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Igazán bámulatos felajánlást tettek az Eötvös végzős diákjai 
 

 

Az Eötvös József Gimnázium végzős diákjai arra kérik rokonaikat és barátaikat, hogy 

idén ne nekik kedveskedjenek ajándékokkal. 

A gimnázium egyik végzős diákja az alábbi bejegyzést osztotta meg közösségi oldalán: 

Kedves Ismerőseim! 

Május 6-án elballagok, búcsút veszek az iskolámtól. Osztálytársaimmal úgy döntöttünk, hogy 

szeretnénk fogyatékos fiatalokon segíteni a ballagásunk alkalmából. Azt kérjük minden 

rokonunktól, ismerősünktől, hogy a ballagási virágra szánt összeget vagy egy részét inkább 

jótékony célra fordítsák, segítsék a KézenFogva Alapítvány munkásságát. Én is ezt szeretném 

kérni Tőletek. Az akciónkat úgy hívjuk: KézenFogva Ballagunk! 

A KézenFogva Alapítvány 23 éve dolgozik a fogyatékos emberek és családjaik életének 

élhetőbbé tételéért. Egyik programjukkal megváltozott munkaképességű, sérült fiataloknak 

segítenek munkához jutni és így önálló életet kezdeni. Mi is ebben szeretnénk segíteni, a 

rokonainkat, barátainkat is megszólítva, Veletek közösen. Nagyon örülnénk, ha minél több 

adomány gyűlne össze a kezdeményezésünkre! Természetesen őszintén örülök annak is, ha 

jelen vagytok és bármilyen gesztussal hozzájárultok, hogy ez egy szép nap legyen. A 

virágcsokrok terhe helyett pedig büszkén viselem majd a kezdeményezés kitűzőjét, ami azt 

szimbolizálja, hogy egy különleges módon segítettem és méltó lépést tettem a felnőtté válás 

felé. 

Előre is köszönöm, hogy támogattok ebben a célomban! 

Az adományokat itt tudjátok felajánlani, akár már most is. Nem kell vele a ballagásig várni. 

Ugyanitt megismerhetitek a velem együtt ballagó diáktársaimat is. A honlapon egy kis 

üzenetet is hagyhattok nekünk. Segítsetek velünk együtt! 

 
forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2017/4/27/Igazan_bamulatos_felajanlast_tettek_az_Eotv_8OH5BS 

 

 

 

 

 

 

http://www.kezenfogvaballagunk.hu/ejg2017


 

 

Szociális államtitkár: ötmilliárdos foglalkoztatási programot indít a 

kormány 
 

Ötmilliárd forint keretösszegű programot indít a kormány a hátrányos helyzetű 

csoportok foglalkoztatása érdekében - jelentette be az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

szerdán Debrecenben. 

 

Czibere Károly elmondta: a június 26-án induló Kísérleti program a szociális gazdaság 

erősítésére elnevezésű program keretben 150-160 pályázatot támogatnak 30-50 millió forint 

közötti összeggel. 

 

A program valós esélyt kínál, hogy "a segélyezettség csapdájából kiszabadítsa az embereket" 

- fűzte hozzá az államtitkár. 

 

Czibere Károly kiemelte: a kormány feltett szándéka mindenkinek lehetőséget biztosítani, 

hogy munkából szerzett jövedelmen keresztül integrálódjon, vagy integrálódjon vissza a 

társadalomba. 

 

Az elmúlt évek törekvéseinek eredményeként 25 év óta most a legnagyobb a 

foglalkoztatottsági ráta, a legtöbb - 4,4 millió - a foglalkoztatottak száma, miközben 

legalacsonyabb az inaktivitási, illetve a munkanélküli ráta - sorolta, hozzátéve: a gazdaság 

fejlődése érdekében további tartalékokat kell mozgósítani. 

 

Az új foglalkoztatási program legfontosabb céljának nevezte olyan, a társadalmi és gazdasági 

integrációt szolgáló megoldások keresését, amelyek a leghátrányosabb helyzetű embereket - 

köztük a romákat, a megváltozott munkaképességűeket, az alacsony képzettségűeket -, a nyílt 

munkaerőpiacra nem, vagy nehezen integrálható csoportokat támogatják - magyarázta az 

államtitkár az EU-Roma Országos Egyesület debreceni központjában tartott tájékoztatóján. 

 

Ennek érdekében helyben kell összefogniuk az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, 

az alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak ugyanis a pályázat feltétele az összefogás, 

a konzorciumi jelleg - tette hozzá. 

 

Czibere Károly szerint a szociális gazdaság az ilyen típusú, új helyi foglalkoztatási 

vállalkozásokat támogatja, ahol "egyszerre jelenik meg az üzleti és a társadalmi siker, előny 

és érték". 

 

A keretprogram mindig helyi kezdeményezést támogat, ezért létszámkereteket sem határoztak 

meg központilag - jegyezte meg kiemelve a fenntarthatóság fontosságát, ugyanis a maximum 

24 hónapig tartó program keretében piac- és működőképes vállalkozásoknak kell létrejönniük, 

az embereket pedig a pályázat lejártát követően további legalább hat hónapig kell 

foglalkoztatni. 

 

Széles Diána (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere hozzátette: a cívisvárosban 

városrészenként szervezik a különféle közmunka-programokat, ami kedvező pályázati 

lehetőséget biztosít az új foglalkoztatási keretprogram forrásaira. 

 



Kiemelte, hogy az EU-Poma egyesületnek is helyet adó Nagysándor-telepi városrészben zajló 

pilot-program keretében a helyi közösségek vigyázzák a közterületeket, a játszótereket, s a 

népkonyha keretében napi 500 embert látnak el meleg étellel. 

 

Aba-Horváth István, az EU-Roma Országos Egyesület elnöke azt mondta: ezek a programok 

"a kátyúból való közös kimászás lehetőségét" jelentik. 

 

Az új programmal "stabilizálhatják magukat a munkaerőpiacon, s ez a legtöbb, amit egy 

kormány adhat a hátrányos helyzetűeknek, köztük a romáknak" - tette hozzá. 

 

forrás: 

http://webradio.hu/hirek/belfold/szocialis_allamtitkar_otmilliardos_foglalkoztatasi_programot

_indit_a_kormany 

 

 

 

 

A Salva Vita Alapítvány közleménye (1. rész) 
 
 - Nekünk munka, nekik álom - Egy nap a fogyatékossággal élő emberekért 

 

     Országossá nőtte ki magát a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program, amelynek célja, 

hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű 

álláskeresőket a fogadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel. Május végén Budapesten és 19 

vidéki helyszínen rendeznek különleges nyílt napot, ahol a programra pályázó 

fogyatékossággal élő jelentkezőknek lehetőségük adódik bepillantást nyerni 

álommunkájukba. Idén várhatóan több mint 200 résztvevő és ugyanennyi munkáltató vehet 

részt a programban.  

