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A megváltozott munkaképességűek is dolgoznának, hogy megéljenek 

Csongrád megye - Imrei Katalint követtük az állást kínáló cégek standjai között kedd 

délelőtt Szegeden, az Agórában. Cukorbeteg, a járadéka kevés. Könnyebb munkát 

keresett, amit képes lenne elvégezni. 

 
– Cukorbetegség miatt százalékoltak le 5 évvel ezelőtt. Még csak 50 éves vagyok, nagyon 

nehezen élem meg ezt a helyzetet – mondta Imrei Katalin, aki állást keresett a keddi szegedi 

kínálatból, a megváltozott munkaképességűeknek rendezett börzén, az Agórában. – A 

TÁMOP-programról a munkaügyi központ tájékoztatott 3 évvel ezelőtt, felvettem a 

segítőkkel a kapcsolatot. Havi 38 ezer forint a járandóságom, amiből a mai világban nem 

lehet kijönni. De nemcsak ezért kerestem állást, hanem mert nem szabad belesüppedni a 

tétlenségbe. Sajnos a cégek csak rövid időre vesznek fel bennünket, nem hosszabbítják meg a 

szerződésünket, az eltelt időszakban 4 munkahelyem volt. Mire belejövök valahol a munkába, 

már kezdhetem máshol. Most kereskedői állást keresek, az volt az eredeti szakmám. 

 

Imrei Katalint először a mórahalmi Colosseum hotel standjához kísértük, a szállóban 

takaríthatott volna. Azt mondta, sajnos az ő betegségével még otthon is nehezére esik a 

takarítás. Egy másik standnál az Auchan ajánlott többféle lehetőséget – ezek már felkeltették 

Katalin érdeklődését. Különösen a bizalomkártyát népszerűsítő beosztás volt testhezálló 

számára. A pénztáros munkakört is „nézegette", ám azon a poszton az ásványvizes rekeszeket 

is meg kellene emelnie. A Providentnél is lehetne állása: a cég most alakítja ki szegedi 

adminisztrációs központját, első lépcsőben 40–50 fős bővítést terveznek, az embereket 4–6–8 

órában alkalmaznák. 

 
Megismerkedtünk a három éve rehabilitációs ellátásból élő Kassai Istvánnéval is, aki a 

Szegedi SZEFO Zrt.-nél tájékozódott. Megtudta, azonnali belépéssel felvennék varrónőnek. 

Kassainé azért érdeklődött a megváltozott munkaképességű embereket legnagyobb 

létszámban alkalmazó cégnél, mert úgy érzi, meg tudná tanulni ezt a munkát. Az 57 éves 

Majoros Sándorné azt mesélte el, hogy a TÁMOP-os program segítségével tavaly a 

megyeházán dolgozhatott, utána a Barát Papír Kft. vette fel 4 órás irodai munkára. Most a 

minimálbér felét és a 33 ezer forintos rehabilitációs járadékát kapja. Azért jött el az Agórába, 

mert meghívták: egyike azoknak, akik a programnak köszönhetően helyezkedtek el. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 



Szégyen! Ennyit értünk el az 'akadálymentesítésben'? Se kollégium, se albérlet 

 
EGY KEREKES SZÉKES pécsi fiatalembert az idén ősszel felvettek a Budapesti 

Gazdasági Főiskolára, ám sem akadálymentes kollégiumot, sem albérletet nem talált. 

Átmenetileg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 

akadálymentes vendégszobájába fogadták be. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke szerint 

Bálint gondja csak a jéghegy csúcsa. 

 

 
 
Endrédi Bálint csak egy a mozgássérült fiatalok között, akinek továbbtanulását a szállás és a közlekedés akadályozza  

Fotó: Üveges Zsolt 

 
– Véletlenül bukkantam a Facebookon Endrédi Bálint posztjára, melyben közzétette, hogy a 

fővárosi akadálymentes lakhatás utáni két hónapos keresgélése eredménytelennek bizonyult – 

meséli az elnöknő. – Rögtön felvettem vele a kapcsolatot, felajánlottuk neki a szállást. Ám az, 

hogy a fogyatékos fiataloknak ma csupán 9 százaléka végezhet főiskolát vagy egyetemet, nem 

véletlen. Pedig a közoktatási törvény már 22 évvel ezelőtt kimondta: a fogyatékos 

gyerekeknek a köznevelésben – kezdve az óvodától, az általános iskolától egészen a 

felsőoktatásig – helye van, s ehhez biztosítani kell a szakmai-tárgyi feltételeket. 

