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Lengyelországba zarándokol Ferenc pápa, Kiskával is találkozik 
 

Holnap, július 27-én Ferenc pápával találkozik Andrej Kiska állmfő Krakkóban. A 

szentatya az Ifjúsági Világtalálkozóhoz fűződő ötnapos zarándoklatra érkezik 

Lengyelországba. 

 

A krakkói katolikus Ifjúsági Világtalálkozóhoz fűződő ötnapos zarándoklat során a szentatya 

az egykori auschwitzi haláltáborba, valamint a legismertebb lengyel zarándokhelyre, 

Czestochowába is ellátogat. 

Ferenc pápának ez a 15. külföldi zarándoklata. Lengyelországban eddig tíz alkalommal 

szerveztek pápai zarándoklatot - II. János Pál kilencszer járt hazájában pápasága során, utódja, 

XVI. Benedek pedig 2006-ban látogatott el lengyel földre. 

Ferenc pápa szerda délután érkezik a krakkói Balice repülőtérre, aznap a Wawel királyi 

várban Andrzej Duda lengyel elnök fogadja őt. Itt találkozik Andrej Kiska szlovák államfővel 

is. Este Ferenc pápa a krakkói érseki palota úgynevezett pápai ablakából köszönti a katolikus 

Ifjúsági Világtalálkozó (IVT) résztvevőit, folytatva ezzel a Szent II. János Pál pápa által 

kezdeményezett hagyományt. 

Az érseki palotánál folytatott spontán esti beszélgetések és közös imák híres pontját 

jelentették a lengyel pápa lengyelországi zarándoklatainak. 

Csütörtök délelőtt Ferenc pápa Czestochowában mutat be szentmisét abból az alkalomból, 

hogy Lengyelországban idén ünneplik a kereszténység felvételének 1050. évfordulóját. Aznap 

este a krakkói Blonia-mezőn tartják meg az IVT pápai programjának nyitóceremóniáját, a 

helyszínre a szentatya a tervek szerint villamossal érkezik, mozgássérült fiatalok kíséretében. 

Pénteken Ferenc pápa az egykori náci német haláltáborba, Auschwitzba látogat. A Krakkótól 

mintegy 70 kilométerre eső Oswiecimban található Auschwitz I és Auschwitz-Birkenau 

emlékhelyeken zárt körű programokon vesz részt, többek között a láger úgynevezett 

halálfalánál, valamint az ott kivégzett szent Maksymilian Kolbe lengyel ferences atya 

halálcellájában imádkozik. 

Aznap délután egy krakkói gyermekkórházba is látogat, és keresztúti ájtatosságon vesz részt a 

Blonia-mezőn. 

Pénteken a pápa a Lagiewniki nevű krakkói városnegyedben az Isteni Irgalmasság bazilikában 

mutat be szentmisét, este a Krakkó melletti Brzegiben létesített Campus Misericordiae (Az 

Irgalmasság Kampusza) nevű mezőre látogat, ahol a fiatalokkal együtt az éjjeli virrasztáson 

vesz részt. Másnap, a zarándoklat zárónapján ugyanezen a kampuszon vasárnapi szabadtéri 

szentmisét mutat be - ez lesz az ifjúsági világtalálkozó legfontosabb eseménye, amelyen a 

szervezők mintegy 1,5 millió zarándok részvételére számítanak. 

A Ferenc pápa lengyelországi zarándoklatával összekötött IVT már kezdetét vette Krakkóban, 

a nyitómisét kedd este Stanislaw Dziwisz bíboros, krakkói érsek mutatja be. Az IVT, amelyre 

több száz ezer fiatalt - köztük mintegy 4 ezer magyart - várnak, a Ferenc pápa által 



meghirdetett Irgalmasság Szentévébe illeszkedik. A programsorozatot szigorú biztonsági 

intézkedések kísérik. (MTI, TASR) 

 
forrás: ujszo.com 

 

 

 

Mopeddel nem szállhat buszra a mozgássérült 
 

 
 

Csongrád megye, Szeged - A DAKK buszain nem szállíthatnak a sofőrök elektromos 

mopeddel közlekedő mozgássérülteket. Bár a járművet álló helyzetben erővel sem lehet 

megmozdítani, azt mondják, mivel nem rögzíthető, balesetveszélyes. 

 

Lehajtom a rámpát a fotózás kedvéért, de azzal ne hajtson rá – mutatott a buszvezetőBakacsi 

István elektromos mopedjére. Éppen arról beszélgettünk a mozgáskorlátozott férfival, hogy a 

napokban szembesült vele: nem szállíthatják járművét a buszok. 

 

– Másfél éve járok vele, de még soha nem hallottam ilyet. A múltkor viszont a 76-os busz 

sofőrje – aki egyébként készségesen segített a le- és felszállásnál is nekem – miután 

megérkeztem a Honvéd térre, megjegyezte, hogy nem hozhatott volna el – mesélte a 73 éves 

férfi, aki OEP-támogatásra vásárolta a mopedet, ami számára ugyanolyan gyógyászati 

segédeszköz, mint egy kerekesszék. 