 

     A Neked Munka, Nekem ÁLOM! azoknak a fogyatékossággal élő embereknek szól, akik 

szeretnék kipróbálni álmaik munkáját és azoknak a nyitott munkáltatóknak, akik szívesen 

adnának nekik lehetősége erre. A program Írországból indult a "Job Shadow Day" keretében, 

amely napon az érdeklődő fogyatékossággal emberek átélhetik és kipróbálhatják milyen is 

lehet az "álommunkájukban" dolgozni.  

 

     "A program 2015-ben indult el Budapesten, azóta hat városban vált ismertté és közel 60 

fogyatékos ember és csaknem ugyanennyi munkáltató kapcsolódott be a programba. Idén 

további 13 helyszínnel bővül a lista, és jelenleg várhatóan több, mint 200 vállalat fogadja a 

fogyatékos résztvevőket. Meggyőződésünk, hogy az integráció és a befogadás ügyét 

legjobban a személyes találkozások szolgálják és ezt hivatott elősegíteni a Neked MUNKA, 

nekem ÁLOM kezdeményezés." – mondta el Bíró Veronika a program vezetője.  

 

Kiadó: Salva Vita Alapítvány 

 
forrás: http://os.mti.hu/hirek/126265/a_salva_vita_alapitvany_kozlemenye-1_resz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Integrációs színház 
 

 
 

A sérült és ép színészek egyenrangú játékával készülő produkcióival vált 

gyógypedagógiai kísérletből valódi színházzá a MáSzínház. A társulat 

csökkentené a szakadékot sérült és ép ember között, és próbálja értelmezni 

e két kategóriát. 

 

Bakonyvári L. Ágnes színész, drámajátékvezető és Göllesz Csilla gyógypedagógus 12 évvel 

ezelőtt kezdett kísérletbe annak érdekében, hogy megtudják, drámapedagógiai módszerekkel 

lehet-e fejleszteni enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos embereket - mesélte lapunknak 

Bakonyvári Krisztina, a KépMás című előadás rendezője. A drámafoglalkozások sikerén, a 

próbafolyamat csapatépítő és személyiségfejlesztő hatásán felbuzdulva először 

meseadaptációkat hoztak létre. Később a drámacsoport társulattá alakult, készült előadás 

Shakespeare-szonettekből, írt kimondottan a számukra drámát Lackfi János, és Napok tánca 

címmel fizikai színházi, szintén Lackfi-szövegekkel kísért produkciót is adtak elő. 

“Két évvel ezelőtt új műfajt teremtettünk: integrációs színházat, amelyben ép és sérült 

színészek egyenrangú partnerként játszanak. “ - folytatja a másság elfogadásának különleges 

történetét a rendező. A kérdésre, miszerint valódi profi színházi előadás reményében, vagy a 

sérült emberek iránti együttérzés által vezérelve megy produkcióikra a közönség, Bakonyvári 

Krisztina azt felelte, hogy vállaltan küzdenek azért, hogy az előadásaikat ne önmagukhoz, 

hanem a mindenkori színházi mércéhez képest értékeljék a nézők. “Ugyanakkor nem lehet 

elvonatkoztatni attól, hogy sérült színészek is játszanak a színpadon, ezért nem teszünk úgy, 

mintha ez nem lenne más színház.” Azt, hogy művészi produkcióként értékeli a szakma a 



MáSzínházat, az is bizonyítja, hogy Az ügyelő című előadásukat 2015-ben a POSZT-ra (Pécsi 

Országos Színházi Találkozó) is meghívták. 

“A próbafolyamat átértelmezést kíván, a munkatempóban például muszáj alkalmazkodni a 

sérültekhez. A szöveg mennyisége viszont ép és sérült színészek számára is ugyanannyi, és 

ugyanannak a szempontrendszernek kell megfelelniük.” - vázolja a rendező. 

Bár adná magát, nem minden darabjuk szól a másságról, Az ügyelő például függőség és a 

felelősség témáját járja körül. A legújabb, saját személyes történeteiken alapuló MásKép című 

produkciójuk témája a nők helyzete, szerepe a mai világban. Az évadban Budapesten 

négyszer látható a produkció, de ősztől szeretnék középiskolákba is elvinni a darabot. 

A MáSzínház szakemberei profik félállásban. Kerestek ismert színházi rendezőket, akik 

nyitottak voltak, ám a társulat egyelőre csak karitatív munkát tudnak kínálni nekik. Céljuk a 

művészi produkciók mellett munkahelyek teremtése is. Helyzetük nem reménytelen, a 

projektet beválogatták a Swimathon 2017 közösségi adománygyűjtő rendezvényre. “A 

színészek most is kapnak gázsit fellépéseik után, sérültek és épek természetesen egyformán”- 

jelzi az egyenrangúságot Bakonyvári Krisztina. 

forrás: http://nepszava.hu/cikk/1127711-integracios-szinhaz 

 

 

 

Magyar közoktatás: ha ló nincs, megteszi a szamár is? 
 
Noha örülök Balog Zoltán oktatásért is felelős miniszter azon bejelentésének, amely 

szerint jelen kormányzati ciklus végére hazánk minden iskolájának lesz pianínója (ha 

valamely oktatási intézmény nem rendelkezne ilyennel, úgy ajándékba kap egyet az 

Orbán-kabinettől), még ennél is sokkal boldogabb lennék, ha nem pianínóból, hanem 

mondjuk szakképzett pedagógusokból lenne elég magyar iskolákban. 

 

Csakhogy nincs, s mivel ilyesmivel megajándékozni sem tudja a sulikat az állam, így marad a 

kormányzati vészmegoldás, pontosabban egyfajta magyaros buhera, amelynek rövidebb és 

hosszabb egyaránt nagyon súlyosak lehetnek a következményei. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ugyanis úgy orvosolná a hazai pedagógus- és gyógypedagógus-hiányt, hogy 

lazítana az eddigi követelményeken, s lehetővé tenné, hogy megfelelő képesítés 

hiányában is lehessen tanítani. A köznevelési, illetve felsőoktatási törvény tervezett 

módosítása értelmében a jövőben nemcsak gyógypedagógusok tarthatnának egyes 

tantárgyakat értelmi fogyatékos diákoknak, hanem szaktanári végzettséggel bíró tanárok is. A 

fentebb említett lazítás azonban nemcsak a gyógypedagógusokra vonatkozna, hiszen a némely 

régiókban, illetve bizonyos szakterületeken mutatkozó komoly pedagógushiányt azzal 

enyhítenék, hogy jelentősen könnyítenének az ilyen munkakör betöltésének feltételein. A 

gyakorlatban mindez azt jelentené, hogy amennyiben valamely tanári állásra nem találnak 

megfelelő végzettségű és szakképzettségű személyt, úgy – maximum öt évig – olyas valakit 



is lehetne alkalmazni, aki ugyan csak a könnyített feltételeknek felel meg, ám vállalja a 

szükséges tanári képzettség megszerzését. 

