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„Képes vagyok!” – harmadszor vonultak fel a fogyatékkal élőkért 
 

Ismét több ezren vettek részt a fővárosi Rehab Critical Mass felvonuláson. A szervezők 

a fogyatékkal élők társadalmi helyzetére hívják fel figyelmet a rendezvénnyel. 

Magyarországon több mint 450 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal. 

 

„Képes vagyok!” Ez volt a mottója az idén harmadszor megrendezett Rehab Critical Mass 

felvonulásnak. A magyar kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetben élőkről is 

elinduljon a társadalmi párbeszéd. „Ennyi ember és ennyiféle fogyatékossággal élő ember 

még soha a világon nem vonult, ezért nagyon sok nagykövetség is megkeresett minket. És hát 

hosszú távon célunk, hogy ebből egy világhírnevet vagy hogy mondjam, Budapestről egy 

ennyire szép üzenetet tudjunk a világba küldeni” – fogalmazott Surányi Judit főszervező. 

 

Hazánkban mintegy 460 ezren élnek valamilyen fogyatékossággal. Péter, aki jelenleg is 

autóversenyző, azt mondta, nem könnyű munkát találnia egy hátrányos helyzetű embernek. 

„A vonulásunk számunkra ünnep, ebben az évben úgy látszik, az időjárás is kegyes hozzánk, 

hogy láthatóak legyünk. Ugyanolyan önálló férfi, nő vagyunk mint bárki más lakos ebben az 

országban. Szeretnénk felelős állampolgárok lenni, akik dolgozhatnak. Magyarországon a 

megváltozott munkaképességűek alig a 20 százaléka kap munkát, és ez óriási probléma 

számunkra” – fejtette ki Galgóczi Péter, a Rehab Critical Mass kommunikációs vezetője. 

 

A mozgalom társadalmi egyenlőséget sürgető petícióját eddig háromezren írták alá. Az 

eseményhez idén a paralimpiai bizottság is csatlakozott. „A paralimpiai bizottság effektíve 

pénzzel támogatta ezt a mai eseményt, illetve itt vannak a sportolóink, akik velem együtt az 

első sorban, az elsők között fogják vezetni a menetet. És nagyon büszkék vagyunk erre, hogy 

a teljes magyar fogyatékos társadalmat képviselhetjük és elmondhatjuk azt, hogy milyen 

fontos lenne, hogy egyre több és több lehetőséget kapjanak a fogyatékkal élők 

Magyarországon” – nyilatkozta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 

 

A menet a Clark Ádám térről az Erzsébet térig vonult, ahol a szervezők kulturális és családi 

programokkal várták a résztvevőket. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Közmunka diplomával? - Rosszabb, mint 2008-ban 
 

Legalább annyit kellene aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökre költeni, mint 

közmunkára – állítják civil szervezetek a jövő évi költségvetés elemzése alapján. A 

papíron jó elképzelésekből szerintük eddig semmi nem valósult meg, az állam pedig 

folyamatosan trükközik a statisztikákkal. 

 

A szlogenek szintjén jól működik a magyar foglalkoztatáspolitika és a szociális szféra is, a baj 

csak az, hogy a valóságban a szép elvekből egyetlen szó sem valósul meg. Röviden így 

lehet összegezni a „civilek a költségvetésről” projekt közfoglalkoztatási fejezetét, amelyben a 

Magyar Szegénységellenes Hálózat és az Esély Labor Egyesület előbb összegezte véleményét 

a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetről, majd megfogalmazta módosítási javaslatait is. A 

kormány kinyilvánított célja, hogy minden magyar ember, aki akar és képes rá, segély helyett 

munkajövedelemből tudjon megélni. A munkalehetőség azonban évek óta egyre növekvő 

arányban a valójában a segélyhez hasonlóan szociális célokat szolgáló közfoglalkoztatásban 

való részvételt jelenti, nem pedig a piaci munkahelyek érdemi bővülését - hangzik a 

legfontosabb megállapítás. 

A civil szervezetek emlékeztetnek rá, hogy a kormány a munkáltatóktól a 2017-es tervek 

szerint 278 milliárd forint adóbefizetést vár a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, ennek 

azonban mindössze 13 százalékát, vagyis 36 milliárd forintot akar foglalkoztatási, képzési és 

szakképzési támogatásokra fordítani, az összeg nagy része a közmunkás hálózat működtetését 

segíti majd. Az erre a célra tervezett 326 milliárd forinthoz ez még kevés is, tehát máshonnan 

is elvesz pénzeket a kormány, hogy kedvenc szociálpolitikai megoldását finanszírozza. A 

foglalkoztatáspolitikai szakértők sokadszor figyelmeztetnek rá, hogy „ez a politika súlyosan 

ártalmas mind a munkaerőt kereső adófizető vállalkozások, mind az önfenntartásra képes 

munkát kereső személyek számára”. 

Ha a munkaadókat nézzük, ők már tavaly is azzal szembesültek, hogy nem találnak új 

alkalmazottat, általánossá vált a munkaerőhiány a magasan képzett munkakörök után már 

a betanított munkások körében is. A munkaügyi központok gyakorlatilag csak közmunkára 

hívják be az állástalanokat, egyre több diplomást is arra kényszerítve, hogy segédmunkát 

vállaljon. Elmegy tehát egymás mellett a két igény, külön sínen fut a munkaadók igénye és a 

munkaügyi hálózat kínálata, összességében a rendszer hatékonysága a nullához közelít. 

A civilek tehát azt várják a kormánytól, hogy adjon végre pénzt és szervezze meg azokat a 

munkaügyi szolgáltatásokat is, amelyek piaci munkához segíthetik az álláskeresőket. 

Szerintük legalább annyi forrást kellene találni ezeknek az aktív munkaerő-piaci eszközöknek 

a finanszírozására, mint amennyi a közfoglalkoztatásnak jut, ez nemcsak az érintettek, hanem 

a magyar vállalkozások érdeke is. Papíron az aktivizáló eszközök széles választéka jelenik 

meg kormányzati dokumentumokban, a valóságban azonban ezek nem működnek – érvelnek 

a szervezetek. 