Magyarországon 17 éve létezik az esélyegyenlőségi törvény, mely garantálja számukra az 

egyenlő jogokat. 

– Noha csaknem húsz éve dolgozom a fogyatékos emberekért, és súlyosan mozgássérült fiam 

révén magánemberként is érintett vagyok, magam is csak Bálint problémájával szembesülve 

tudtam meg, hogy a felsőoktatási törvény egyik passzusa szerint 2018. szeptember elsejétől 

kötelező lesz 100 tanulóként egy akadálymentes szobát kialakítani a hazai kollégiumokban. 

Csakhogy a törvény azt nem taglalja, hogy mi lesz azokkal a súlyosan mozgássérült 

fiatalokkal, akik a kollégiumi ellátáson kívül személyi segítséget is igényelnek. Szövetségünk 

szerint számukra olyan speciális kollégiumok szükségesek, melyek a lakhatáson túl minden 

olyan szolgáltatást megadnak, melyek a felsőoktatásban tanulásukat segítik. 



Elöregedő társadalmunkban a kormány a fogyatékos emberektől is elvárja, hogy versenyképes 

tudásukkal a munkaerőpiacon elhelyezkedve adófizetők és teherviselők legyenek, ne pedig 

eltartottak, segélyen élők. Akkor viszont meg is kell teremteni az ehhez szükséges feltételeket 

– hívják fel a figyelmet a szövetség munkatársai. 

– Hogy sokan képesek tanulásra, munkára, arra az ELTE pszichológia szakán most elsőéves 

fiam a példa. De a szükséges feltételeket egyelőre a családunk teremti meg számára – ezt 

azonban a fogyatékos fiatalok családjainak többsége anyagilag nem engedheti meg magának. 

Ha a kormány elfogadja, mi nagyon szívesen kidolgozzuk a speciális kollégiumok 

modellprogramját. Á lami támogatás mellett szakmai tudásunkat és tapasztalatainkat adnánk 

ahhoz, hogy például Budapesten mielőbb megépülhessen egy kísérleti jellegű 

mintakollégium, mely kezdetben tíz-tizenöt, mozgásában súlyosan fogyatékos fiatal ellátását 

biztosítaná. Nemcsak Budapesten, országszerte is növelni kell az akadálymentes kollégiumi 

férőhelyek számát, hogy az önálló életvitelre képes mozgássérült fiatalok közös 

kollégiumokban lakhassanak ép társaikkal. 

A MEOSZ szívesen együttműködne az oktatási jogok biztosával, dr. Aáry Tamás Lajossal, 

aki Bálint ügye kapcsán országos vizsgálatot kíván indítani a felsőoktatásban részt vevő 

fogyatékos fiatalok helyzetéről. Munkájukkal hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a felmérés 

eredménye valós képet mutasson a jelenlegi helyzetről – véli az elnöknő. Elfogadhatatlannak 

tartják ugyanis, hogy ma hazánkban a jó képességű, de mozgásában súlyosan korlátozott fiatal 

csak azért nem tanulhat tovább, mert nincsenek meg az ehhez szükséges akadálymentes 

szállások, szolgáltatások. 

 
forrás:szabadfold.hu 

 

 

 

Borsóház segíti a gyerekek fejlődését 

 
Ünnepélyes keretek között a hét végén avatták fel a megyeszékhelyen a Borsóház-Pécs 

Nemzetközi Intenzív Terápiás Központot. 

 
Az Endresz György u. 2/B szám alatt működő speciális egészségügyi szolgáltató központ 

elsősorban központi idegrendszeri sérült, mozgássérült és elmaradt, illetve megkésett 

mozgásfejlődésű gyermekek számára biztosít olyan terápiás lehetőséget, mely a normál 

egészségügyi rendszer keretében nem vagy csak korlátozott mértékben érhető el. 