Nos, szerintem ez az ötlet kísértetiesen hajaz arra a megoldásra, amelyről nemrégiben írtam, 

és ami arról szól, hogy a magyarországi kéményseprőhiányon közmunkások gyorstalpalós 

képzésével segítenének. És amiként nemcsak átgondolatlan, de kifejezetten hebehurgya 

elképzelésnek tartottam azt, úgy hasonló a véleményem a „tanárnak látszó személyek” 

csatasorba állításáról is. Más kérdés, hogy utóbbiak sokkalta nagyobb károkat okozhatnak... 

Hiszen, ha elfogadjuk azt az állítást – és miért ne fogadnánk el, ha egyszer igaz –, hogy egy 

ország jövőjét döntően meghatározza meg az oktatás színvonala, akkor nagyon könnyen 

belátható, hogy még „csak” öt évre sem lehet a gyerekek oktatását-nevelését 

szakképzetlen emberekre bízni. És ez még akkor is így van, ha az esetleg lelkes és jó 

szándékú, ám nem kellően hozzáértő kontárok okozta károkat nem azonnal, hanem csupán 

évek múltán lehetne észrevenni. Nem vitatom persze, hogy a helyzettel valamit kell kezdeni, 

mindazonáltal a rögtönzésektől és a kapkodástól mindenkit óva intenék; hiszen orvoshiány is 

van Magyarországon, mégsem jut eszébe senkinek (tegyük hozzá: szerencsére), hogy a 

műtőasztalokhoz pár esztendeig néhány dilettánst is oda kellene engedni. Na, úgyhogy 

nem ártana ezt az egészet még egyszer alaposan átgondolni. Különösen, mert a magyar 

közoktatás egyébként is ezernyi bajjal küszködik, amit nem feltétlenül kellene újabbakkal 

megfejelni. 

forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/velemeny/magyar-kozoktatas-ha-lo-nincs-megteszi-a-szamar-is/py0vbmh 

 

 

 

 

Nem betegek, „mások” - Tízéves jubileumát ünnepelte Zircen a Segítő 

Kezek Háza 

Ünnepséggel, faliképavatással és koncerttel ünnepelte tízéves jubileumát a Segítő Kezek 

Háza. 

 
A megjelenteket az intézmény fogyatékosok nappali ellátásának gondozottjai 

köszöntötték Kerner Mariann Más vagyok című versével. Megható volt hallgatni szavaikat, 

„Embernek születtem, pont ahogy te…Velem is több a világ, épp, mint veled… Nem beteg 

vagyok, egyszerűen más… 

 

Megszülettem, mert dolgom van itt”. Koósné Stohl Ilona korábbi intézményvezető elmondta, 

a történet igazán húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor a jelenlegi intézményvezetővel, Nagyné 

Fáró Katalinnal pályázatot írtak a családsegítő szolgálat létrehozására, mely a mostani 

rendszer alapja volt. Itt működött havonta a fogyatékos fiatalok klubja, akik idővel gyakoribb 

és folyamatos együttlétet igényeltek. A könyvtár épületének átalakításával, uniós forrásokból 

készült el a beruházás. 

 

Nagyné értékelte az évtizedes szakmai munkát. Jelenleg huszonhét dolgozójuk van, a házban 

fogyatékosok, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat, fejlesztő 



foglalkozások sora zajlik. Számos kirándulásuk sok élménnyel gazdagította az ellátottakat. A 

város lakói támogatják munkájukat, a gondozottak a maguk módján részt vesznek a település 

életében. 

 

 
 
Kiemelte, boltjuk bevétele a nyitástól napjainkig tizenötmillió forint volt, termékeik eljutottak 

Angliába, Skóciába, Franciaországba, Németországba, Finnország, Luxemburgba, Koreába, 

Ausztriába, Erdélybe, Kárpátaljára. – Nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen ehhez minőségi 

munkára volt szükség, kreatív, megújulni tudó, ötletgazdag kollégákra, ügyeskezű, pontos 

munkát végző, kitartó, új munkafolyamatot betanulni tudó és akaró ellátottak. 

Hogy mire vagyunk  képesek, bizonyítja az IKEA projektünk is. Megnyertük a pályázatot 

hatszáz ajándékcsomag készítését mézeskalács-figurákkal, tizenkétezer mézeskalácsot kellett 

megsütni, díszíteni, csomagolni. A bőrünk is mézeskalács illatú volt,de sikerült és a 

bevételből bécsi karácsonyi vásári kirándulással ajándékoztuk meg a munkában résztvevőket, 

mondta. 

Ez a ház él és élni akar, hangsúlyozta. Az ünnepi alkalomra Hoffer Ildikó helyi keramikus 

faliképet készített az intézmény bejáratához, mely jelképezi az ott folyó tevékenységet. Ottó 

Péterpolgármester elismeréssel szólt a tíz év tartalmas munkájáról, mely bebizonyította, hogy 

szüksége van a városnak és körzetének ezen ellátási formára. Koósné a jubileum kapcsán 

köszönetet mondott Bálintné dr. Vóznek Mariannának, a Segítő Kezek Alapítvány elnökének 

a szociális ellátást segítő munkájáért. A jeles napon Göncziné Tőkési Viola gondozott egy 

korábbi „házlakó” versét mondta el. 

Az ünnepség a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben Érdi Tamás zongoraművész felejthetetlen hangversenyével 

zárult. 

 
forrás: https://veol.hu/zirc/nem-betegek-masok-tizeves-jubileumat-unnepelte-zircen-a-segito-kezek-haza-

1832230 

 

 

 

A Salva Vita Alapítvány közleménye (2. rész) 
 
 
Az eseménysorozat május végén indul Budapesten, majd ezt követően kerül sor a nyílt 

napokra országszerte. A programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nem csak a cég 

mutatkozik be a résztvevő fogyatékossággal élő embereknek, hanem egy-egy konkrét 

munkakört ellátó munkavállaló is. Ő fogadja a fogyatékossággal élő munkavállalót, míg 

a résztvevő nyomon követheti a fogadó munkavállaló napját.  