Országos probléma 

– Nagyjából húsz kilométert bír az akkumulátora. Mivel egyedül vagyok, és minden ügyemet 

magam intézem, sokat megyek, ezért használom a tömegközlekedést is. Eddig sem volt 

egyszerű, mert kevés a rokkantak által is használható, alacsonypadlós jármű. Ezen azonban 

nem problémáztam, elfogadtam, hogy nekem nehezebb eljutnom bárhová, mint az egészséges 

embereknek. Azt viszont nem értem, most miért mondja már a második buszsofőr is azt, hogy 

http://m.delmagyar.hu/roluk-irtuk/bakacsi_istvan/59811/
http://m.delmagyar.hu/roluk-irtuk/bakacsi_istvan/59811/


nem vihet el. 

 

A szegedi férfi esete nem egyedi. Ő ezzel a problémával hétfőn kereste fel szerkesztőségünket 

– aznap, amikor egy budapesti család is erre panaszkodott a Borsnak. Egy férfi szeretett volna 

ugyanilyen járművel felszállni a buszra, a sofőr azonban egy kormányrendeletre hivatkozva 

azt mondta, a kerekesszékes személy szállítása megterheli a buszt, és balesetveszélyes, ezért 

továbbhajtott. Kis idő múlva majdnem ugyanez játszódott le a következő járat vezetőjével is. 

Felszállhat, ha egy magasságban vannak 

Megkérdeztük az SZKT-t és a DAKK-ot is, náluk mi a gyakorlat az elektromos mopeddel 

közlekedő, mozgássérült emberek szállításával kapcsolatban. 

 

Az SZKT járművein nincs tiltó rendelkezés. – Rokkantkocsit használó személy szállítására 

csak az akadálymentesített vagy úgynevezett „alacsonypadlós" járműveinken van lehetőség. 

Jelenleg kilenc ilyen villamosunk és huszonhét trolibuszunk van. Ezek a 2-es 

villamosvonalon, illetve minden trolivonalunkon közlekednek – mondta el Majó-Petri 

Zoltán ügyvezető igazgató. 

 

Hozzátette: feltétel, hogy a megállóhely peronjának magassága és a kocsiszekrény magassága 

közel egyforma legyen, mivel a járművezető nem kötelezhető a rokkantkocsi megemelésére. 

Ha ez adott, a rámpát a járművezető hajtja ki fel- és leszállásnál, és segít a rokkantkocsit 

rögzíteni indulás előtt. 

Fenyegeti a többi utas biztonságát 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. értelmezése szerint ugyanakkor az elektromos 

moped nem minősül kerekesszéknek, az autóbusz utasterében, poggyászterében pedig nem 

szállítható. – Ennek oka, hogy a jármű belső utasterében a rögzítést lehetővé tevő visszatartó 

rendszert a kerekesszékhez méretezték – magyarázta Mészáros Sándor kommunikációs 

munkatárs. – A mopedeken gyárilag nincsenek kialakítva azok a pontok, amelyeknél 

szállításkor a  rögzítésük biztonsággal megoldható lenne, ezért a többi utas biztonsága 

érdekében ilyennel nem lehet felszállni. 

 

Ezek után megnéztük, mennyire stabil a moped. Bakacsi István kérésünkre megmutatta: 

járműve, ha a kormányról leveszi a kezét, automatikusan megáll, amit ebben az állapotában 

megtermett fotóriporter kollégánk sem tudott erővel sem megmozdítani. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Senkit nem hagynak az út szélén? 
 

Amíg nincs részletesen szabályozó kormányrendelet, addig nem buszozhat a kerekes 

székes, ha a sofőr úgy dönt 
 

Értetlenül áll Natália a velük történt megaláztatás előtt. Kerekesszékes férjével és kislányával 

Dunakeszin laknak. Július 10-én, vasárnap tömegközlekedéssel bejöttek Budapestre, a XV. 

kerületbe. Az idevezető úton semmi különös nem történt velük, nem úgy hazafelé. – 

Férjemmel, aki négy kerekű elektromos kerekesszékkel közlekedik és kislányunkkal a 196-os 

buszra várakoztunk a Bánkút utcában, a Rákospalotai köztemető megállóban – mondta el a 

borsonline-nak. – A Fóti úthoz szerettünk volna visszajutni. 18.47-kor megérkezett a busz. 

http://m.delmagyar.hu/roluk-irtuk/majo-petri_zoltan/54985/
http://m.delmagyar.hu/roluk-irtuk/majo-petri_zoltan/54985/
http://www.borsonline.hu/aktualis/egyik-buszsofor-sem-vette-fel-a-kerekesszekest/115923
http://www.borsonline.hu/aktualis/egyik-buszsofor-sem-vette-fel-a-kerekesszekest/115923


Jeleztem a buszsofőrnek, hogy szeretnénk felszállni, hajtsa le a rámpát. A sofőr megtagadta a 

segítségnyújtást. 

