatást 

nyújt. A BKK képzést tart jegyellenőrei és ügyfélszolgálati munkatársai számára az alapvető 

fogyatékossági és emberjogi ismeretekről. A képzési anyag kidolgozásában a FESZT szakmai 

támogatást nyújt. A BKK felmérést készít a fogyatékossággal élők utazási szokásairól, a 

szolgáltatást jelenleg igénybe venni nem képes fogyatékos emberek önálló, kényelmes és 

biztonságos közlekedést biztosító igényeiről. A kérdőívek kidolgozásában, valamint a 

fogyatékos emberek elérésében a FESZT segítséget nyújt a BKK részére. Az eredményeket a 

BKK megosztja a FESZT-tel , amelyek alapján a FESZT ajánlásokat tesz a BKK számára. 

 

A BKK a lehetőségekhez figyelembe veszi a fogyatékkal élők igényeit a 

járműbeszerzésekkor, a közterületek, utak felújításakor és megállók felújításakor. A BKK és a 

FESZT az akadálymentességgel összefüggő kérdésben egyeztet, valamint együttműködik a 

fogyatékos emberek közlekedését elősegítő projektek kivitelezésében. Az ünnepélyes aláírást 

követően a Deák Ferenc téren megnyitották azt az – új Solaris-Škoda típusú szóló trolibuszon 

rendezett – autista és értelmi fogyatékos emberek portréiból készült plakátkiállítást, amelyik 

vasárnapig várja az érdeklődőket. 

 
forrás:  zetapress.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Minden orvosi adatunk felkerül a netre 
 

Hamarosan minden egészségügyi adatunk, lelet, vizsgálati eredmény, felírt recept 

elérhető és visszakereshető lesz az interneten - természetesen csak az arra feljogosított 

orvosok, egészségügyi szakdolgozók számára. Ezzel a kezelőorvos sokkal pontosabb 

képet kap a betegről, és véletlenül sem marad otthon semmilyen lelet. 

Hivatalosan intézményen, illetve ellátórendszeren belüli betegútkövetésnek hívják az 

egészségügyi adatáramlás nagyszabású reformját. A dolog lényege, hogy valamennyi, az 

egészségünkkel kapcsolatos információ - így például a laborleletek, ambuláns lapok, 

kórházi zárójelentések, felírt gyógyszerek - egy központi adatbázisba kerül, amely  

időrendben eltárolja és lekérdezhetővé teszi az adatokat  

- tájékoztatott a rendszert fejlesztő és majd üzemeltető Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ (ÁEEK). 

 

Szigorúan szabályozott a hozzáférés  

A központi rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés szigorúan szabályozott. Először is 

mindenki megnézheti a saját adatait, ehhez ügyfélkapus regisztrációra van szükség.  

 

Magánszemély az ügyfélkapun belépve fér hozzá a róla tárolt adatokhoz, de természetesen 

kizárólag a sajátjaihoz.  

 

Az érintetten kívül csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező orvosok és egészségügyi 

szakdolgozók kérhetnek le adatokat,  

de azt sem mindenki egyformán: a rendszerben különböző jogosultsági szintek határozzák 

meg, hogy ki milyen adatot láthat. Így például egy orvos hozzáférhet minden, a betegeivel 

kapcsolatos információhoz, hiszen az előzmények ismerete különösen fontos a hatékony 

kezeléshez.  

 

Megvannak a maga előnyei  

A rendszer előnyös lesz mind az orvosok, mind pedig a betegek számára - ígéri az ÁEEK. Az 

egészségügyi dolgozókra nem ró plusz terhet, hiszen az adatokat eddig is számítógépbe vitték, 

de míg korábban ez csak a saját intézményük belső hálózatán volt elérhető, ezentúl más 

ellátóhelyeken keletkezett információt is látják. Jelentősen egyszerűbb lesz az orvosi 

előzmények áttekintés számukra, mert nem a papíron lévő leletek között kell bogarászniuk.  

 

Kényelmesebb lehet az újfajta ügyintézés  

Akkor sincs probléma, ha az orvos nem a rendelőben ül, mert a rendszer okostelefonon és 

tableten is elérhető, így például egy házhoz kimenő ügyeletes orvos vagy a mentő is minden 

szükséges információval rendelkezik majd.  

 



Mindezek miatt könnyebbség a betegeknek is, mert  

nincs többé elveszített, otthon felejtett orvosi papír  

és nem kell dossziékkal járni a rendelőbe. Arról nem is beszélve, hogy mivel az orvos ismeri a 

betege előéletét, sokkal pontosabb diagnózist állíthat fel, jobban személyre szabott kezelést 

írhat elő.  

 

A rendszer 2016-tól lesz elérhető az ügyfélkapun, illetve a tesztelésre, próbaüzemre 

kiválasztott 6-8 kórházban. A tesztidőszak után folyamatosan élesednek a modulok és 

terjesztik ki a működést, végül 2017 közepére minden egészségügyi intézménynek és 

szolgáltatónak használnia kell rendszert.  

 

Letilthatja adatait  

A személyes adatok védelme, az úgynevezett digitális önrendelkezés érdekében bárki 

rendelkezhet saját adataihoz való hozzáférésről. Az ügyfélkapus belépés után bárki 

beállíthatja, hogy a rendszer milyen adatait mutassa. Akár mindent letilthat, de 

meghatározhatja, hogy csak egyes orvosok vagy akár kórházi osztályok ne férhessenek hozzá 

a róla szóló információkhoz.  