 
A folyamatot tapasztalt mentorok segítik országszerte, elkísérik a munkahelyekre a 

résztvevőket, és a helyszínen egész nap hozzáértő támogatást biztosítanak a munkáltatóknak 



is egyaránt. A programban részt vehet bármilyen jellegű, magán, nonprofit szektorban vagy a 

közszférában működő munkáltató, vállalkozás és szervezet. 

 

     A Neked MUNKA, nekem ÁLOM kezdeményezés újabb mérföldkövet jelenthet a 

fogyatékossággal élő emberek támogatásában, megismerésében, elfogadásában és 

elősegítheti, hogy közülük egyre többen tudjanak a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni.  

 

     A nagy érdeklődésre való tekintettel Budapesten már beteltek a helyek, azonban a 

programmal együttműködő vidéki partnerszervezetek továbbra is várják a nyitott munkáltatók 

és az érdeklődő, fogyatékossággal élő emberek jelentkezését. További információ a program 

részleteiről: http://nekedmunka.hu  

 

     A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja. 

 

 Kiadó: Salva Vita Alapítvány 

 
forás: http://os.mti.hu/hirek/126266/a_salva_vita_alapitvany_kozlemenye-2_resz 

 

 

 

A kiskanizsai diákok a fogyatékkal élők mindennapjaival ismerkedtek 
 
Sajnálat helyett elfogadás - fogyatékkal élők élethelyzeteit ismerhették meg a kiskanizsai 

iskolások. Az úgynevezett interaktív érzékenyítő foglalkozáson a szemléletformálás volt 

a középpontban. 

 

 

Esély órákat tartottak a kiskanizsai iskola alsósainak. A diákok a fogyatékkal élők 

mindennapjaival ismerkedtek. A Zalai Kutyabarátok Egyesülete terápiás kutyákat hozott a 

rendhagyó foglalkozásra. Molnár István igazgató stábunknak elmondta: „Az iskolában 

nincsen fogyatékkal élő gyermek, mégis fontosnak tartjuk, hogy az iskolában a gyermekek 

megismerjék ezeket a dolgokat. Ennek keretében ma két órán keresztül olyan programokat 

szeretnénk véghezvinni segítséggel, amely arról szól, hogy a gyermekek megismerjék a 

mozgássérült és látássérült emberek életét.” 

 

A 2012 óta működő Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház egyik fő 

tevékenysége a társadalmi érzékenyítés. Mint azt Tolnai Tímea szakmai koordinátortól 

megtudtuk: „Nagyon fontos az elfogadás, hogy sajnálat helyett azt értsék meg a gyermekek és 

abban nőjenek fel, hogy a másság az nem feltétlenül rossz, azt is el lehet fogadni. Az alapvető 

szemléletet szeretnénk egy kicsit átalakítani, hogy ne essenek kétségbe, ne jöjjenek zavarba, 

hanem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak a fogyatékkal élő emberekhez.” A diákok a 

foglalkozáson dolgozhattak a segítőkutyákkal, valamint a kerekesszéket is kipróbálhatták. 

 
forrás: http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/37207/a-kiskanizsai-diakok-a-fogyatekkal-elok-mindennapjaival-

ismerkedtek/ 

 

 

 

 

 

http://nekedmunka.hu/


 

 

Felújított és akadálymentesített vizesblokk várja a diákokat a kislődi 

iskolában 
 
Kislőd - Óriási öröm, hogy a település közösségében is felelősséget tudunk vállalni és 

hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek higiénikus, szebb környezetben tölthessék 

mindennapjaikat – mondta Egyház Andrea tankerületi igazgató az iskola megújult és 

akadálymentesített vizesblokkjának az átadóünnepségén. 

 
A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály 

Tagintézményében tavaly ősszel kezdték meg a vizesblokk felújítását, a mozgáskorlátozott 

vécé kialakítását és az akadálymentesítést a budapesti Klebelsberg Központnak köszönhetően, 

mintegy hatmillió forint értékben. 

 

Az ünnepségen Pfeiferné Takács Hajnalka intézményvezető köszöntötte a vendégeket. 

Gyerekek és tanárok egyaránt örülnek a felújításnak, a diákok érzik, hogy fontosak a felnőttek 

számára. A Pápai Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy a gyermekek életük nagy 

részét az iskolában töltik, fontos a megfelelő környezet, a helyes higiéniai szokások 

kialakításához pedig elengedhetetlen a tiszta és jól használható mosdóhelyiség. 

 

- A gyerekeket arra kérem, hogy amikor az új mosdókba bemennek, lássák a felújítások 

mögötti fenntartói szándékot is – mondta Egyházi Andrea, majd megköszönte a beruházásban 

résztvevők munkáját. Kiemelte: az intézményben biztosítottá vált a mozgássérült diákok 

számára is az illemhely használata, egyenlő esélyt biztosítva számukra. 

 

Az iskolába járó diákok műsora után Simon Gábor plébános elmondta, már a középkori 

emberek is fontosnak tartották, hogy gyermekeiknek tudást és erkölcsöt adjanak át. Kiemelte: 

egy falusi iskola missziós tevékenységet teljesít, itt tanulják meg, mi az, hogy embernek lenni. 

A tanításon kívül életre és becsületre nevelik őket, hogy nemesként élhessenek a világban, 

teljesítve a magyarság küldetését. 

 
Somogyi Anna polgármester arról beszélt, hogy egy kistelepülésen nagy esemény, hogy egy 

ekkora beruházást avathatnak fel. Az iskola 1929-ben épült, és sok mindent megélt azóta. A 

nyolcvanas években vezették be a vizet, ehhez utólag építettek hozzá egy épületrészt. A 

polgármester elmondta, hogy a tetőt nemrégiben sikerült rendbe hozni, és további 

felújításokat terveznek. Somogyi Anna megköszönte a tankerületnek és a kivitelezőnek, hogy 

megvalósulhatott a felújítás, az iskola tanulóinak és dolgozóinak pedig a türelmet. 

 
forrás: https://veol.hu/hirek/kislod-iskola-felujitas-1832317 

 

 

 

FA NÁNDOR LESZ AZ IDEI SPORTMAJÁLIS SZTÁRVENDÉGE 

 
A Petőfi-szobortól induló hagyományos felvonulással kezdődik, majd a 
Bregyóban folytatódik az évek óta hagyományos Sportmajális a jövő hétfőn. A 
színpadon egymást váltják a sportegyesületek bemutatói, különleges 



sportversenyeket láthatnak az érdeklődők, akik találkozhatnak Fa Nándorral. A 
résztvevők paralimpikonokkal ismerkedhetnek meg és kipróbálhatnak néhány 
parasportot is. 