Kormányrendeletre hivatkozott, miszerint nem szállíthat elektromos kerekesszékes személyt, 

mert az megterheli a buszt és balesetveszélyes. Amikor a menetrend szerinti következő járat is 

hasonlókra hivatkozva továbbhajtott, ötéves kislányom, Anna elsírta magát. 

A lap megkérdezte a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy valóban létezik-e az 

akormányrendelet, amire a sofőrök hivatkoztak. Válaszukból kiderült, hogy kormányrendelet 

nem szabályozza részletesen a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy 

kerekes-székének és egyéb mozgást segítő eszközének szállíthatóságát. A BKK továbbá 

közölte, hogy a közelmúltban kezdeményezésükre egyeztetést tartottak a mozgássérültek 

képviseletét ellátó szervezetek, illetve a közlekedési szolgáltatók. A közlekedési cég 

részletesen kidolgozza az elektromos mozgássegítő eszközökkel való közlekedés 

szabályrendszerét. A sofőrök ellen nem indult a cégen belül eljárás. 

 
forrás:weborvos.hu 

 

 

 

Milyen kedvezményeket vehet igénybe, aki C1 rokkantsági minősítést kapott? 

 
C1 minősítést kaptam 54 %-ot. Érdeklődnék, hogy nekem erre milyen kedvezmények 

járnak? A szja kedvezményt igénybe vehetem? Vagy csak a munkáltatónak vannak 

kedvezmények (rehabilitációs adó)? 

 

Amit Ön esetlegesen igénybe vehet, az az úgynevezett személyi kedvezmény - ez egy 

személyi jövedelemadó kedvezmény, mely az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan 

fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján. A fogyatékos állapot 

kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján 

érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeget jelenti. 

 

A kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóját csökkenti, melyek közé az 

önálló, a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, az egyéb bevételből megállapított 

jövedelmek, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői 

bevételből az átalányban megállapított jövedelmek tartoznak. Le lehet tehát vonni például 

munkaviszonyból, társas vállalkozás személyes közreműködéséből, vezető tisztségviselői 

tevékenységből, felügyelő bizottsági tagságból, választott könyvvizsgálói tevékenységből, a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységből származó jövedelem 

személyi jövedelemadójából. Ellenben nem lehet levonni például ingatlanértékesítésből, 

osztalékjövedelemből, árfolyamnyereségből származó jövedelem adójából. 

 

A kedvezmény igénybevételének nincs felső jövedelemkorlátja, de legfeljebb a megállapított 

és megfizetett személyi jövedelemadó összegéig érvényesíthető. 

 

Súlyosan fogyatékos személynek az Szja tv. 40.§ (2) bekezdés alapján azt kell tekinteni, aki 

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos 

fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.29.) számú 

Kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül. 

Belinkelem Önnek a jogszabályt, mely részletesen listázza azon betegségeket, amelyek 

megléte esetén a kedvezmény igénybe vehető. 

 



http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900335.KOR 

 

A szakvéleményén is szerepelnek a betegségek (BNO kódokkal), de szakorvosa tanácsát is 

kikérheti, aki egyrészt a betegségeihez kapcsolódó BNO kódokat is meg tudja Önnek adni, 

másrészt a szükséges írásos véleményezést is a rendelkezésére bocsátja. 
 

forás: hrportal.hu 

 

 

 

Aggódik a sofőrök miatt a szakszervezet 
 

Aggódnak a buszosok, mert fenyegetik, bántalmazzák őket. Így az érdekképviselet 

vezetőfülkéket és kamerarendszert tart szükségesnek a járművezetők elleni támadások 

megakadályozása érdekében. Mindez érthető, de mostanában ilyen buszos elleni 

támadásról nem lehetett hallani, azonban a buszok rokkant utasokkal való fura 

viselkedésétől tele volt a média. 

 

Védelmet kér a BKV-sofőrök számára az Egységes Közlekedési Szakszervezet: 

vezetőfülkéket és kamerarendszert tartanak szükségesnek a járművezetők elleni támadások 

megakadályozása érdekében. 

 

Az EKSZ szerint a BKK az európai trendekre hivatkozva nem hajlandó átalakítani a nyitott 

vezetőüléseket, pedig a magyar utazási kultúra a lehető legbiztonságosabb kialakítást 

indokolja. Ugyanis a városi közlekedésben kialakult feszültséget a sofőrök érzik meg 

elsőként, az utasok elégedetlenségükben gyakran durván szidalmazzák, fenyegetik a 

járművezetőket – írta az EKSZ. 

A fülke nélküli járművek a vagyonvédelem szempontjából sem biztonságosak, mivel a 

járművezető nem tudja elzárni sem a kötelezően ráerőltetett jegykészletet az aznapi bevétellel, 

sem pedig személyes értéktárgyait – áll a közleményben. 

 

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet jelezte, hogy amennyiben a BKK nem talál mielőbb 

megoldást, a munkavédelmi hatósághoz fordul. 