 

Öt éve ígérik például egyéni profil megrajzolását minden munkakeresőről, amelyben 

minden munkanélküli tudását, készségeit és lehetőségeit, motivációját felrajzolják, hogy neki 

megfelelő segítséget ajánlhassanak fel, de a gyakorlatban alig készült ilyen értékelés. Ehhez 

ugyanis nincs elegendő szakember, a munkaerő-piaci szervezet sorozatos átszervezése, majd 

beolvasztása a kormányhivatalokba sok helyen a felkészült alkalmazottak 40 százalékának 

elvesztését eredményezte. 

Felháborítónak tartják a civil szervezetek, hogy tavaly már több mint ezer 18 év alatti fiatal 

dolgozott közmunkásként és azt kérik a kormánytól, állítsa vissza a tankötelezettséget 18 

évre, és tiltsa meg a fiatalabbak közfoglalkoztatásban való részvételét. Helyette képzési 

lehetőségeket teremtsen és adjon támogatást a fiataloknak a tanuláshoz. 



Azt is kérik a civil szakértők, hogy az állam duplázza meg a most mindössze három 

hónapra járó álláskeresési támogatás idejét, mert az Unióban átlagos fél éves segély ideje 

szükséges minimálisan egy új munkahely megtalálásához. Az EU országjelentése az idén is 

kifogásolta, hogy a kontinensen nálunk a legrövidebb az álláskeresők támogatása. A 

költségvetés elemzésekor a két szervezet jövőre ugyanakkora összeget talált a megváltozott 

munkaképességűek piaci munkahelyhez segítésére, mint az idén és ez szerintük nem 

elegendő. 

A Központi Statisztikai Hivatal épp a héten hozta nyilvánosságra a legfrissebb örömjelentést, 

hogy 5,8 százalékra mérséklődött a munkanélküliségi rátaMagyarországon. A GKI 

Gazdaságkutató elemzői ugyanakkor a civilek véleményével megegyező módon azt állítják, 

hogy ha a közfoglalkoztatottakat – akiket valójában az állam segélyez – és a külföldön 

dolgozókat kivesszük a hazai statisztikákból, akkor a foglalkoztatás valahol a 2008-as szint 

környékén van, a versenyszférában inkább alatta, a munkanélküliség pedig érdemben 

meghaladja az akkori állapotot. A 2008-ban nyilvántartott 326 ezer munkanélkülihez képest a 

jelenlegi álláskeresők és közmunkások együttes létszáma 446 ezer fő. Csak ezt az adatot 

nehéz lenne sikerré fényezni. 

 

 
forrás: nepszava.hu 

 



Így él önálló(bb) életet az értelmi fogyatékos szerelmespár 
 

Az értelmi fogyatékos emberek is élhetnek teljes életet. Így tesz Jani és Vivi is. 

Dolgoznak, vásárolnak főznek, sokat beszélgetnek, és persze nagyon szeretik egymást. 

 

Jani és Vivi enyhén értelmi fogyatékosok. Idén januárig a kétszáz személyes bélapátfalvi 

fogyatékosintézetben laktak, aztán kiköltöztek egy újonnan felhúzott, kisebb lakóotthonba, 

Nagyvisnyóra. Itt végre közös hálóban alhatnak, saját fürdőszobájuk van, és egy sor dolgot 

önállóan csinálhatnak, amit nagyon élveznek. 

 

A lakóotthonban a lehető legnagyobb önállóságot kapják a lakók. Persze van napirend, és ki 

vannak osztva a feladatok, de közben maguk vásárolhatnak, busszal járnak dolgozni, és 

szabadidejük is van. Szeretik a munkájukat, Vivi például szőnyegeket sző, napi hat órába. 

Ezekből vett egyet Jani is, ami végül a közös lakosztályukba került. 

Az abcug.hu multimédiás riportjából még jobban megismerhetjük az életük. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

Ötmilliárdot kapnak a fejlesztő intézmények 
 

Magyarország kormánya szeptembertől ötmilliárd forintos pályázati keretből kívánja 

segíteni azokat a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákat, intézményeket, amelyek már 

bizonyították szakértelmüket, és az évek során nyújtott gondoskodással enyhítették a 

családok terheit - jelentette be az emberi erőforrások minisztere vasárnap a debreceni 

Nagytemplomban. 
 

Balog Zoltán a nagytemplomi református egyházközség Immánuel Otthon és Iskolája 25 éves 

fennállása alkalmából rendezett hálaadó istentiszteleten kifejtette: ebből a keretből jut majd 

arra a nagyszerű vállalkozásra, amely a jelenlegi 73 férőhely mellett további 53 gyermek 

számára teremtené meg az elfogadó légkör mellé a 21. századi körülményeket is az Immánuel 

otthonban. 

 

Az otthonban tiszteletre méltó munka folyik: nehéz sorsú fiatalok, nehéz sorsú családok 

találtak ott biztos támaszt az élet teljesebb megéléséhez - mondta a tárcavezető, hangsúlyozva, 

hogy a rászorulók mindenekelőtt közösségre leltek. 

 

Kiemelte: a fogyatékossággal született gyerekek ellátása, tanítása különleges szakértelmet és 

figyelmet igényel, és ez csak alig és nehezen illeszthető be az általános iskolarendszerbe. 

 

Az ilyen családoknak adnak esélyt és valóságos gondoskodást azok az egyházi és alapítványi 

intézmények, amelyeknek a fenntartói ezt a pluszterhet a gyermekekért és a családokért 

vállalják - hangsúlyozta Balog Zoltán, megjegyezve, ha készülne Magyarországról fénykép, 

egyfajta társadalmi fotó, ezek az intézmények rajta lennének, "számon tartja őket a nemzeti 

közösség". 