 
A részletes programokról ITT tájékozódhat! 

Székesfehérvár évek óta hagyományosan az egészség és a sport jegyében mozgással ünnepel 

május elsején: a Bregyó-közi Regionális Atlétikai Centrumba 2017-ben is több ezer 

érdeklődőt várnak a szervezők. A sportegyesületek hagyományos felvonulása 9.15 órakor 

indul a János vitéz parktól, a menetet a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás 

Szakgimnázium MazsoDance csoportja és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar vezeti. Az 

ünnepélyes megnyitó 10 órakor lesz a Bregyó-közi Regionális Atlétikai Centrum pályáján, 

ahol az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyős bemutatója után Cser-Palkovics András 

polgármester köszönti a több száz profi és amatőr sportolót, valamint a közönséget. 

 

 
 
A programok kapcsán Brájer Éva alpolgármester elmondta, hogy Székesfehérvár már hosszú 

évek óta ünnepli a május elsejét a sport jegyében. Hangsúlyozta, hogy a városban nem csak az 

élsportolók száma magas, hanem széles bázisa van a tömegsportnak is. Székesfehérvár 

alpolgármestere ennek kapcsán köszönetet mondott Magony Tamásnak, a Civil, Ifjúsági és 

Sportiroda munkatársának, aki töretlen lelkesedéssel tesz meg mindent annak érdekében, 

hogy minél többen sportoljanak  

 

Fehérváron. Brájer Éva alpolgármester szólt arról is, hogy Fa Nándor személyében jeles 

személyiség köszönti a sportmajálist, akinek emberfeletti teljesítményére rendkívül büszke a 

város. 

 

 Köszönetet mondott a Fehérvári Programszervező Kft.-nek, hogy május 1-jén sikerül 

megvalósítani ezt a találkozást. Székesfehérvár alpolgármestere a programok kapcsán 

kiemelte az Székesfehérvári Érzékenyítő Program csatlakozását is, ami jelzi azt, hogy nincs 

különbség az egészséges és a fogyatékkal élő emberek sportolása között.  

 

 

 

 

http://www.fehervariprogram.hu/aktualis/2017/351-bemutatkoznak-az-egyesuletek


 

 

 

 
 
A programok részleteiről Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai 

vezetője számolt be. A napindító közös tornára Csóra Renáta fitneszedző várja a mozogni 

vágyókat fél tizenegykor, majd 11 órakor beszélgetés kezdődik a nagyszínpadon: Somos 

Zoltán műsorvezető Székesfehérvár egyik legismertebb, kiváló sportolóját, az óceáni 

szólóvitorlázó, hajóépítő és -tervező Fa Nándort kérdezi életéről, sporttevékenységéről. A 

sportegyesületek bemutatóit ugyancsak a nagyszínpadon láthatják az érdeklődők, délben triál 

bemutató is lesz itt, 16 órakor pedig a Vörösmarty Színház két színművésze, Váradi Eszter 

Sára és Keller János műsora szórakoztatja a közönséget. 

 
A kitelepülő sportegyesületek sátrait egész nap felkereshetik az érdeklődők, emellett olyan 

kísérő programokat is láthatnak, mint a Crossmajális, az erősember-verseny, a Streetball 

majális, a görhoki-kupa, a III. Székesfehérvári fejtető-térdérintéses verseny. Megcsodálhatják 

a Dakaron versenyző Horváth Lajos motorját is.  Lesz táborbörze a városi és a város által 

támogatott táborok részvételével, valamint szűrővizsgálatok a Magyar Vöröskereszt 

jóvoltából. A legkisebbek A Szabadművelődés Háza mellett kézműves foglalkozásokkal, 

érdekes népi játékokkal múlathatják az időt, 11 órakor pedig Kanta Judit „Kalandárium” című 

gyermekműsorát élvezhetik a gyermekszigeten. 

 
videó: https://youtu.be/Nu9oPKRkM-w 

 

 

 

 

https://youtu.be/Nu9oPKRkM-w


 

 
A Sportmajális különlegessége lesz az idén a Székesfehérvári Érzékenyítő Program (SZÉP) 

bemutatkozása. A tavaly decemberben meghirdetett helyi mintaprogram célja, hogy a 

fehérváriak – a fogyatékkal élő emberekkel találkozva, speciális adottságaikat megismerve – 

megtanuljanak „jól segíteni” és váljanak elfogadóvá a mindennapokban. A Bregyóban május 

elsején az Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület, a SINOSZ Fejér Megyei 

Szervezete, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Viktória Rehabilitációs 

Központ részvételével zajlanak majd a programok: a látogatók kipróbálhatják az ülőröplabdát, 

az ülőteniszt, a vakfocit, a tandemezést, lesz siketlimpia és találkozhatnak paralimpikonokkal, 

Pap Bianka paralimpiai ezüst- és bronzérmes úszóval, valamint Suba Róbert paralimpiai 

ezüstérmes kajakossal. 

 
forrás: http://www.szekesfehervar.hu/fa-nandor-lesz-az-idei-sportmajalis-sztarvendege 

 

 

 

 

Sokat segíthet, ha elmegy a debreceni hangversenyre 
 

 
 
A Fecske otthonában vigyáz rájuk, vagy kíséri a sérült fiatalokat. 

 
A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Iskolája 

jótékonysági hangversenyt rendez az Immánuel Otthon és Iskola Fecske szolgálata javára 

április 29-én szombaton 18 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. Fellép a 

Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar Balogh József karnagy vezetésével; közreműködik 

Sárközi Xénia operaénekes. A rendezvény fővédnöke dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 

Református Egyházkerület püspöke. A rendezvény védnöke Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 

Megyei Közgyűlés elnöke. 