– Központunkat a 2009 óta működő Borsóház-Budapest Nemzetközi Intenzív Terápiás 

Központ pécsi telephelyeként hoztuk létre, a Borsószem Gyermekfejlesztő Közhasznú 

Egyesület fenntartásában, elsősorban magánszemélyek és vállalkozások támogatásával – 

mutatta be a Borsóházat Spohn Kinga, a központ vezetője. 

A megnyitó alkalmával nemcsak a problémával érintett családok képviselői, hanem 

szakemberek, orvosok, terapeuták, gyógytornászok is megismerhették az új kezdeményezést, 

és a központot. A Borsóház által ajánlott intenzív tréning és a kiegészítő terápiák hatékony 

megoldást nyújtanak megkésett vagy megrekedt mozgásfejlődési szakaszokban, a 

mozgásszerveket érintő beavatkozások előkészítő, rehabilitációs szakaszaiban. 



– A Borsóház komplex eszközökkel – részletes mozgásszervi vizsgálat, szakorvosi vélemény, 

ellátási, terápiás, eszközjavaslat, műtéti beavatkozás szükségességének felmérése, szükség 

esetén javaslat, eszközkészítés, méretvétel és próba – szolgálja a gyerekek kezelését, 

gyógyulását. Ezek mind hazai és külföldi újdonságok, saját tervezésű terápiás segédeszközök. 

A gyermekek megfelelő és hatékony segédeszközeire egy team – szakorvos, a készítő, és a 

terapeuta – együtt tesznek javaslatot – ismertette a ház gyakorlatát Spohn Kinga. 

forrás: bama.hu 

 

 

 

Megmenekült a kilakoltatástól a kerekes székes házaspár 

A kerekesszékes szegedi Biharvári házaspár már biztosan megmenekült a 

kilakoltatástól, mert esetükben a Raiffeisen Bank leállította a végrehajtást.  

 

A legrosszabb esetben is bérlők lehetnek abban a lakásban, amelyet a Raiffeisen 

keretjelzálogával terhelten vásároltak Lengyel Gábor vállalkozó egyik projektcégétől. A lakás 

ellenértékét ők a vállalkozónak átadták, ő azonban nem, vagy nem mindet adta tovább a 

hitelező banknak. A kerekesszékhez kötött idős házaspár akkor őrizhetné meg tulajdonaként a 

lakást, ha a vállalkozó és a bank megegyezne. 

 

A Raiffeisen Bank korábbi magatartásán változtatva szeretné csomagban rendezni a vele 

szemben fennálló tartozásokat. A legutóbbi ajánlata szerint a teljes adósságcsomag 30 

százalékát kellene csak Lengyel Gábornak megtérítenie, a nagyobb részét a bank elengedné. 

Szabó Bálint, a lakókat képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője kedden Szegeden a 

vállalkozó tulajdonában álló Mediterrán Tüzép előtt elmondta: információik szerint volna 

elegendő vagyona Lengyel Gábornak, hogy a bank által tett nagyvonalú ajánlatot a maga 

részéről is teljesítse. 

Október 1-jén egyeztetett a Raiffeisen képviselője és a vállalkozó. Szóban akkor megegyezni 

látszottak, ám Szabó információi szerint Lengyel Gábor később tovább feszítette a húrt. A 

szegedi Bakay Nándor utcában, a Korondi utcában és Makón, a Bajza utcában még jó néhány 

olyan család van, aki kifizette a lakás árát. Az ő esetükben a bank nem szüntette meg a 



végrehajtást, tehát őket még fenyegeti a kilakoltatás réme, mint korábban Biharváriékat; csak 

ép emberek lévén, az ő történetük kevésbé „médiaképes”. 

 
forrás:nol.hu 

 

 

 

Nem élne meg 30 ezer forintos rokkantjáradékából támogatás nélkül 

Szeged - A szociális törvény módosítása miatt megszűnt a lakásfenntartási támogatás 

március 1-jével. Helyére a települési támogatás lépett, amit több ,,élethelyzetre" lehet 

használni. A szegedi önkormányzat úgy döntött, továbbra is megtartja a 

lakásfenntartásit, ami jó hír fűtési szezon előtt. 