 

Természetesen a szakszervezeti aggodalom érthető és biztos jogos. Azonban az Egységes 

Közlekedési Szakszervezet jó lenne, ha azon is tüsténkedne, hogy a sofőrök miért viselkednek 

úgy az utasokkal, ahogy. Az elmúlt hetekben ugyanis nem egy esetben kiderült, hogy a 

rokkant utasokat ott hagyják a buszmegállóban a sofőrök, ami emberileg, etikailag, és 

közösségi utasszállító munkavállalóként is döbbenetes viselkedés. 

 
forrás: estiujsag.hu 

 

 

 

 

Újra játszhatnak a kerekes székesek a margitszigeti játszótéren 
 

Bár még rengeteg fejleszteni való van országszerte, de több lehetősége van a többiekkel 

közös játékra a kerekes székes gyerekeknek is. 
 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900335.KOR
http://estiujsag.hu/belfold/aggodik-a-soforok-miatt-a-szekszervezet


 
 

 

Hosszú ideje várnak a Margitszigetre látogató mozgássérültek, hogy ismét birtokukba vegyék 

a kerekes székes hintákat. A játékokat még 2014-ben adták át. 

 

Magyar szokás szerint, rengeteg jel hívta fel a figyelmet arra, hogy csak kerekesszékesek 

használhatják a hintát, a tábla és a piktogramok, valamint a kerítés ellenére azonban többen 

felengedték rá gyerekeiket. 

A 444 értesült róla, hogy új, frissen festett játékok kerültek a szigetre, így egymás mellett 

játszhatnak az egészséges és a mozgáskorlátozott gyerekek. 

 
forrás: eduline.hu 

 

 

 

Árokba taszította a mozgássérültet a pécsi buszsofőr 
 

 

Vádat emeltek egy pécsi buszsofőr ellen, miután tavaly decemberben ötméteres árokba 

lökött egy mozgáskorlátozott férfit, aki súlyosan megsérült. 

 

Az Origo információi szerint a sofőr ellen védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett 

súlyos testi sértés és más bűncselekmények gyanúja miatt emelnek vádat. 

Az eset még tavaly decemberben történt, amikor a sofőr először nem engedte buszra szállni a 

mozgáskorlátozott férfit, mert azt gondolta róla, hogy részeg. Bár végül mégis feljutott a 

http://444.hu/2014/06/05/kerekesszekes-hinta-varja-a-mozgaskorlatozott-gyerekeket-a-margitszigeten/


buszra, a férfi leszállás után lefotózta a busz rendszámát, a sofőr ezek után számonkérte, 

illetve a telefonját is el akarta venni az utastól. 

 

Rövid dulakodást követően a sofőr egy ötméteres árokba lökte a rokkant férfit, aki súlyosan 

megsérült. Bár többször kérte a támadója segítségét, a buszsofőr nem segített, sőt rövid idő 

után elhajtott a helyszínről. Az áldozat végül telefonon érte el egy ismerősét, aki a segítségére 

sietett. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Mozduljunk ki! Először a Szigetre 
 

 
 

Nemcsak a mozgássérültek fesztiválokon való részvételét segítik, hanem számos egyéb 

akciót is terveznek. 
 

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon körülbelül 5 % a fogyatékossággal élők aránya, 

akiknek megközelítőleg 50%-a mozgássérült. A mozgássérültek komplex helyzete nemcsak 

maguknak az érintettnek, valamint családjuknak, hanem tágabb környezetüknek, végső soron 

pedig az egész társadalomnak is folyamatos kihívásokat jelentenek. Bár a mozgássérültek 

szociális beleilleszkedéséről, szabadidős tevékenységéről nem készült átfogó felmérés vagy 

tanulmány, a területen dolgozó szakemberek egybehangzó véleménye szerint, a 

fogyatékossággal, ill. kerekesszékkel élő fiatalok igen elzártan élnek, keveset járnak 

kikapcsolódni, és ha mégis, akkor sem jellemző, hogy nem fogyatékos kortársaikkal tennék 

azt. 

Mozduljunk ki! - a mozgássérült fiatalokért 
A most alakult Kalandra fel! Nonprofit Kft. Mozduljunk ki! programjának egyik kiemelt 



célja, hogy szakmai segítséget nyújtson azon mozgássérült fiataloknak, akik a szabadidős 

tevékenységeiket, szórakozásukat és estéiket minél önállóbban szeretnék átélni. A csapat 

elkötelezett amellett hogy hozzásegítsék a mozgásában akadályozott fiatalokat a szórakozás 

élményéhez, ráadásul ne szülők, rokonok segítségére hagyatkozva, hanem új ismeretségeket, 

barátságokat kötve minél önállóbban, de folyamatos asszisztenciával. 

 

A kezdeményezés abból a szempontból közelíti meg a mozgássérültek kérdését, hogy a 

fogyatékossággal élő embereket nem akadályozottként, hanem aktív társadalmi életet élő 

fogyasztóként kezeli, minden területen az oktatáson, foglalkoztatáson át egészen a 

kikapcsolódásig, elkerülve a szükségtelen elkülönülést, vagyis a szegregációt. 