 

Balog Zoltán rámutatott: a fogyatékossággal élők jogai akkor érvényesíthetők, ha vannak 

olyan közösségek, olyan emberek, akik felvállalják az ügyüket. Ez nemcsak demokrácia 

kérdése, nemcsak gazdasági kérdés, hanem legalább annyira a szolidaritásé: az élet 

http://abcug.hu/olyan-szerelmesek-mint-egy-hollywoodi-par/


tiszteletéről szól, arról, hogy nemcsak a hasznosság, hanem minden megszületett élet érték - 

mondta a miniszter. 

 

Utalt arra, hogy ma 10-12 ezer tanköteles korú gyermek él súlyos vagy halmozottan súlyos 

fogyatékossággal, ez 10-12 ezer családot jelent, egy "nagyobbacska kisváros lakosságát". 

 

A foglalkozás velük elkötelezett embereknek való: ezt az elkötelezettséget bizonyítja az 

Immánuel otthon 25 éve, a református egyház intézménye 500 éve, a magyar keresztény 

nevelés 1000 éve és a rászorulókról gondoskodás 2000 keresztény éve - hangoztatta Balog 

Zoltán. 

 

Komolay Szabolcs (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere felidézte, hogy a 25 évvel 

ezelőtt létrehozott Immánuel otthon volt az első halmozottan fogyatékos gyerekeknek nappali 

ellátást biztosító hely a városban. 

 

Hozzátette: az önkormányzat egy volt iskolaépületet biztosít az otthon további fejlesztéséhez, 

költségvetéséből pedig évi négymillió forinttal egészíti ki az állami normatívát. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

NŐK KÉKBEN - FOTÓKIÁLLÍTÁS AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ 

ÉDESANYÁKRÓL 
 

Június 7-én 16 órakor Nők kékben címmel nyílik tárlat a Fehérvári Civil Központban. A 

vándorkiállítás négy autista gyermeket nevelő édesanya és egy autizmussal élő fiatal 

lány életét mutatja be. A kiállítást az esemény fővédnöke, Spányi Antal megyéspüspök 

nyitja meg. 

 



Az Autisták Országos Szövetsége 2016-ban országos kampányt szervezett „Nők kékben” 

címmel a Fehérvári Civil Központban. Székesfehérváron a Más Fogyatékos Gyermekekért 

Alapítvány vállalta a fotókiállítás szervezését és lebonyolítását, hogy a „Jó példák” 

bemutatásával erősítse az autizmussal érintett, nehezebb körülmények között élő családok, 

nők helyzetét, elfogadottságát és aktív társadalmi szerepvállalását. A június 7-én, 16 órakor 

megnyíló eseményen köszöntőt mond Spányi Antal székesfehérvári püspök, a kiállítás 

védnöke. 

 
 
forrás: szekesfehervar.hu 

  

 

 

Az anyaméhben is gitár volt a jele 
 

Farkas Gergő nem hétköznapi figura. Egy nyelven beszél, de azon hibátlanul: a gitár. A 

18 éves fiú útja ugyanakkor nincs kikövezve, s szülei segítsége nélkül nem tudna 

boldogulni. Egyetlen vágya, hogy egy zenei közösség befogadja, ahol átadhatná magát 

élete értemének. 

 

Ritkán szoktam úgy igazán lehidalni gitárjátéktól. Bő húsz éve Mike McCreadynek a Mad 

Season alkalmi „szuperformációban” hallott cuccaitól dobtam hátast, s a Szigeten idén végre 

fellépő Noel Gallagher két éve kiadott, Ballad of the Mighty I című számában felcsendülő 

Johnny Marr-szólónál éreztem hasonlóan magam. 

No, egy ifi gitáros nemrég hozta ezt a borzongást. A 18 éves Farkas Gergő ugyanis nem 

akárhogy tud a húrok közé csapni: simán beférne bármelyik menő, első vonalas rock-, blues 

vagy akár metálbandába is. A kölyök – amiről élete egyetlen, február végi saját kis koncertjén 



személyesen is meggyőződhettem – tényleg érti a dolgát. Nagyjából összenőtt a gitárjával, és 

ha tehetné, napokon át tudná nyomni a ritmusokat. 

Gergő azonban nem átlagos tinédzser, hároméves korára kiderült, nem úgy fejlődik, mint az 

átlag. Ahogy édesanyja, Pethő Tünde lapunknak elmesélte, ekkor küldték el a bölcsődéből, 

mert a mozgás- és beszédkészsége nem úgy fejlődött, mint a többi kisgyereké. Azonban az 

elmúlt másfél évtized alatt sem kaptak diagnózist arról, mi is okozza nála mindezt. „Az évek 

során volt olyan orvosi vélemény, amely szerint Gergő enyhén értelmi fogyatékos, majd 

mondták, autista, de ezeket sehol sem erősítették meg” – sorolja Tünde. 

 

videó: https://youtu.be/CrF2Ol93CS4 

 

Az ifjonc most a budapesti Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény kisdiákja, s az iskolai rendezvények állandó zenei főfelelőse, gitárjátékával bűvöli 

el társait. Gergő – aki először hároméves korában édesapja akusztikus gitárjával kezdte el 

nyűni a hangszereket – azonban ennél sokkal, de sokkal többre hivatott. Zenei tehetsége 

tényleg komolyabb pályára kellene hogy állítsa. S ezt nemcsak egy zenei zugfirkász véli így, 

hanem azok a gitárosok, akik tanárként egyengették eddigi útját. Mint mondják, nincs már mit 

tanítani neki, mindent tud a húrbűvölésről. S szó mi szó, aki élőben meghallgatja, egyet kell 

hogy értsen ezzel a megállapítással. 

 

Persze fontos kérdés, Gergő mennyire tud egy zenekarban együtt játszani a többiekkel, illetve 

képes-e a zenei alkotómunka alfájára, azaz saját dalokat írni. Mint a koncertjén magam 

láttam, egy rögtönzött performansz keretében, amikor a fellépés közben felugrott némi bluest 

mellé énekelni egy fiatalember a közönségből, nagyon is képes csapatban együtt lélegezni. 