 
– A nyugdíjam, jobban mondva a rokkantjáradékom 30 ezer 300 forint, ezért jogosult vagyok 

a lakásfenntartási, valamint a lakbértámogatásra is – mondta Paksiné H. Katalin. 

 

– Minden évben mindkettőt meg kell újítani, az egyik decemberben, a másik februárban jár le. 

A két összeg együtt 7600 forint, amit automatikusan az IKV-nak utalnak át, mivel a lakásom 

az önkormányzat tulajdona. A teljes lakbérem majdnem 19 ezer forint lenne, így azonban csak 

közel 11 ezret fizetek. A lakásfenntartási és a lakbértámogatást az IKV-s lakásoknál a 

lakbérből vonják le. Ha nem kapnám meg ezt az összeget, nagy bajban lennék – magyarázta 

az egyik szegedi lakótelepen egy 47 négyzetméteres lakásban egyedül élő asszony. 

 

Az új szociális törvény 2015. március 1. óta hatályos. Ez a jogszabály más egyéb segéllyel 

együtt megszüntette a lakásfenntartási támogatást is. Helyére a települési támogatás lépett, 

amit több „élethelyzetre" lehet használni. Paksiné H. Katalin nem is tudta, hogy megszűnt a 

korábbi lakásfenntartási támogatás, hiszen az összes segélyt ugyanúgy kapja, mint eddig. 

 
– A szegedi önkormányzat úgy döntött, hogy megtartja a „kivezetett" támogatásokat, köztük a 

lakásfenntartásit is, de új, lakhatási támogatás néven – mondta Novkov Veszelinka, a szegedi 

polgármesteri hivatal humán közszolgáltatási irodájának vezetője. – A feltételek ugyanazok, 

mint korábban, a segélyt kérőnek például nem lehet 71 ezer 500 forintnál magasabb 

jövedelme. A támogatás összege pedig a lakásfenntartás elismert, számlákkal igazolt havi 

költségének és a támogatás mértékének (TM) szorzata. 

 

A TM egy bonyolult képlet: ezt megkaptuk a szegedi városházától. Laikus nem tudna vele 

számolni, elemei között a nyugdíjminimum éppúgy szerepel, mint a fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem. A közgyűlési döntés szerint továbbra sem készpénzben kapja meg a 

kérelmező, hanem valamelyik szolgáltatójának utalják át aszerint, ki melyiket választja. A 

támogatás minimuma 2500 forint, az átlagos kérelmező jelenleg Szegeden 3800 forintot kap. 

 
forras: delmagyar.hu 

 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/paksine_h_katalin/54305/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/novkov_veszelinka/1164/


NEM ÉRT ÁT A ZEBRÁN A MOZGÁSSÉRÜLT NŐ-KÁROMKODOTT 

VELE EGY AUTÓS 

 
Rádudált és káromkodott egy mozgássérült nővel egy autós Pécsen.  

 

A nő egy zebrán próbált átmenni, de közben újra piros lett a lámpa. A nő két bottal jár és nem 

ért el a járdáig, az autós pedig nem tudott elindulni, mikor zöldet kapott, ezért szidta. A 

kereszteződésben öt sávon kell átvágniuk a gyalogososoknak a szemközti oldalig, erre viszont 

csak 15 másodpercük van. 

 
forrás:tények.hu  

 

 

LENYŰGÖZŐ! A KEREKESSZÉKESEK IS TALPRA ÁLLHATNAK 

 
Máig távolságtartással és óvatosan kezelik a épek a valamilyen fogyatékkal élő 

embertársaikat. Íme egy csodálatos újítás, aminek köszönhetően a kerekesszékesek is 

talpra állhatnak! 

 
A technológiának köszönhetően ma már számos területen lehetőségük nyílik az embereknek 

arra, hogy teljes életet éljenek abban az esetben, ha valamilyen fogyatékkal kell együtt élniük. 

Szakértők százai dolgoznak azon, hogy megfelelő fejlesztésekkel és hozzáértéssel mindenki 

számára biztosítsák ugyanazt az életszínvonalat, amit megérdemelnek. 