A Mozduljunk ki! Sziget 2016 programról 
A Mozduljunk ki! Sziget 2016 a csapat első projektje mely az idei Sziget Fesztivál civil 

területén, az Ability Parkkal együttműködve valósul meg. A Kalandra fel! Sziget 2016 a 

fiatalok akadálymentes szórakozásának segítése a szó legszorosabb értelmében, hiszen a 

Kalandra fel! csapata az előzetesen regisztrált kerekesszékes vendégek egyéni képességeit és 

ellátási igényeit szem előtt tartva, közvetlen a helyszínen nyújt szakmai segítséget számukra. 

Ezen belül a világhírű Pető Intézetben képzett segítők egy előzetes igény és 

képességfelmérést követően folyamatosan asszisztálnak a Szigeten való tájékozódásban, a 

programokban való részvételben, teljeskörűen segítve a kerekesszékeseket a nagyobb 

önállóság felé. A fesztivál ideje alatt így a fiatalok teljes biztonságban vannak, ezáltal 

szabadidőt biztosítva a családtagoknak is. A programra itt lehet 

jelentkezni: www.mozduljunki.hu. 

A 2016. márciusában alakult Kalandra Fel! Nonprofit Kft. nemcsak a mozgássérültek 

fesztiválokon való részvételét segíti, hanem számos egyéb akcióval is szolgálja a 

kerekesszékesek ügyét. 

Többek közt célul tűzi ki egy a testi fogyatékossággal élők szociális szokásait, valamint a 

többségi társadalom attitűdjét vizsgáló felmérés elkészítését, melynek eredménye mentén a 

jövőben edukációs és érzékenyítő programokat szerveznek, a budapesti szórakozóhelyek 

befogadó szemléletének elősegítése érdekében. 

Emellett terveik közt szerepel egy akadálymentesített szórakozóhely adatbázis kiépítése, és 

egy kortárs önkéntes segítő hálózat kialakítása is. 

A kezdeményezéshez minden olyan cég illetve magánszemély csatlakozhat, aki annak 

céljaival egyetért, és úgy érzi,valamilyen módon tud segíteni. A csapat azt reméli, hogy az 

összefogásnak, párbeszédnek, célzott programnak és szakmai támogatásnak köszönhetően 

évről évre nő az aktív szociális eletet élő mozgássérült fiatalok száma, A Mozduljunk ki! 

programról és a kezdeményezésről bővebb információ awww.mozduljunkki.hu weboldalon 

található. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Bezzeg a mai fiatalok – Fekete Ádám: „Nem mindig a mozgássérültségemből 

dolgozom a színpadon” 
 

25 éves, emlékezetes szerepet alakított Till Attila új filmjében, színházi dramaturgként 

dolgozik, ír, rendez, színészkedik. És mozgássérült, de nem hagyja, hogy ez határozza 

meg az életét és a karrierjét. Fekete Ádámmal a Tiszta szívvel Karlovy Vary-i 

Filmfesztiválon premierjének másnapján beszélgettem a cseh fürdővárosban. 

 

http://www.mozduljunki.hu./
http://www.mozduljunkki.hu/


Bezzeg a mai fiatalok...! Olyan 30 év alatti magyar fiatalokat mutatunk be 

sorozatunkban, akik az élet valamely területén kimagasló eredményeket érnek el, 

de igencsak keveset vagy semmit sem tudunk rólunk. Legyen az egy középiskolás 

matekzseni, egy hollywoodi maszkmester vagy a világversenyre készülő magyar 

tánccsoport. 

Most látta először a nemzetközi közönség a Tiszta szívvelt. Tartottál attól, hogy a 

külföldiek kevésbé fogják szeretni, mint a magyarok? 
Egy kicsit féltem attól, hogy az improvizációink természetessége más nyelvre átültetve nem 

működik majd annyira. Bent ültem a nézőtér közepén, és éreztem, hogy nagyon értették. 

Együtt élt a filmmel a közönség, és talán még többet is nevettek, mint az otthoni premieren. 

Bár a Tiszta szívvel kapcsán színészként ünnepelnek, te elsősorban színházi 

dramaturgként vagy ismert. Hogy kötöttél ki a színháznál? Volt valamilyen családi 

kötődésed? 
Nincs semmilyen, a szüleim mérnökként végeztek. Apám informatikai tanácsadással 

foglalkozik, anyukám meg velem foglalkozott amióta megszülettem. Egy mozgássérült 

gyerek felnevelése teljes embert kíván. Mindketten irodalom- és művészetkedvelő emberek, 

szóval kaptam tőlük egy olyan ismeretanyagot és habitust, ami nyitottá tett a művészetek felé. 

Elég exhibicionista kisfiú voltam, és már kiskoromtól kezdve rengeteget írtam. 