Ahogy van már néhány saját dala is, miközben saját bevallása szerint állandóan böngészi az 

internetet, a YouTube-ot az újabb és újabb dallamokért. Szóval, a válasz mindkét kérdésre 

határozott igen. 

 

videó: https://youtu.be/eGWjzVXod8o 

 

A kis gitáros helyzete ugyanakkor még nehezebb, mint feltörekvő társaié. Az Ígéretes titánok 

zenerovatunkban feltűnő bandák, zenészek esetében látjuk ugyanis, hogy micsoda véráldozat 

egyről a kettőre lépniük a feltörekvőknek. Érezzük, micsoda brutális erőfeszítés kell ahhoz, 

hogy a jelen zenei közegben valaki erős médiatámogatás és menedzsment híján utat találjon 

magának a tehetségkutatóknak csúfolt gagyik és a belső érdekszférák egymás közötti 

öntrendcsinálásának, önajnározásának erdejében. Gergő pedig még ebből a szempontból is 

komolyabb hátránnyal indul. 

 

Mivel szülei nem ismerősek a zene világában, ezért egyértelmű, hogy egy idő után nem 

tudnak többet tenni érte. Mint Tünde mondja, már annak örülnének, ha a kis gitáros 

kiszabadulna saját szobája magányából. Hogy ne egyedül, egymagában kelljen zenélnie, 

hanem egy olyan közösségben, ahol befogadják őt, s a tehetsége alapján ítélik meg. Jártak már 

korábban is több zenei táborban, ahol be tudott illeszkedni az ifjonc, ám olyan közösségre 

nem leltek még, ahol állandó, aktív tag lehetne s átadhatná magát az egyetlen szenvedélyének. 

 

A cél tehát adott, mi pedig csak szurkolni tudunk a kis tehetségnek. Ahogy abban is bízunk, 

hogy mielőbb láthatjuk majd újra élőben, mert vétek lenne elkallódni hagyni egy ilyen gitáros 

arcot. Gergő közben addig is zúzza lankadatlanul. Nem hiába, hiszen szerintem már az 

anyaméhben is tuti, gitár volt a jele. 
forrás: :mno.hu 

https://youtu.be/CrF2Ol93CS4
https://youtu.be/eGWjzVXod8o


 

Ádám el tudja mondani az örömét és bánatát 
 

 
 

Virágcsokorral fogadott bennünket az idén 20 éves Varga Ádám, amikor a napokban 

meglátogattuk. A kisfiúból az egész megye szeme láttára lett felnőtt férfi. 
 

– Annak, hogy a Délmagyarországban kiálltunk a nyilvánosság elé, hogy felvállaltuk 

magunkat, sokat köszönhetünk. Attól kezdve Ádira már nem betegként tekintettek az emberek 

az utcán, hanem egy ugyanolyan érző szívű, gondolkodó gyerekre, mint amilyen a többi – 

mondta Márkus Tímea, az idén 20 éves sérült fiatalember édesanyja. – Bátortalanul vágtunk 

bele a pénz összeszedésébe, ami a tervezett őssejtkezelésre kellett, de az emberek 

segítőkészsége önbizalmat adott. 

 

 
A mosolya a régi. 



Tizenegy éves volt Varga Ádám 2007-ben, amikor először írtunk róla: a család szórólapokon 

kérte az embereket, támogassák a fogyatékos fiú kínai őssejt kezelését. Ez a szórólap került a 

kezünkbe, majd megírtuk róla az első cikket. 

 

A Délmagyarország egy évvel később az egész megyét, az ismert és az egyszerű embereket 

egyaránt maga mellé állította a cél érdekében: segíteni Ádámon. Tímea szerint azzal, hogy 

„médiasztárok" lettek, sok segítséget, jó szót kaptak, de „tapasztalatot" is: mennyire másképp 

gondolkodik az, aki nem gondoz beteg gyereket a nap 24 órájában. 

 

 

Varga Ádám szellemi fejlődésében segítettek az őssejtkezelések, a mozgását viszont nem 

javították. 

– Sosem hittem, hogy majd feláll a kerekes székből és futni kezd, legfeljebb annyit szerettem 

volna, hogy meg tudjon fogni egy pohár vizet. Helyette egy másik esélyt kapott: el tudja 

mondani az örömét, a bánatát, és harcol azért, amit el szeretne érni – tette hozzá az édesanya. 

 

A fiú ugyanolyan kedves, mosolygós, mint amikor kilenc évvel ezelőtt először láttuk. Tévét 

néz, számítógép előtt ül egy azóta korszerűbbre cserélt kerekes székben, beszél és 

visszabeszél. Testvéreivel, a 14 éves Ákossal, a 8 éves Árpáddal és Zoknival, a tacskójával 

játszik. Túl van az iskoláin is, már nem kell esőben, hóban eleget tennie a 

tankötelezettségének. 

 

Két őssejtkezelés 

 

Ádám szülés közben szenvedett agykárosodást. A család először azt tervezte, hogy Kínába 

utaznak őssejtkezelésre. Végül 2008-ban és 2009-ben az olcsóbb németországi, kölni és 

düsseldorfi gyógykezelést választották. Varga Ádám számláján mintegy 6 millió forint gyűlt 

össze többek között a Délmagyarország akciójának, a forgalomból kivont 1 és 2 forintosok 

gyűjtésének köszönhetően. Novák Jenő szegedi feltaláló egy kádliftet ajándékozott és szerelt 

be panellakásuk fürdőszobájába. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Sportnapot tartott a dunaszerdahelyi Mozgássérült Szervezet 
 

Megrendezésre került a dunaszerdahelyi 47-es számú Mozgássérült Szervezet 

hagyományosnak mondható sportnapja. 