 

Az, hogy a kerekesszékesek egyszer újra lábra álljanak, nem egy új keletű megfejtendő 

munka a tudósok körében. Az egyik cég kifejlesztett egy olyan bionikus kitinvázat, aminek 

segítségével bárki képes lehet talpra állni, aki eddig a székhez volt kötve. Íme a modern Iron 

Man, aki egy különleges technológiának köszönhetően képes lesz a lehetetlenre: újra járni 

fog! 

 

Ez a videó most egyre több helyen bukkan fel, többek között például a közösségi oldalakon. 

Egy gyönyörű szőke nő mutatja be az új találmányt, amit magára ölt, és felfedezi az élet talán 

rég elfeledett apró örömeit. Milyen lehet egy cukorért nyúlni a felső polcon? Micsoda 

magával ragadó érzés az erkély korlátja fölé látni? Olyan apróságok, amik mellett nap, mint 

nap megyünk el, mert természetesnek vesszük, de léteznek olyanok, akik számára ez nem 

adatott meg. 

 

Az exoskeleton nevű bionikus váz lehetővé teszi, hogy azok az emberek, akik különböző 

szintű bénulástól szenvednek, újra járni tudjanak. Olyanok, akik stroke, gerincvelő-sérülés 

vagy traumás agysérülés miatt eddig székhez voltak kötve, nekik most új világ tárul a szemük 

elé. Nézd meg ezt a videót, amelyik annyi mindenkinek ad reményt és hitet! 

videó:  https://youtu.be/FpGrjsfA2Ko 
 
forrás: rcnews 

 

                  

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/FpGrjsfA2Ko
http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

Mosolyka, Szeretnék két gyereket, utána pedig száz évig boldogan élni 

Sándorral! 
 

Jó másfél éve találkoztunk vele utoljára. Azóta sok minden történt az életében. Férjhez 

ment, megjelent második könyve, a Lélekkód, „mellesleg” újra felállt a kerekesszékből. 

Az energiája végtelen, most is új dolgokat forgat a fejében. Interjú Mosolykával és a 

férjével, Tóth Sándorral. 

 

Mosolyka egy ideje gyakorlatilag Siófokon él a férjével, ezért a Balaton mellett találkozunk. 

Szerencsére süt a nap, így könnyű rábeszélni őt néhány fotóra a tóparton. Aztán irány egy 

étterem, és egy hosszú beszélgetés, amitől teljesen feltöltődünk. Persze – ismerve Mosolykát -

– ez utóbbiban nincs semmi meglepő.  

 

Régen találkoztunk, hogyan telnek mostanában a napjaitok?  

 

Hozleiter Fanny Mosolyka: Változó. Az biztos, hogy későn kelünk, mivel későn is kerülünk 

ágyba. Megreggelizünk, majd nekiállunk dolgozni, és ez így marad késő estig, néha hajnalig 

is. Ehhez jön még kétnaponta az edzés, a torna és az úszás, néha masszázzsal. Bár ez utóbbit 

mostanában Sándor csinálja. Ez gyakorlatilag egy szeánsz nálunk. Közben beszélgetünk, 

zenét hallgatunk.  

 

Tóth Sándor: Van egy játékunk. Fanny találta ki. A mit szerettél ebben a napban a legjobban 

nevet adtuk neki. Nagyon megszerettük.  

 

Mosolyka: A másik kedvencünk játékunkat Sándor „hozta”. Ezt általában havonta egyszer 

játsszuk. Lényege, hogy mindketten kiválaszthatunk öt tárgyat, amit a másiknak muszáj 

kidobnia vagy elajándékoznia. Egyet pedig megmenthet. Azért szeretjük, mert csökkenti a 

ragaszkodást a tárgyakhoz. Ez nekem volt nehezebb, de most már nagyon élvezem én is. Jó 

érzés üres és tiszta térben 
 

 



Mi a helyzet az álmokkal? Az elképzelt történetekkel? Korábban említetted, hogy ezek 

nagyon fontosak neked.  