Az est bevételéből az Immánuel Otthon és Iskola Fecske szolgálatát támogatják. Az 

Immánuel Otthon és Iskola már több mint 26 éve foglalkozik halmozottan fogyatékos 

gyermekek és fiatalok ellátásával. 2012 óta azonban már lehetőség nyílik egy újabb, 

egyedülálló szolgáltatás igénybevételére is: a „Fecske” szolgáltatás célja, hogy a fogyatékos 

fiatalok saját otthonukban kapnak szakképzett, személyre szabott segítséget. Rugalmassága 

révén ez az egyetlen olyan lehetőség a szülők számára, mely elősegítheti a munkába és 

társadalmi életbe való visszatérést. Jelenleg mintegy 60 család számára közvetít „Fecskéket” 

az intézmény, azonban az igény jóval nagyobb lenne, ezért támogatókat keresnek. 

 
forrás: http://www.haon.hu/sokat-segithet-ha-elmegy-a-debreceni-hangversenyre/3460662 

 

 

 

 

Nekünk munka, nekik álom 
 

 
 

 

Országossá nőtte ki magát a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program, amelynek célja, 

hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott 

munkaképességű álláskeresőket a fogadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel. Május 30-

án Budapesten és 19 vidéki helyszínen rendeznek különleges nyílt napot, ahol a 

programra pályázó fogyatékossággal élő jelentkezőknek lehetőségük adódik bepillantást 

nyerni álommunkájukba. Idén várhatóan több mint 200 résztvevő és ugyanennyi 

munkáltató vehet részt a programban. 

A Neked Munka, Nekem ÁLOM! azoknak a fogyatékossággal élő embereknek szól, akik 

szeretnék kipróbálni álmaik munkáját és azoknak a nyitott munkáltatóknak, akik szívesen 

adnának nekik lehetősége erre. A program Írországból indult a "Job Shadow Day" keretében, 



amely napon az érdeklődő fogyatékossággal emberek átélhetik és kipróbálhatják milyen is 

lehet az "álommunkájukban" dolgozni. 

„Alapítványunk 1993 óta támogatja a fogyatékos embereket munkában való elhelyezkedését, 

képességeik kibontakoztatását, valamint azt, hogy lehetőségük legyen megteremteni 

maguknak az önálló élet feltételeit. A program 2015-ben indult el Budapesten, azóta hat 

városban vált ismertté és csaknem 60 fogyatékos ember és csaknem ugyanennyi munkáltató 

kapcsolódott be a programba. Idén további 13 helyszínnel bővül a lista, és jelenleg várhatóan 

több, mint 200 vállalat fogadja a fogyatékos résztvevőket - mondta Bíró Veronika a program 

vezetője. 

Az eseménysorozat 2017. május 30-án indul Budapesten, és június 2-ig tart országszerte. A 

programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nem csak a cég mutatkozik be a résztvevő 

fogyatékossággal élő embereknek, hanem egy-egy konkrét munkakört ellátó munkavállaló is. 

Ő fogadja a fogyatékossággal élő munkavállalót, míg a résztvevő nyomon követheti a fogadó 

munkavállaló napját. A folyamatot tapasztalt mentorok segítik országszerte, elkísérik a 

munkahelyekre a résztvevőket, és a helyszínen egész nap hozzáértő támogatást biztosítanak a 

munkáltatóknak is egyaránt. A programban részt vehet bármilyen jellegű, magán, nonprofit 

szektorban vagy a közszférában működő munkáltató, vállalkozás és szervezet. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Budapesten már beteltek a helyek, azonban a 

programmal együttműködő vidéki partnerszervezetek továbbra is várják a nyitott munkáltatók 

és az érdeklődő, fogyatékossággal élő emberek jelentkezését. 

forrás: http://nepszava.hu/cikk/1127829-nekunk-munka-nekik-alom 

 

 

 

Több gimi is csatlakozott a menő ballagási ajándékozáshoz 
 
Mint írtuk az Eötvös József Gimnázium egyik végzős diákja Facebook-bejegyzésben azt 

írta, osztálytársaival úgy döntöttek, hogy a ballagásuk alkalmából fogyatékos fiatalokon 

segítenek 

.  

Azt kérik minden rokonuktól, ismerősüktől, hogy a ballagási virágra szánt összeget vagy egy 

részét inkább jótékony célra fordítsák, segítsék a KézenFogva Alapítvány munkásságát. 

Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a „KézenFogva Ballagunk!” kampányhoz nem csak 

az Eötvös, hanem még mintegy 20 középiskola tanulói csatlakoztak. 

 

Egyébként már tavaly is meghirdették a kampányt, akkor közel egymillió forint jött össze, 

amiből az alapítvány két munkára felkészítő tréninget tudott a nyáron megszervezni 

fogyatékkal élő fiataloknak. Idén a kezdeményezés honlapja szerint már több mint 600 ezer 

forint gyűlt össze, pedig még van egy hét a ballagásig. 

 
forrás: http://hvg.hu/elet/20170428_Tobb_gimi_is_csatlakozott_a_meno_ballagasi_ajandekozashoz 

 

 

 

http://hvg.hu/elet/20170427_Meno_otlettel_alltak_elo_a_ballago_diakok
http://hvg.hu/elet/20170427_Meno_otlettel_alltak_elo_a_ballago_diakok
http://www.kezenfogvaballagunk.hu/kozepiskolak
http://www.kezenfogvaballagunk.hu/beszamolo


 

 

 

Emberéletnyi szeretet két nap alatt: sérült gyerekekkel 

osztálykirándultunk 
 
Hatalmas szervezői és logisztikai bravúrral ott alvós veszprémi kirándulásra indult az 

ország kedvenc általános iskolai osztálya, a Pető Intézet kerekesszékes hetes csoportja. 

Hát hol szóljon a Bulibáró, ha nem itt?! 

 
Elmúlt dél, a havazós-mínuszos napoknak hirtelen vége lett, huszonöt fok, tűz a nap, a tíz 

gyerek egyre fáradtabb és éhesebb, egészen addig, amíg meg nem látják a dinoszauruszokat. 

Hadonászni kezdenek, aki tudja, kormányozza a kerekesszékét, már amennyire a mögötte 

bandukoló felnőtt engedi, visítva vagy éppen dünnyögve navigálják magukat a hüllők elé, 

okostelók elő, szelfikamera bekapcs, mehet is a fészre. Az ebéd várhat. 

 

 
 
A java még így is hátravan: a játszótér a dinópark végén, ahol a Pető Intézet kisdiákjai először 

találkoznak ép testű társaikkal az egyébként kihalt Veszprémi Állatkertben. Innentől kezdve 

nincs mese, pontosan ugyanazt érdemlik ők is: megmászni az egyik kiejthetetlen nevű dinót, 

bemászni a másikba, legfeljebb annyi különbséggel, hogy fejenként legalább egy felnőtt 

asszisztál minden mozdulatukhoz, de ez őket a legkevésbé sem zavarja, legfeljebb az 

egészségesek néznek furcsán. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 Itt van például Janó, aki (a fotó metaadatai szerint) április 26-án, 13 óra 36 perckor egész 

biztosan a legboldogabb ember volt a világon. 