 

„15 éve működik e szervezetünk, s mint minden évben, most is megrendeztük a sportnapját. A 

tagok mozgásukban akadályozottak, korlátozottak, azonban akár egy egészséges ember is 

beléphet hozzánk, a tagságnak nem feltétele a mozgássérültség. A helyszínt ez alkalommal a 

dunaszerdahelyi vásártéri Magán Szakközépiskola biztosította bérmentesen. Nagyon hálásak 

vagyunk az iskola igazgatónőjének, Andrea Olejníkovának készséges segítségnyújtásáért. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen szép számban voltunk jelen, pontosan 90-en. Az 

eseményen részt vettek a szervezeti tagok, illetve a baráti szervezetek tagjai. Idén Somorjáról, 

Nagymegyerről, Bősről és Nagypakáról is érkeztek hozzánk. A látogatókat különféle 

ügyességi feladatok várták, mint például célba dobás, kapura rúgás, illetve az egyik talán 

legnépszerűbb versenyszám az akadálypályán való versenyzés kerekesszékkel. Annak 

érdekében, hogy az egészséges, járni tudó embereknek is lehetősége legyen kipróbálni ezt a 



versenyszámot, bebiztosítottam egy kerekesszéket, hogy bárki próbára tehesse magát. Ez 

mindig nagy sikernek örvendett. A versenyek után ebéddel, valamint péksüteménnyel 

kedveskedtünk a jelenlévőknek. Ennek bebiztosításához szintén kaptunk segítséget, az ételt 

kedvezményes áron vásárolhattuk meg, a pékárut pedig ajándékba kapta a Mozgássérült 

Szervezet. Miután mindenki elfogyasztotta az ebédjét, következett az eredményhirdetés. A 

győztesek oklevelet és serleget kaptak emlékül”- mondta el Jakus Jenő, a dunaszerdahelyi 

Mozgássérült Szervezet elnöke. 

„E rendezvénnyel elsődleges célunk, hogy együtt eltöltsünk egy kis időt, jó hangulatban, 

elvonatkoztatva a mindennapok nehézségeitől. Fontosnak tartom továbbá, hogy a szervezetek 

közt működjön az összetartás”- hangsúlyozta. 

 

 
 
forrás: parameter.sk 

 

 

 

Hídépítés tánclépéssel és kerekesszékkel mozgássérültek és épek között 
 

Különleges eseménynek adott helyet péntek este Marosvásárhelyen a Liget, ahol első 

alkalommal lépett közönség elé a mozgássérültek tánccsoportja. Az előadást színesítette 

az is, hogy együtt táncoltak a sérültek az épekkel. 

 

A HIFA-Románia Egyesület tánccsoportja, a Building Bridges Dance létrejöttének ötlete 

tavaly szeptemberében született, amikor az egyesület munkatársai megkeresték Somodi 

Katalin tánctanárt, pontozóbírót és a Dance Art tánciskola egyik alapítóját és elnökét azzal a 

kéréssel, hogy az egyesület 15-ik évfordulója alkalmából betanítson egy táncot egy vegyes – 

mozgássérült és ép fiatal pár előadásában. 

A bemutató annyira sikeres volt, hogy azonnal megszületett az ötlet: kövesse egy egész 

tánccsoport a bátor fiatal pár példáját – idézte fel a kezdeteket Csata Éva pszichológus, a 

HIFA Románia Egyesület elnöke. Első lépésként pályáztak az anyagiak megteremtésére, majd 



összeállt a csapat. A tánccsoport tagjai Segesvárról, Szászrégenből, Nyárádmagyarosról, 

Marosszentgyörgyről és Marosvásárhelyről jártak heti két alkalommal a próbákra. 

A tagok szállítása mellett a tánchoz szükséges speciális kerekesszékek beszerzése is kihívást 

jelentett, abban a Motivation Románia Egyesület nyújtott segítséget, a táncoktatást pedig 

Somodi Katalin vállalta önkéntességi alapon. A próbáknak kezdetben a Deus Providebit 

Tanulmányi Ház adott helyet, majd a Sapientia EMTE Koronkai egyetemi aulája, ahol a tér is 

és a fényviszonyok is megfelelőek voltak. 

 

 
 

Péntek este a ligeti nagy sátortető alatt berendezett nézőtér megtelt érdeklődőkkel, az 

ideiglenes színpadon pedig mozgássérült fiatalok és Marosvásárhelyen tanuló egyetemi 

hallgatók mutatták be közös műsorukta, illetve fellépett az Art Dance gyerek és felnőtt 

csoportja. 

 

A csoport kerekesszékben ülő fiataljairól – Györfi Margit, Katona Tímea Aranka, Kotró Réka 

, Máté Adél, Székely Beáta,  Tóth Tímea, Demeter Mihály, Faluvégi Dénes, Graur Zsolt, Ősz 

Szilárd, Somodi Szilárd és Újfalvi János, – az egyesület elnöke elmondta, hogy baleset 

következtében váltak mozgáskorlátozottakká. “Le az összes kalapokkal előttük, hogy az 

akadályokon túllépve, amit a társadalom, saját állapotuk gördített eléjük, túlléptek ezen és 

igazi követendő példát mutatnak mindannyiunk számára” – fogalmazott a pszichológus, 

mikor bemutatta őket, köszönetét fejezve ki az egyetemistáknak is, akik tengernyi 

elfoglaltságuk ellenére, mindent megtettek az elmúlt hónapok során annak érdekében, hogy 

részt vegyenek és keményen dolgozzanak a próbákon. 

 



A péntek esti esemény egyfajta hídépítés volt, annak az első lépése – foglalta össze az 

esemény jelentőségét Csata Éva, aki szeretné, ha a kezdeményezés folytatódna és további 

hasonló események színhelye lenne Marosvásárhely. A nézők is hasonló gondolatokkal 

távoztak, többen elmondták érdeklődésünkre, hogy ilyen rendezvényre minél többre szükség 

volna, hogy a mozgáskorlátozottakat be-, illetve elfogadja a társadalom mozgásképes 

többsége, ne szörnyülködve tekintsen rájuk. 

 
forrás: maszol.ro 

 

 

Idén két magyar film is látható lesz a Karlovy Vary-i filmfesztiválon 
 

Hajdu Szabolcs új alkotása és a Tilla rendezte Tiszta szívvel is bemutatkozik Közép-

Európa legrangosabb filmes seregszemléjén. 