 

Ebben semmi nem változott. Álmomban én mindig sétálok. Gyakran álmodom azt is, hogy 

tudom, hogy van megoldás egészségem további fejlesztésére, csak még nem látom, hogy mi 

az.  

 

Híres lettél pozitív hozzáállásodról, pedig biztosan van, amikor te is elcsüggedsz.  

 

Persze hogy van. Amikor feszültség vesz körül. Ettől lelkileg elfáradok. Ebben az állapotban 

az is elég, ha nem sikerül lecsavarnom a kupakot. Ilyenkor kisírom magam, de azt is érzem, 

hogy közben erősebb leszek. A sírás közepére legtöbbször sikerül helyre tennem magam. Az 

utóbbi néhány hónapban az is segít, hogy külső szemlélőként tekintek az életemre. Még 

anyukámtól kaptam egy színes szemüveget, ennek köszönhető, hogy legtöbbször csak a jót 

látom a világban.  

 

A honlapodon boldogságkutatónak nevezed magad. Ez mit jelent pontosan?  

 

Ez a fogalom már évek óta létezett, amikor én rátaláltam. Tudtad, hogy a boldogság az 

egyetemen is tanulható tudomány? Bár én tanulmányok szintjén nem foglalkoztam vele, úgy 

éreztem, ez az, ami pontosan kifejezi, amit csinálok. Szeretem megfigyelni, hogy mi tesz 

boldoggá másokat, és hogy mi tesz boldoggá engem, pontosabban most már minket.  

 

Elárulod, hogy mi az?  

 

Tíz éve ez a pörgés volt, ma már a nyugalom. Egy tea Sándorral, egy közös főzés, 

palacsintakészítés, egy séta, a Balaton látványa. A közös alkotás. Sok-sok apró pillanatcsillag.  

 

Rengeteg emberrel találkozol a könyvbemutatók, előadások kapcsán. Az ő boldogságuk 

milyen?  

 

Sok embert megismertem, akiknek látszólag mindenük megvan, mégis gondterheltek. Pedig 

ez az egész boldogságkérdés a hozzáálláson, a látásmódon múlik, nézd meg az én esetemet. 

Az, hogy mi zavarja meg a boldogságukat, esetenként más lehet, de sok embert a múlt húz le. 

Pedig a múlttal nem tudunk mit kezdeni, a jelen kulcsa viszont az mi kezünkben van. 

 

Elképesztő, hogy mi mindent mozgat meg benned ez a pozitív erő. Az a felállás... Hogy kell 

ezt elképzelni?  

 

Nem pontosan úgy, ahogy te felállsz egy székről, de a végeredmény mesés. A különbség az, 

hogy Sándor felállás előtt rám tesz egy amolyan Forrest Gump-os kütyüt. (Nevet.) Ami persze 

valójában egy járógép, majd felállít, mint egy robotot. 1,5 éve még három ember kellett 

hozzá, mert mindenhol támogatni, támasztani kellett. Most Sándor segítsége elég, és ha 

minden klappol, ha harmóniában vagyok önmagammal, akkor percekig állva is tudok 

maradni. Eddig körülbelül négy percig álltam egyedül egy bottal.  

 

Teljesen szembemész az orvosok által megjósolt sorsoddal...  

 

(Huncut mosoly.) Igen, így van. Ehhez persze a lelkierőn kívül egy sor dologra szükség van, 

ilyen a már említett edzés. Valamint a nyugalom. Ezért is költöztünk ide, Siófokra. Egyébként 



a hozzáállásom is változott. Régen a „csak azért is” dobolt bennem, a dac hajtott. Ma már 

sokkal nyugodtabb vagyok, csak arra gondolok, hogy adok egy esélyt magamnak. Kizárok 

mindent, önmagamra figyelek, és közelebb a lelkemhez jönnek az eredmények.  

 

Te döntesz! című első könyvedben őszintén leírod, hogy 15 éves korodban tudtad meg, az 

orvosok legfeljebb még néhány évet jósolnak. Most 27 éves vagy, és nekem úgy tűnik, hogy 

jobban vagy, mint valaha. Mit szólnak az orvosok mindehhez?  