Gimnáziumban volt két barátom: én jeleneteket írtam, és hárman előadtuk őket. Sikerünk volt, 

és kiderült, hogy ezt nemcsak hobbiból lehet csinálni. A tanárom javasolta a dramaturgia 

szakirányt, mondván, a színpad meg az írás leginkább ott ér össze. A Madách Imre 

Gimnáziumban Madách Imre szülinapjára minden osztály csinált egy előadást. Én 

Shakespeare Vihar című darabját vittem színpadra, és játszottam is benne. Mácsai Pálvolt a 

zsűrielnök, Bíró Kriszta is ott volt, és nagyon bátorítottak, hogy folytassam, mert szerintük 

van hozzá tehetségem. 

 

 
 

Fekete Ádám (Fotó: Németh Gabriella) 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150619/mozgasserult-gyerekek-oktatasa/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150619/mozgasserult-gyerekek-oktatasa/


 

Nekem olyan figurának tűnsz, aki szeret a középpontban lenni, a dramaturgok azonban 

inkább a háttérben tevékenykednek. Hogy jön össze nálad a kettő? 
A középpont talán túlzás, de az biztos, hogy szeretem, ha figyelnek rám. A dramaturg 

szakmában tetszett, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy segítek valakinek jobb lenni annál, 

mint amilyen magától lenne. Nem én irányítok, csak a háttérből segítek, és ebben is van 

valami szép, ahogy abban is, amikor te viszed a hátadon a dolgot. Tavaly rendeztem egy 

darabot a Trafóban, és az nagyon jó élmény volt. A dramaturg olyan, mint egy mitfahrer, 

akinek a kezében van a térkép, és mondja, hogy merre tartsunk, a rendező pedig maga a 

vezető, ennek minden súlyával és felelősségével, és persze az ezzel együtt járó adrenalinnal. 

A gond csak, hogy mióta kipróbáltam a rendezést, már sokkal izgalmasabb lehetőségnek tűnik 

számomra, mint a mitfahrer szerep. 

Azért van abban valami érdekes, hogy olyan szakmát választottál, ahol valakinek a 

segítője vagy, és a Tiszta szívvelben is te játszod azt a karaktert, amelyik a főhőst segíti, 

az életben pedig sokszor te magad szorulsz segítségre… 
Biztosan van abban valami, hogy én a dramaturg szakmánál kötöttem ki, és tényleg szeretek 

segíteni. Igazából a rendezést is fel lehet úgy fogni, hogy segítek a színésznek abban, hogy a 

legjobbat hozza ki magából, amiért a végén elsősorban őt ünnepli meg a közönség. Biztosan 

bennem van, hogy én nagyon sok segítséget, bizalmat és szeretetet kaptam, és a habitusomban 

van, hogy magam is bizalmat adjak ,és segítsek. 

Ugyan színházi tapasztalataid bőven akadnak, filmesek azonban már kevésbé. Volt 

benned félelem, hogy a Tiszta szívvel forgatásának fizikai részét mennyire fogod bírni? 
Picit tartottam tőle. Az egész filmforgatás annyira ismeretlen volt számomra, hogy nem is 

tudtam, hogyan készülhetnék fel rá. Megpróbáltam kipihenten menni a forgatásra, de ennél 

többet nem tudtam tenni. Nem a jelenetek felvétele volt a megterhelő, hanem a sok várakozás 

és veszteglés a jelenetek felvétele között. Csak vártunk, vártunk, és vártunk, aztán hirtelen 

szóltak, hogy mennünk kell a kamerák elé. Akkor is lazának kellett tűnni, amikor épp nagyon 

nem voltam az, mivel húsz ember figyelt egyszerre. Fizikailag is megterhelő volt, de a stáb 

iszonyatosan figyelmes volt velünk. Mindig volt hová leülnünk, volt masszőrünk… 

 

 
A Tiszta szívvel stábja a Karlovy Vary-i Filmfesztiválon (a kép jobb szélén Fekete Ádám) 



 

A filmben én leginkább azt élveztem, hogy egy csomó olyan szeletét mutatja meg a 

mozgássérült életnek, amire nem is nagyon gondolnánk. Az olyan jelenetekre gondolok, 

mint amikor az üdítőautomata gombját próbálod megnyomni. Ezekhez ti is 

szolgáltattatok infót Tillának? 
Volt olyan, amit Till Attila (interjúnkat itt olvashatod) hozott magával, de olyan is akadt, amit 

mi mondtunk neki a Zolival (Fenyvesi Zoltán, a film főszereplője – a szerző) a saját 

életünkből. Az automatás jelenetnél egy kicsit jobban remegtetni kellett a kezemet, mert 

amúgy annyira nem remeg, mint ahogyan ott láthattad. (nevet) Ez a jelenet amúgy Tillától 

származik. Tőlem meg mondjuk az a mondat, amit a tóparton mondok, hogy a masszőrök a 

munkaeszközüknek tekintenek. Úgy gondoltam, ez az álláspont jól illik a figurához, akit 

játszom. 