 

Július 1-9. között immár 51. alkalommal rendezik meg Európa egyik legnépszerűbb 

nemzetközi filmfesztiválját a cseh fürdővárosban, Karlovy Vary-ban. A mintegy 150 

filmalkotást felvonultató seregszemlén két magyar produkció is látható lesz: Hajdu Szabolcs 

Ernelláék Farkaséknál címmel készült új filmje a Kristály Glóbuszért indul, míg Till Attila 

Tiszta szívvel című akcióvígjátéka az “East of the West” elnevezésű versenyprogramot nyitja 

meg július 2-án Közép-Európa egyetlen “A-kategóriás” nemzetközi filmfesztiválján. 

 

Az Ernelláék Farkaséknál az egymástól eltávolodott rokonok újra találkozása által felszínre 

törő konfliktusok sorát mutatja meg: Eszter nővére, Ernella családjával egy év után hazatér 

Skóciából, és Eszterék kénytelenek őket befogadni. A kényszerű együttlét szembesíti a 

családtagokat egymással, felszínre hozva a két család között feszülő ellentéteket. Hajdu 

Szabolcs új filmje, melyet saját otthonában a családjával és operatőr szakos tanítványaival 

forgatott, nagy moderneket, Cassavetes-t, Bergman-t idéző fojtogató kamaradráma. 

Szarkasztikus humorú, finom rajzolatú portré a mai Magyarország hétköznapjairól. 

 

Az első és második filmeket felvonultató “East of the West” (A Nyugat Keletje) elnevezésű 

versenyprogramot Tilla Tiszta szívvel című alkotása nyitja majd meg a rendező, Thuróczy 

Szabolcs, Fenyvesi Zoltán, Fekete Ádám főszereplők és Stalter Judit producer jelenlétében. 

 

Till Attila második játékfilmje egy akció vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két fiatal 

mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány kerekessszékes bérgyilkossal. Így a maffia 

szolgálatában állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár ebben a kalandban semmi 

nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, miközben hőseink egyik 

tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok 

kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg az apjának egy elhagyott fiú. 

 

A nemzetközi közönség Hajdu és Tilla filmjét is Karlovy Vary-ban láthatja majd először. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elfogadtam az életem, próbálok minél többet kihozni belőle 

 
Vasárnap délután 2 órakor kezdődik a harmadik Rehab Critical Mass, a 

fogyatékossággal élők – mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben vagy 

mentálisan akadályozott emberek –, valamint a velük szimpatizáló ép barátaik, 

ismerőseik felvonulása. Ennek apropóján a rendezvény egyik aktivistájával, Tóth 

Károly kerekes székes táncművésszel beszélgettünk. 
 

Nem sikerült megelőzni. Pedig szokás szerint a megbeszélt időpontnál korábban érkeztem a 

beszélgetés helyszínére, hogy felmérhessem a terepet, kicsit bevackolódhassak a hely 

hangulatába, meg persze, hogy ne kelljen rám várni. Ezúttal nem jött össze, interjúalanyom, 

Tóth Károly, mozgássérült táncos, aktivista, író már a Nem adom fel kávéház egyik asztalánál 

ül kerekesszékében, mosolyogva. 

 

Vicces egy helyzet, mert amikor helyszínt kerestem a beszélgetéshez, aminek 

akadálymentesen megközelíthetőnek kellett lennie, és ahol szükség volt kis színpadszerű térre 

is, egyből a Nem adom fel Café & Bar jutott eszembe, ahol már jártunk. 
 

videó: https://www.facebook.com/karcsi.alkot/videos/1009896559045675/ 

 

Nem ez a vicces, hanem az, hogy Karcsi éppen a Nem Adom Fel Alapítványnál dolgozik, de 

ezt csak azután tudtam meg, hogy leszerveztem a találkozó helyszínét. Szóval ő egy kicsit 

hazajött ide. Károly egyebek mellett a Rehab Critical Mass (RCM) aktivistája. 

 

Rehab Critical Mass harmadszor 

 

Az RCM-et, a fogyatékossággal élők – mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben 

vagy mentálisan akadályozott emberek –, valamint a velük szimpatizáló ép barátaik, 

ismerőseik, szövetségeseik felvonulását vasárnap harmadik alkalommal rendezik meg. 

Gyülekező 13 órakor a Clark Ádám téren, a menet 14 órakor indul a Lánchídon át az Erzsébet 

térre, ahol koncertek, kulturális és családi programok várják a résztvevőket. Fellép – többek 

között – a Republic, Pásztor Anna, Kovács Patrícia, valamint a fiatalember, akivel éppen egy 

asztalnál ülök: Tóth Károly. Aki kimegy a felvonulásra, találkozhat még Tillával és a „Tiszta 

szívvel" című film néhány szereplőjével is. 

 

A „Legjobb civil akció" kategóriában Civil díjat nyert esemény célja, hogy felhívja az 

emberek figyelmét a fogyatékossággal élők társadalmi kirekesztettségére, azokra a súlyos 

problémákra és hiányosságokra, amik haladéktalan megoldást igényelnek. Például 

akadálymentesítés, integráció, inkluzív oktatás, rehabilitáció,  támogató szolgálat 

továbbfejlesztése és kiépítése – hosszasan lehetne sorolni. Én ehhez egy erős kommunikációs 

tréninget javasolnék minden általános iskolának, mert hiszen mi, felnőttek is félünk a 

fogyatékkal élőktől. Ugye? 