 

Nem tudom, mert nem tartom velük a kapcsolatot. Azt hiszem, nem akarom hallani, hogy mit 

gondolnak a korlátaimról. Nem akarok többet a betegséggel foglalkozni! Pontosabban 

szeretnék hálát adni az egészségemért minden egyes nap. Tehát nem azért nem érdekel a 

betegség, mert tabu, hanem mert foglalkoztam már vele épp eleget. Egy ideje másra 

fókuszálok. Új célokra, kreativitásra, alkotásra, az élet apró örömeire, és ha a fókuszom az 

alkotáson van, akkor sokkal jobban vagyok. Ehhez persze kell egy olyan tár 

 

(Sándorra nézek, nagy levegő, felteszem a kérdést, ami motoszkál bennem.)  

 

Muszáj feltennem a kérdést: nem nehéz neked néha Fanny mellett?  

 

Sándor: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sosem nehéz. Néha sok, néha persze elfáradok. 

De sokkal erősebb egy érzés, a hála, amiért Fannyval lehetek. Van egy társam, aki elfogad 

olyannak, amilyen vagyok. Aki nem azt nézi, hogy nem teszek a helyére mindent, aki nem az 

izmaimat nézi, hanem engem, a lelket, az embert.  

 

Mosolyka: Szerencsére tudom felnőttként kezelni a nehezebb pillanatokat. Korábbi 

kapcsolataimban ezekbe majdnem belehaltam. Mára sikerült megértenem, hogy a másik nem 

azért türelmetlen, mert nem szeret. Hanem mert pusztán fáradt. Ilyenkor hagyom, hogy csak 

magával foglalkozzon.  

 

Sándor, téged nem zavar Mosolyka ismertsége?  

 

Sándor: Mostanra valamelyest megszoktam, de az elején kifejezetten zavart. Emlékszem, 

egyszer elmentünk ebédelni, és odajött valaki egy közös fotóért. Akkor kicsit pufogtam, 

hiszen én csak vele szerettem volna egy jót enni. Mára megszoktam, mert az emberek 

szeretettel közelednek felé, és Fannyt az is élteti, ha láthatja, hogy amit csinál, azzal mosolyt 

varázsol az arcokra.  

 

Mosolyka, valahol azt mondtad, hogy az apukád éppen az te ellentéted. Olyan ember, aki 

hajlamosabb minden kisebb kihívást lehetetlen feladatnak látni. Sikerült elérned mára, hogy 

ebben változzon?  

 

Egyre jobban fejlődik. Le a kalappal előtte. Ahhoz képest, ahogy indultunk... Nem volt neki 

könnyű, amikor 12 évesen megkapott. (Ennyi idős volt Fanny, amikor édesanyja meghalt – a 

szerk.) Attól kezdve mindent átszervezett, mindent átértékelt. Nagy utat tett meg. Anyunak is, 

neki is nagyon hálás vagyok, amiért nem raktak be egy intézetbe.  

Mi a helyzet a tervekkel, célokkal? Ahogy ismerünk, most is biztosan töröd valamin a fejed.  

 

Az egyik cél, hogy folyamatosan javuljon a fizikai állapotom. Benne van a pakliban, hogy 

önellátó legyek és önállóan sétáljak. Mindkettőnek megadom az esélyét, és teszek is értük. 



Sándor megígérte, hogy ha megy az önálló járás, akkor feleségül vesz úgyis, hogy elé sétálok, 

szóval, ennek van egy tündérlányos része.  

 

Ezek szerint kézzel fogható a fizikai javulásod.  

 

Mosolyka: Kézzel fogható, igen.  

 

Sándor: Ezeket a pólókat is ezért hordom. Hogy ezen legyen a fókuszunk, hogy ezekből a 

pillanatokból, amikor Fanny áll, minél több legyen. Percek, órák, évek, egy egész élet. 

 

Új könyv nem lesz?  

 

Mosolyka: (Mosolyog.) Könyv is lesz, és remélhetőleg egy film is születik. Szeretnénk 

ugyanis belevágni egy egész estés játékfilm készítésébe. A pillanat értékéről szól majd, a mi 

másfél évünkről. Pillanatcsillag lesz a címe. Elképesztő dolgok történtek velünk, ezeket 

szeretnénk visszaadni a vásznon.  