A film bemutatója óta sokan megismernek? 
Előfordul néha. Legutóbb egy taxiban kérdezte meg a sofőr, hogy én voltam-e a filmben. A 

kedvencem az volt, amikor csak úgy mentem a járdán, és jött szembe egy autó, amiből valaki 

kikiáltott, hogy „Tiszta szívvel!” Tegnap volt kicsit durva, miután kijöttünk a moziból, és 

megálltunk a hallban fogadni a gratulációkat. Kicsit rosszul is éreztem magam attól, hogy 

egyszerre húsz ember rohamozott meg autogramért és közös fotóért. Rossz érzés volt, hogy 

nem tudok odafigyelni egyformán mindenkire. Egy gratulációfogadó robotnak éreztem 

magam. 

 

Úgynevezett cerebrális parézised, vagyis cp-d van, amit az okozott, hogy gyerekként 

oxigénhiányosan születtél. Ez milyen kihívások elé állít? 
Az izomzatom sokszor bemerevedik, és a görcsösség miatt a végtagjaimat nehezebben tudom 

mozgatni, illetve gyakran elkezdenek remegni. Az ember állapota ilyenkor részben attól függ, 

hogy mennyit foglalkozott vele, mennyit járt tornára, és szerintem egy kicsit pszichés is a 

dolog. Sok függ attól, mennyire feszülök rá arra, amit tenni akarok éppen. Ha például nagyon 

meg akarnám fogni ezt a poharat, és nagyon koncentrálnék, akkor biztosan elkezdene remegni 

a kezem. Viszont előfordul, hogy utólag hívják fel a figyelmem arra, hogy simán megittam a 

vizet, mert nem arra figyeltem, így nem okozott gondot. Emellett még van egy 

csípődiszpléziám, ami 18 éves koromban derült ki, és egyébként, ha beírod a Google-be, főleg 

túltenyésztett kutyák betegségeként jelenik meg.(nevet) Az ember combnyakcsontja 

illeszkedik egy lyukba, ami az én esetemben nem egy lyuk, hanem egy sekély mélyedés, és 

főképp az izomzatom tartja helyén a combnyakcsontomat a csípőm helyett. Jelenleg a járásom 

átkalibrálásán és a csípőizmom megerősítésén dolgozom, hogy minden rendben legyen. 

Magyarországról sajnos nem épp a tolerancia jut eszünkbe először. Tanulóként sok 

olyan akadályt kellett legyőznöd, ami megnehezítette az életedet? 
Mindig meglepődnek, amikor ilyet mondok, de nem. Nem voltak ebből nagy problémáim. 

Talán a habitusomból fakadóan is már kiskoromban meghaladtam azt a másokban lévő 

akadályt, hogy hogyan kell hozzám viszonyulni. Akármikor új közegbe kerültem, mindig 

hamar meghaladtuk azt, hogy tartsanak vagy idegenkedjenek tőlem az állapotom miatt, és 

gyorsan szereztem barátokat. 

És a színpadon? 
Ott is ugyanezt csinálom. Mindig érzem a feszültséget a nézőkben, amikor színpadra lépek, de 

egy idő után rájönnek, hogy jó fej vagyok, és jól viszonyulok magamhoz, nem vagyok 

sértődékeny, sőt humorral kezelem a helyzetet, amitől ők is kezelhetik humorral, és ettől 

könnyebben megnyílnak. 

Anyukádnak azért be kellett segítenie? 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160420/till-attila-interju-tiszta-szivvel-kismenok/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20160428/tiszta-szivvel-kritika-till-attila/


Abban mindenképp, hogy folyton hozott és vitt. Ma már nem mindig, de még ma is hoz-visz 

néha. Főleg nagyobb utaknál, amikor sokat kéne gyalogolni, de ma már sokkal önállóbb 

vagyok. 25 összenőtt év után azért nem könnyű csak úgy elengedni egymást. 

 

Színészként, gondolom, gyakran találkozol a szituációval, hogy erősen limitált azoknak a 

szerepeknek a száma, amiket rád öntöttek. Próbálsz ez ellen küzdeni? 
Minél másabb a szerep, mint én, annál inkább el akarom játszani. Ha valaki rám osztaná 

Rómeó szerepét, természetes, hogy azonnal igent mondanék. Azzal, hogy valaki rám oszt egy 

szerepet, már önmagában is közöl valamit a szerepről, és van egy gondolata arról, hogy miért 

épp engem választott. Néha beleveszik azt, hogy mozgássérült vagyok, de az is előfordul, 

hogy pont az érdekli őket, hogy ezt hogyan lehet meghaladni, vagyis úgy csinálni, hogy ne 

hangsúlyozzuk a mozgássérültséget. Szerencsére egyre több rendezőnek jutok eszébe. 