 

1,8 millió érintett 

Magyarországon - a 2011-es adatok szerint - 457 ezren élnek fogyatékossággal. Helyzetük - 

ha hozzászámoljuk a hozzátartozóikat, családtagjaikat, barátaikat - mintegy 1,8 millió embert 

közvetlenül érint. 

 

 

http://www.origo.hu/foto/multimedia/20160529-critical-mass-negy-kereken.html
https://www.facebook.com/karcsi.alkot/videos/1009896559045675/


 
 

Nem mondom, hogy mindez a kávézó pultjánál futott át az agyamon, mindenesetre benevezek 

egy ásványvízre. Karesz nem kér semmit, hozott gyümölcslével dolgozik. Nézem a 

vendégkönyvet, a legutolsó bejegyzés egy holland páré, nagyon jól érezték magukat, és a 

kávé is jó volt - írják. 

 

Karcsi tehát elektromos kerekesszékkel közlekedik, és nehezítetten beszél. Szegedi fiú, de 

már sok éve Budapesten él. 

Három hónapos korában kapott egy lejárt szavatosságú vakcinát, amitől mozgássérült lett. 

A hétköznapi dolgokban (például öltözködés, étkezés) segítségre szorul. Egy kollégiumban 

lakik, a barátai segítenek neki: három napra van előre megbeszélve, hogy ki mikor megy 

hozzá. Ami a dolog nehezebb részét illeti: persze, nincsen szégyenlősködés, hiszen barátok. 

 

Kis semmiség 

Jó helyen vagyunk a kávéházban, itt a világ legtermészetesebb dolga ilyesmit kérni: „légyszi, 

vedd ki a gyümölcslevet, meg a szívószálat a hátizsákból, és segíts meginni! Köszi.” 

Elképzelhető ez egy gyorsétteremben? Egy irodaház aulájában? Bármelyik pályaudvaron? 

 

Az orvosok a mai napig nem tudják megmondani, mi történt Károllyal,csak annyi biztos, 

hogy az oltás okozta idegrendszeri károsodás a mozgásszerveket és a beszédközpontot érte. 

Karcsi házon belül és rövidebb távokon saját lábon is képes közlekedni. Néhány lépésről 

beszélünk, ezért kell a hosszabb utakhoz az elektromos kerekesszék. 

 

A találkozót e-mailben beszéltük meg. Innen nézve kis semmiség. Aztán most, hogy 

találkozunk, csak most látom, hogy ez neki komoly meló volt, amit egyébként zokszó nélkül 

csinált végig: a jobb kezét egyáltalán nem használja, a bal kezével sem képes finom 



mozdulatokra. Egy ujjal gépel. Kipróbáltam: az elmúlt három bekezdést egy ujjal 

pötyörésztem be. Nem mondok semmit, tessenek kipróbálni önök is! 

 

Irigylem tőle 

Hófehér nadrágban, divatos ingben és cipőben ül velem szemben. Persze nem látok a 

mélységekbe, de ameddig igen, ott rend van, és harmónia, sok lépésre előre tervezés. Irigylem 

tőle, én, a zilált életű. Meg a beszédes tekintetét, azzal nagyon nagy hatással van rám is, meg 

ahogy később látni vélem, a közönségére is. 

Azt mondja, 12 éve került be a MEREK-be, ahol egy csomó területen új dolgokat tanulhatott 

az életről, amik nem feltétlenül jöttek volna elő, ha egészséges volna. (Amikor a MEREK-ben 

lakott, akkor az Addetur Baptista Gimnáziumba és az ArtMan Egyesületbe járt, utóbbi helyen 

kezdett el táncolni. Kérte, hogy linkeljem be őket, mert sokat köszönhet nekik.) 

 

Elfogadtam az életemet, ebből próbálok minél többet kihozni- mondja. Sok mondatában 

szerepel az „élet” szó, amit én nagyon szeretek. 

 

Az ELTE történelem alapszakja után elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem 

színháztudomány mesterszakát, ahol a fogyatékossággal élő emberek színházi 

megnyilvánulásairól írt. Mert mindig is szeretett volna valami lelkéből fakadó dolgot 

megmutatni másoknak. 

Tűnődve iszom az ásványvizet: hiszen mindketten ezt szeretnénk! De az ő tekintete nyíltabb 

és nyugodtabb, nem biztos, hogy igazam van, de benne talán kevesebb a megfelelési 

kényszer. Ha így van, az jó. 

 

Tapasztalati szakértő 

Károly 6 órában dolgozik az alapítványnál, tapasztalati szakértőként. Óvodákba, iskolákba, 

cégekhez járnak, hogy megmutassák, milyen így élni. Ültek például önök kerekesszékben?Én 

még nem, pedig közelebb vagyok a dologhoz az átlagembernél, már több cikket is írtam a 

témában.    

A tánc állandóan jelen van Karcsi hétköznapjaiban, ami a sok elfoglaltság miatt mostanában 

általában hetente egy próbát jelent. Már ha nincsen fellépés – mondja –, mert akkor többet. 

Karesz 2014 decemberében a Paraszupersztár második helyezését érte el. És a La Femme 

magazin 50 legtehetségesebb magyar fiatal mentorprogramjának támogatásával megírta az 

életéről szóló Itt vagyok, vagy amit akartok című drámáját. 

 

 
Tánc közben fölül tud emelkedni a korlátain 

 

http://merek.hu/
http://www.addeturiskola.hu/
http://artman.hu/
http://www.meosz.hu/paraszupersztar/


Vagy ott volt például az Ébredés című egyfelvonásos darab, amiben Varga Krisztina 

koreográfussal, Szapu Dániel videóművésszel, valamint Szervác Attila zeneszerzővel 

dolgozott együtt. És hozott létre valami lélekemelőt. 

 

Azt mondja, tánc közben fölül tud emelkedni a korlátain, a színpad megsokszorozza az 

energiát. 