 

 
 

 



 

 
Ott alvós (sőt: rögtön két éjszakás) osztálykirándulást szervezett a Pető Intézet gyakorló 

általános iskolájának VII. csoportja, miután a szoros mezőnyből kitörve lazán megnyerte az 

ország kedvenc áltisis osztályának címét a Nők Lapja Café pályázatán.  

 

A verseny kedvéért akkor az intézmény 3/a osztályát mutattuk be, amely az ország egyik 

legkisebbje: öttagú. Egyikük, Dia akkor hiányzott, az osztálykirándulásra viszont már eljött, 

ahogy a testvérosztály, a 2/b nagy része is. Így volt igazságos: ők együtt a VII. csoport, 

különböző értelmi és testi sérülésekkel, ám jól fejleszthető, összeszokott közösségként. 

Tizenketten vannak, kirándulni tízen jöttek. A korábbi riportban bemutatott két konduktor–

tanító „kölcsönkért” további két kollégát az iskolából, illetve jött annyi szülő is, hogy minden 

gyerekre jusson legalább egy felnőtt. 

 

 Lehetetlen volt kivenni a családi és egyéb viszonyokat, nem volt különbség tanító és szülő 

között, mindenki mindenkinek a mindenkije volt, laza hippikommunaként kerültük meg 

Veszprém megyét. 

 

 
 
Tekintetek 

A 3/a-sok értelmileg épek, „csak” testileg sérültek, a 2/b-ben azonban „van minden”: 

halmozott sérülések, szindrómák. Mindegyikükre igaz azonban, hogy egészen másképp 

kommunikál, mint az ép gyerekek. Például tekintettel. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/orszag_kedvenc_osztalya_szavazas/
http://www.nlcafe.hu/becsengettek_cikkek/20170313/orszag-kedvenc-osztalya-donto/
http://www.nlcafe.hu/becsengettek_cikkek/20170316/peto-andras-gyakorlo-iskola-kedvenc-osztaly-szavazas/


 

 

 

 

 

 

 
 
Ettől persze csak mélyebb lesz a kapcsolat köztük és a felnőttek közt. Sokkal intenzívebb 

figyelmet igényelnek (és adnak vissza), jobban egymásra kell hangolódniuk. Az első napon 

inkább tolmácsot kértünk, a másodikon nem volt rá szükség, értettünk szinte mindent. 

 

 



 

 

 

Veszprém 
A hírekből és a belföldi turisztikai ajánlókból, amelyek inkább a történelmi örökséget 

hangsúlyozzák, valahogy kimaradt, hogy az utóbbi években Veszprém egészen menő, fiatalos 

város lett. Az osztállyal persze nem a hipszterkávézók és a lakáséttermek miatt jöttünk, hanem 

a környezet miatt, állatkertbe és az ismerősökhöz. 

 
Az állatkert egyébként alig hasonlítható össze a budapestivel: szellősebb, erdősebb, élhetőbb, 

ha használnánk olyan fordulatokat, hogy „segít visszatalálni a természetbe”, leírnánk ezt is. 

 
Prózai oka is van annak, hogy miért Veszprémbe ment az osztály: Bea néni innen származik, 

itt ismerős, a kapcsolatokra pedig szükség is volt, hogy figyelmes, törődő – ha nem is száz 

százalékig akadálymentesített – közegben legyenek. Így is történt: kerti parti a szülőknél, 

kedvezményes állatkerti buli, terápiás lovaglás, étterem a világ legtürelmesebb pincéreivel, 

pizsamaparti a panzióban és így tovább. A nyereménybüdzsét természetesen így is lazán 

kimerítették. 

 

 
 
Dinoszauruszpark 

 

Ezzel kezdtük, de muszáj külön is kitérnünk rá: nem mozognak ugyan, de Közép-Európában 

biztosan a Veszprémi Állatkertnek vannak a legszebb (életnagyságú) dinói. Sokat elárul, hogy 

nem ültek fel a Jurassic Park-vonatra: a velociraptorok például a most érvényes tudományos 

álláspontnak megfelelően tollasak. 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kihívás 

Ha eddig nem derült volna ki: sérült gyerekekkel osztálykirándulni iszonyatosan nehéz. A 

szokásos neuralgikus pontok – pisi-kaki-ügyek, éhség, álmosság, hiszti, összeveszés, a 

gyerekekre jellemző, teljesen véletlenszerű, hirtelen érkező és múló igények – tízszer akkora 

kihívást jelentenek, mint ép általános iskolásokkal. 

 

 
 

 



 

 
Cserébe a boldog pillanatok is tízszer olyan boldogak. Aki teheti, csatlakozzon egy ilyen 

kiránduláshoz, segítőként, önkéntesként, kibicként, akárhogy. Átrendezi az emberi fontossági 

sorrendjét, és ezt a lehető legjobb értelemben mondjuk. Két nap után jobb emberként tértünk 

haza. 

 

 
Buli 

Ha valaki nem tudná (ahogy mi sem egészen tudtuk), hogyan kezelje a testi-szellemi 

sérültséget, annak gyorsan eloszlatják az összes aggodalmát a saját fogyatékosságukon 

felszabadultan nevető gyerekek. 

 

 
 
Fél óráig bírták ki a buszon, hogy ne követeljenek zenét. A rituálészerű alkudozás bejáratott 

forgatókönyv szerint zajlott. Felmerült (persze konduktori részről) a Csík zenekar, a Queen, 

gyenge próbálkozásként még Máté Péter is, ám mindenki pontosan tudta, mi lesz a vége. A 

Pető Intézet partibuszának hivatalos indulója ugyanis a Bulibáró (a szöveget még az is tátogta, 

aki egyébként egyszerű szavakat is alig formáz), a menetrend szerint utána következő Mert a 

nézését... közben „a csípőjének a ringását” sornál a lányok felkapaszkodtak, amennyire 

tudtak, kisterpeszben kitámasztották alig működő lábukat és visítva riszáltak, miközben a 

tanárok könyörögtek, hogy ezt meg ne írjuk. 

 
Galambröptetés 

Most pedig mindenki képzelje el, hogy néz ki, ahogy egy komoly motoros zavarokkal (szó 

szerint) küzdő tízéves elenged egy jól táplált tenyésztett galambot! Lelőjük a poént: pontosan 

úgy néz ki, ahogy elképzelitek. Szerencsére, ahogy említettük, szabad nevetni. 

 

 

 



 

 

 
 
A galamb és a fényképező objektívje egyébként jól van, Topár Zsolt, a Magyar Fogyatékosok 

Lovassport Szövetségének elnöke rezignált hangon csak annyit mondott: 

„Hozok egy másikat.” 