 

Sándor: Egy olyan adrenalinlöketnek szánjuk, ami reméljük, elő tudja csalogatni a nézőkből is 

azt az erőt, ami Fannyban és mindenkiben ott van.  

 

Mosolyka: Úgy döntöttünk, hogy első lépcsőfokként a külföldön már bevált és sikeresnek 

bizonyult megoldáshoz nyúlunk: közösségi finanszírozásba kezdünk. Ehhez leforgattunk egy 

ízelítőt, amit az egyik legnagyobb közösségi finanszírozós oldalra, az Indiegogóra töltöttünk 

fel. Itt 34 napunk lesz, hogy a születésnapomig, november 17-ig összegyűjtsük a célul kitűzött 

25 ezer dollárt. Utána keresünk majd meg potenciális támogatókat.  

 

A forgatókönyvet, gondolom, te írnád, Fanny.  

 

Kizárólag én, igen. De Sándor egy nagyon jó szűrő, már várom, hogy neki mutathassam meg 

először.  

 

Nem semmi, miket veszel a fejedbe...  

 

Sosem riadtam vissza a kihívásoktól, ezek visznek előre most is. A korlátok sem érdekelnek, 

kifejezetten szeretem legyőzni őket.  

 

Fogadjunk, hogy nem csak a filmről és az önálló sétálásról álmodozol.  

 

Persze hogy nem. Szeretnék két gyereket, utána pedig százéves koromig boldogan élni 

Sándorral.  

 

Az Indiegogo.com oldalon bárki bemutathatja a projektjét, amin éppen dolgozni szeretne. 

Azok, akiknek tetszik az ötlet, anyagi támogatást nyújtanak a megvalósításhoz, úgy, hogy 

közben ők sem távoznak üres kézzel. Több támogatói csomag közül választhatják ki a 

számukra legmegfelelőbbet, amelyből a befolyt összeget az alkotók az ötletük mihamarabbi 

megvalósítására használják fel. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 



 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Az éjszaka mindenkié! Inkluzív zenei és kulturális programok 
 

A rendezvény minden programja INGYENES és akadálymentes! (tapintható árlap, 

jelnyelvi tolmácsolás, kerekesszékes hozzáférés, audionarráció). 
Az esemény meghívója itt olvasható! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 október 15. 
 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Erőművi portfolióirányítási szakértő (Budapest vagy Debrecen) 
 

 

Jelige: "EPS" 

Feladatok:  

- Kereskedelmi csatornák operatív működtetése, folyamatos optimalizálása  

- Értékesítői folyamat működtetése műszakos rendben  

- Versenytársak rendszeres figyelése, piac elemzése  

- Piaci információk begyűjtése, továbbítása a fejlesztői csapat felé  

- Jelentés a kereskedelmi vezető felé  

- A külső-belső partnerekkel, szervezetekkel folyó együttműködésben való  

aktív részvétel  

 

Elvárások:  

- Felsőfokú végzettség (preferáltan műszaki és/vagy gazdasági)  

- 1 év villamosenergia-ipari szakmai tapasztalat  

- Villamosenergia kereskedelemben szerzett tapasztalat  

- Kereskedelmi területen szerzett jártasság  

- Sikerorientált, innovatív, rugalmas attitűd  

- Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség  

- Komplex gondolkodásmód  

- Hajlandóság, elkötelezettség és nyitottság a műszakos  

munkarendre  

- Virtuális erőmű üzemeltetésében szerzett tapasztalat előnyt jelent  

- Angol nyelvtudás előnyt jelent  

 

Amit kínálunk:  

- Magas szintű szakmai és fejlesztési háttér  

- Innovatív, sikerorientált légkör  

- Fiatalos, lendületes csapat  

- Lehetőség a szakmai kibontakozásra, kreatív ötletek megvalósítására  

- Felelősségteljes munkakör  

- Versenyképes fizetési és juttatási csomag  

 

https://www.facebook.com/events/407393439454676/


Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "EPS" jeligével. 

Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének továbbküldési 

feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet jelentkezése esetén e-

mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 november 14. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