 

Ami most is elérhető  

Talán nem mindenki tudja, hogy az ügyfélkapun keresztül - az OEP adatai alapján - most is 

hozzáférhet saját egészségügyi előzményeihez, egészen 2007-től kezdve. Ez a most is 

működő rendszert az OEP üzemelteti, így az az ott nyilvántartott adatokat és információkat 

tartalmazza: például az összes, tb-ellátás alapján elvégzett orvosi beavatkozást, ezek árát, a 

kiváltott vényköteles gyógyszereket, illetve bárki lekérdezheti saját tb-jogosultságát.  

 

A szolgáltatást népszerűségét mutatja, hogy 2014-ben több mint 177 ezerszer kértek le adatot 

betegéletútról, 260 ezernél is többször pedig a biztosítotti jogviszonyra kérdeztek rá, míg 

2015 első nyolc hónapjában ugyanezek a számok 154 ezer és 207 ezer. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Lépj közelebb! Tábor 
 

Lépj közelebb! Tábor Balatonmáriafürdőn 

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesület Ifjúsági csoportja szervezésében 2015. július 

15-20-ig Balatonmáriafürdőn a Lépj közelebb! tábor II. alkalommal.  

28 fő vett részt a táborban Erzsébet kártya segítségével.  

 

Szeretettel várlak a Balatonmáriafürdői Lépj közelebb! táborba  

 

2015. július. 15-20.  

Balatonmáriafürdő, Rákóczi utca 2.  

Regens Wagner Vendégház  

LÉPJ KÖZELEBB! Ifjúsági tábor  

 



Programok  

 

 

2015. július. 15. Szerda  

 

14-ig megérkezés, regisztráció, szobák elfoglalása  

13 órától ebéd a Rezeda étteremben. Minden ebéd és vacsora a Rezeda étteremben lesz!!  

15 órától szabad program:  

A város feltérképezése, séta, fagyizás, szabad program.  

18.30 órától vacsora  

20- Holdfény est a kastély balkonján-ismerkedés és egy kis meglepetés  

 

2015. július. 16. Csütörtök  

 

8- 10 óra Reggeli  

10- Gondolkodj egy kedvenc vígjáték filmeden  

Szabad program  

13 óra Ebéd  

16-kor találkozó a tárgyalóban: Filmnézés  

18.30-tól vacsora  

20-Karaoke show  

 

 

2015. július. 17. Péntek  

 

8-10 óra Reggeli  

9.45-kor találkozó az udvaron indulás a vonat állomásra  

10.26-kor vonat indulás Fonyódra : mivel ezen a napon, nem Márián ebédelünk hideg élelmet 

kapunk, amit elviszünk az útra. 11 órára megérkezés  

(Akadálymentes mellékhelyiség a Fonyód kikötői üzlet soron: 100 m)  

12.20 kor, indulás Katamaránnal Badacsonyba  

13 órától Badacsonyi borfesztivál  

(Akadálymentes mellékhelyiség a vasútállomáson: arra fogunk menni)  

16-tól Vendég pizzázás és egy hideg víz az II Monte Pizzéria és fagylaltozóban  

17.30-kor, vissza indulás a mólóra  

18.30-kor Katamaránnal vissza Fonyódra érkezés KB:19 óra  

Vígadó és Dísz téren szabad nézelődés  

21.11-kor hazaindulás vonattal Fonyódról Balatonmáriára  

21.31-kor érkezés utána vacsora a Rezeda étteremben  

 

2015. július. 18. Szombat  

 

8-10 óra Reggeli  

10- Balatoni lubickolás és koncert a központi strandon:  

Barrio Latino koncert 2008-ban az első magyarországi timba zenekar, magyar és latin-

amerikai zenészek közreműködésével. A csapat zenéjét egy szerencsés véletlen folytán 

fedezte fel a Grammy-díjas hangmérnök és lemezkiadó Michael Lazarus, így a zenekar első 

kislemeze a kaliforniai Latin Pulse Music kiadó gondozásában jelent meg 2013 őszén. A 

“Con Clave Y Tambó” című dal rövid idő alatt bejárta az egész világot, Perutól Japánig több, 



mint 50 országban táncol rá a salsa közösség. Az egyik leghíresebb kubai szálloda, a 

Havannában található Capri is felhasználta a zenét reklámfilmjében.  

13 óra Ebéd  

 

18.30 óra Vacsora  

20- Barátaim lépnek fel a Szabad strandon a Lobo Latino Latin parti 22 óráig  

A LOBO LATINO elsõsorban latin tánczenét játszik. 2000. óta lépnek együtt színpadra 

rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátóhelyeken, zártkörű bulikon, táncversenyeken. 

Valójában véletlenül találtak egymásra, és úgy tûnik, összetart őket valami nem kézzel 

fogható lánc: mindannyian szeretik azt, amit képviselnek. A Lobo Latino nevet 2007. júniusa 

óta használják, ekkor tudatosult bennük igazán, hogy ők évek óta egy bizonyos zenekar.  

2015. július. 19. Vasárnap  

8-10 óra Reggeli  

Egésznap szabad program: fürdőzés  

13 óra ebéd  

Szabad program  

18.30-tól Vacsora  

20- Karaoke, szabad program  

 

 

2015.július.20. Hétfő  

8-10 óra reggeli  

10-ig a szállás elhagyása, haza utazás  

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