Simán táncol tíz percen át, míg „civilben” öt perc után is kifullad. Jelenleg annyi az 

elfoglaltsága, hogy nem tud dolgozni táncos jeleneten, de mint mondja, vannak a fejében 

gondolatcsírák, amik kibontakozhatnak. Most éppen a vasárnapi Rehab Critical Massre 

próbál, és közben próbál a meglévő koreográfiába néhány új elemet becsempészni. 

 

Képes vagyok 

Csak hülye kérdéseim vannak. Az idei RCM szlogenje: „Képes vagyok.” „Mire, Karesz?”- 

kérdezem lábujjhegyen állva, hogy a kérdés velem együtt a legkisebb nyomot hagyja. 

„Másokat gondolkodásra bírni” – válaszolja. „Lenyúlhatom a szlogent?” – vetem fel. „Naná, 

hogy nem!” – válaszolja. 

 

Azután beszélünk az idegenkedésről is. Hát mert ugye 

a fogyatékkal élőktől félni szokás, 

mint említettem. Erre Karesz azt válaszolja, hogy persze, van, amikor az elején furcsának 

nézik, de érzi, hogy képes hatást kiváltani az emberekből, ami után már nem idegenkednek 

tőle. „A művészi hatás át tudja lépni azt a küszöböt, ahol már nem az a lényeg, hogy ki táncol, 

hanem az, hogy milyen hatással tud lenni az emberekre” – mondja átszellemült arccal. 

 

 

Képes hatást kiváltani az emberekből. A fényképek tánc közben készültek 

 
Fotó: Polyak Attila - Origo 



És meg is mutatja. Amikor a tánc elkezdődik, régi reflexek húznak görcsbe: olyan vagyok, 

mint Budapest ma: cinikus, kiégett, részvéttelen. És akkor jön ez a fiatalember, és a táncával ő 

segít nekem kilépni önmagamból, miközben ő kilép a kerekesszékéből. Azt hittem, 

megbújtunk a kávézó sarkában, és senki nem figyel minket. Amikor vége a produkciónak, 

komoly taps kerekedik. Szeretjük egymást, mindannyian. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Fogyatékossággal élők az Európai Parlament fókuszában 
 

 
 

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága hétfőn nagy többséggel 

megszavazta a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-egyezmény 

végrehajtásáról szóló jelentését. 

A jelentés néppárti felelőse Kósa Ádám, EP-képviselő volt. A néppárti politikus a szavazást 

követően kiemelte: példaértékű volt az egyetértés az EP politikai frakciói között abban, hogy 

a fogyatékossággal élő személyeket teljes jogú polgárként megilletik az egyenlő jogok, az 

elidegeníthetetlen méltóság, az egyenlő bánásmód, a független életvitel, az autonómia és a 

teljes körű társadalmi szerepvállalás. 

„A jelentéssel az Európai Parlament 11 bizottsága foglalkozott párhuzamosan, ami jól 

szemlélteti, hogy a téma különleges figyelmet kapott. Az EP azt is megmutatta, hogy a 

fogyatékossággal élők helyzetének javítása nem pártpolitikai kérdés, hanem frakciókon 

átívelő, kiemelt jelentőségű ügy, ami egyébként évek óta tartó stratégiai munka eredménye" – 

hangsúlyozta a Fogyatékosságügyi Munkacsoport társelnöke. 



 
Fotó: Reuters/Eduardo Munoz 

 

Kósa Ádám a jelentéshez benyújtott módosító indítványában rámutatott, hogy támogatni kell 

a fogyatékossággal élő személyek tényleges részvételét és szólásszabadságát az Európai 

Uniós intézmények által szervezett nyilvános rendezvényeken és üléseken azzal, hogy 

feliratozást, jelnyelvi tolmácsolást, Braille-írással készült dokumentumokat és könnyen 

olvasható formátumokat bocsátanak rendelkezésre. Fontosnak tartotta továbbá, hogy a 

jelentés az EU intézményeit is felszólítsa, hogy az ott dolgozó gyakornokokra is alkalmazzák 

az ésszerű alkalmazkodás alapelvét. 

Kósa indítványban sürgette, hogy a 112-es segélyhívó rendszer legyen teljes körűen 

hozzáférhető és a legújabb technológiák alkalmazásával, Európa szerte egységes módon 

építsék ki azt. 

Az ENSZ-egyezménynek az Európai Unió általi végrehajtását egy magatartási kódex állapítja 

meg. A néppárti politikus a jelentés révén szorgalmazza, hogy az Európai Parlamentet is 

vonják be a Tanács, a tagállamok és a Bizottság között létrejött magatartási kódex 

felülvizsgálatába, hogy a fogyatékosságügy valóban megerősítésre kerüljön az 

intézményekben, így az Európai Parlamentben is. 

Az Európai Parlament várhatóan júliusi plenáris ülésén szavaz a jelentésről. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Call Center munkatárs 
 

Jelige: "FAB" 

Cégünk elhatározta, hogy saját call centert hoz létre, melynek fő feladata:  

 

- az adatbázisunk megtisztítása (adatok egyeztetése, hiányzó adatok bekérése),  

- ügyfeleink elégedettségének felmérése (előre összeállított kérdések segítségével),  

- különböző ügyfélcsoportjainknak különböző ajánlatok szóbeli tolmácsolása,  

- visszahívási kampányokban érintettek szóbeli tájékoztatás,  

- eseményeinkre-rendezvényeinkre meghívások szóbeli tolmácsolása.  

- stb.  

 

Amit kínálunk:  

- megegyezés szerinti havi fix munkabér,  

- napi nyolcórás munkaidő  

- cafetéria,  

- akadálymentesített munkahely  

 

Amit elvárunk:  

- remek kommunikációs képesség,  

- számítógép felhasználói szintű ismeret, melynek része a klaviatúra használat is,  

- Microsoft Office programok profi ismerete-használata,  

- precíz és igényes munkavégzés,  

 

A fenti munkakörben 3 főt kívánunk alkalmazni.  

 

Munkavégzés helye : Budaörs  

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "FAB" 

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

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

Jelentkezési határidő: 2016 június 30. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