Gondolom kizökkented a társulatot a komfortzónájából… 
Van egy veszélyérzet a színpadon, amikor fent vagyok, és ez általában nagyon jó. Színészként 

az állapotom valahol az előnyöm is, mert ahogy megjelenek, megjelenik egy olyan erős 

valóságfaktor, ami nem mindenkire jellemző. A testem miatt én nem annyira tudok elhazudni 

dolgokat, és ez nagyon sokat segít. Azt vettem észre magamon, hogy a mozgássérültséget 

sokszor már meg tudom haladni, és nem mindig abból dolgozom a színpadon. Úgy kell 

gondolnom magamra, mint egy nem pusztán a mozgássérültsége, hanem az intellektusa és az 

érzelmei, a habitusa által meghatározott emberre, és az is kell, hogy a rendezők is így 

gondoljanak rám. Ha az ember nagy orral születik, még nem kell feltétlenül egy életen át 

Cyrano-t játszania, hanem játszhat egy olyan Rómeót is, akinek nagy az orra. Nem csinálok 

úgy, mintha nem lennék mozgássérült, csak arra és akkor használom az állapotomat, amire és 

amikor kell. 

A Tiszta szívvelt április vége óta játsszák a magyar mozik, a Karlovy Vary-i Filmfesztiválon 

pedig a volt szocialista blokk új filmjeit bemutató East of the West szekció nyitófilmje volt. 

Nemcsak a közönség fogadta szeretettel, hanem az angolszász sajtóban (Variety, The 

Hollywood Reporter) is dicsérő kritikák jelentek meg róla. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Bulizni vinnék a kerekes székes fiatalokat 

 
Az önbizalomhiánnyal és a bunkó személyzettel is meg kell küzdeniük azoknak a 

mozgássérült fiataloknak, akik a tolószék ellenére is el szeretnének járni szórakozni. Egy 

újonnan alakult szervezet éppen ebben segítene nekik, idén nyáron például kivinnék 

őket a Szigetre. 

 

Ma Magyarországon 225 ezer ember él mozgzásszervi fogyatékossággal, közülük ötvenezren 

kerekesszékesek, de hiába vannak ennyien, mégis csak kevesekkel lehet találkozni a 

szórakozóhelyeken – hangzott el A Kalandra fel! Nonprofit Kft.  csütörtöki 

sajtótájékoztatóján. Az újonnan alakult nonprofit szervezetet konduktorok alapították, a célja 

pedig, hogy felkészítése a szórakozóhelyek személyzetét a mozgássérült fiatalok fogadására, a 

fiataloknak pedig segítséget nyújtson abban, hogy el tudjanak menni szórakozni. 

A szervezet alapítói szerint sok mozgássérült fiatal nem csak azért nem jár szórakozni, mert 

fizikailag nem képes megtenni, hanem azért is, mert önbizalomhiányosak, és nem tudják, 

mire számíthatnak egy-egy szórakozóhelyen. “Az önbizalmunk megszűnik a rehabon” – 

mesélte Csángó Dániel, aki 11 éve kényszerült tolókocsiba egy baleset következtében. “Nincs 

http://www.nlcafe.hu/csalad/20160322/varandosan-kerekesszekben/
http://www.imdb.com/title/tt3037164/reference


saját döntés, nincs saját cselekvés, a rehabon megmondanak mindent, mindenben mások 

segítenek, azt érzi az ember, hogy ő mostantól kezdve nem fog tudni önálló lényként létezni, 

csak másokra utalva” – tette hozzá 

Dániel szerint neki az sokat segített kikerülni ebből az állapotból, hogy a családja és a barátai 

elvitték szórakozni. “Jobb volt, mint otthon szomorkodni” – mondta. 

Kivinnék őket a Szigetre is 
A szervezet a Mozduljunk ki! programja keretében szórakozóhelyeket keresne fel, az ott 

dolgozóknak pedig érzékenyítő beszélgetéseket tartanának azért, hogy ne forduljanak elő 

olyan – egyébként általános esetek -, hogy a felszolgálók például nem a kerekeszékes 

emberekhez, hanem a kísérőjükhöz beszélnek. Azt is fontosnak tartanának, hogy a 

szórakozóhelyek a honlapjukon jelezzék, milyen akadálymentes lehetőségek állnak a 

mozgássérültek rendelkezésére. 

Első lépésként az idei Sziget Fesztiválra biztosítanak szakmai asszisztenciát mozgássérült 

fiatalok számára. A bulizni vágyó fiataloknak a honlapon kell regisztrálniuk, a fesztiválra 

pedig egy képzett konduktor kíséri ki őket, segít a jegyvásárlásban, az otttartózkodás alatt 

pedig végig mellettük marad. “Én nem tudnék egyedül kimenni a Szigetre, ide sem tudtam 

egyedül eljönni” – mondta Dániel. Számára fontos a segítő. 

 
forrás: abcug.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

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

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Élelmezésvezető (Csömör) 
 

Jelige: "CSÖMÖR" 

Csömörön működő akkreditált foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyt keres 

élelmezésvezető/dietetikus munkakörbe, napi 8 órás munkaidőben. Munkavégzés helye: 

Csömör  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "CSÖMÖR" 

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: 2016 augusztus 27. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