 
Lovaglás 

Nem tudja, mi az igazi öröm, aki még nem látta, milyen arccal ül fel a lóra egy súlyos 

kromoszóma-rendellenességgel született Lesch-Nyhan-szindrómás gyerek. Szerencsére meg 

tudjuk mutatni. 

 

 
 



 
Köszönetnyilvánítás 

Ez pedig Bea néni listája, „kicsit hosszú, bocsi”. Egyrészt így kerek a történet, másrészt segít 

elképzelni, mi munka megszervezni egy ilyen kirándulást.  

Tehát: 

„Sélley Péterné (iskolánk igazgatója), a VII-es csoport konduktorai és kísérői, Szénási Zoltán 

buszsofőr, Tégy a Gyerekekért Alapítvány, Péter Pál Panzió, a Veszprémi Önkormányzat 

részéről Kovács Zoltán, Stefanics Lajos és Lajosné (Bea szülei, kertiparti-felelősök), a 

Veszprémi Állatkert részéről Török László, Hettmann Ferenc és az Zoo Étterem személyzete, 

Csengő Lovasterápia és Lovasközpont, Somlai Károly és neje, Hegykapu Étterem.” 

 
forrás: http://www.nlcafe.hu/foto/20170428/peto-intezet-altalanos-iskola-osztalykirandulas-veszprem/ 

 

 

 

 

Tiltakozik a Pedagógusok Szakszervezete 
Tiltakozik a Pedagógusok Szakszervezete a köznevelési törvény tervezett módosítása 

ellen.  

 

Az érdekképviselet szerint a javaslat több ponton sérti a leghátrányosabb helyzetben lévő 

tanulók és a szülők érdekeit. A szakszervezet elnöke arról beszélt, az érdekképviselet azt kéri, 

az országgyűlés jelenlegi formájában nem szavazza meg a tervezetet.  

 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedig hívja össze a pedagógusok 

sztrájkbizottságának ülését. Galló Istvánné sérelmezi, hogy semmilyen formában nem 

egyeztettek velük. Szerinte be kell ismernie a kormánynak, hogy az életpálya megbukott, nem 

vonzza a fiatalokat a pályára, s nem is tartja itt a pedagógusokat. 

 

 Felhívta a figyelmet arra is, hogy összesen négyezer pedagógusnak szűnt meg a 

munkaviszonya ebben a tanévben, miközben csak 800-an léptek be a helyükre. Hozzátette: a 

törvénymódosítás szerint a kormány a gyakorlatban lemondana az értelmi fogyatékosok 

megfelelő ellátásáról, azzal, hogy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező pedagógusok is 

foglalkozhatnának velük. 

 
forrás: http://www.somogytv.hu/cikkek/119833 

 

 

 

Fenyvesi Zoli is csatlakozott a Wings for Life jótékonysági futáshoz 
 

Fenyvesi Zoli, alias wheelchairguy a hazai kerekesszékes közösség egyik leginspirálóbb 

tagja. Ő az élő példa arra, hogy mozgássérültként is élhet teljes életet az ember. Zoli egy 

nemzetközileg elismert mozifilm főszerepe mellett többek között egy New York-i 

maratont is a zsebében tudhat. Wheelchairguy most a május 7-én megrendezendő Wings 

for Life jótékonysági futásra készül. 
 

Fenyvesi Zoli 2011-ben csatlakozott a Suhanj! alapítványhoz, akikkel azóta több hazai és 

külföldi versenyen is elindultak. „A berlini és a New York-i maratonokra vagyok a 

legbüszkébb, nem is annyira a megtett 42 km miatt, hanem mert hihetetlen közösségi élmény 

volt több ezer emberrel együtt futni. Ilyenkor mindenki otthon hagyja a kerekesszékes világ 

apró, hétköznapi problémáival járó feszültséget és csak élvezi a pillanatot. Szerintem a Wings 

for Life is arról fog szólni, hogy minden futó jól szórakozzon, a kerekesszékes résztvevők azt 



érezzék, hogy egy sportközösség tagjai. Az, hogy ehhez még egy jótékony ügy is társul, csak 

hab a tortán” – mondta Fenyvesi Zoli, aki handbike-jával áll majd rajthoz, mikor 13.00-kor 

elindul a futam. 

Wheelchairguyhoz jövő vasárnap 25 ország, több százezer futója csatlakozik online, hiszen a 

Wings for Life appnak köszönhetően bárki, a világ bármely szegletéről csatlakozhat a 

megmozduláshoz. Az applikáción keresztül a résztvevők adományokat is küldhetnek a Wings 

for Life-nak, melyet a szervezet a gerincvelőt érintő betegséggel vagy sérüléssel együtt élők 

gyógyítására és lehetséges gyógymódok kutatására használ fel. A mozgalom három év alatt 

közel 13,8 millió euróval járult hozzá a kerekesszékben élő emberek életszínvonalának 

javításához – az elmúlt néhány év különböző kutatásainak köszönhetően a jövőben 

teljeskörűen fogják tudni gyógyítani a gerincvelő károsodást. 

 
forrás: http://www.anna.hu/sztarok/fenyvesi-zoli-is-csatlakozott-a-wings-for-life-jotekonysagi-futashoz-

10349.html 

 

 

 

Központ épül mozgássérülteknek Csíkszeredában 
 

Elkezdődött Csíkszeredában a mozgássérültek korszerű központjának építése. 

Támogatók segítségével a Mozgássérültek Hargita megyei Szervezetének negyed 

évszázados álma valósulhat meg. Az alapkőletételnél a budapesti Nemadomfel Együttes 

előadással bátorította a tervük valóra váltásában reménykedőket. A kivitelezésre Böjte 

Csaba ferences atya adta áldását. 

 

Elég kanyargós volt az út, de eljutottunk idáig. Volt olyan időszak is a 10 éves évforduló 

táján, hogy abba az épületbe, amit a megyei tanács biztosított, visszakapta a tulajdonos, és 

kihordatta az összes javunkat az út szélére – mesélte Fikó Csaba, a Mozgássérültek Hargita 

Megyei Szervezetének korábbi elnöke. 

 

Amikor volt 100 ezer eurónk, azt mondtuk, vágjunk bele. Ez a beruházásnak a 20 százaléka, a 

többit a gondviselés megoldja – hangoztatta. 

Azért neveztük ezt a házat összefogás házának, hogy ha nem fogunk össze, nem fog 

megvalósulni. A mai ünnepség alkalmával azonban úgy látom, ez nem így lesz – tette hozzá. 

 

Elmondta, hogy a földszinten lesz egy textilműhely, egy gyertyaöntőműhely, egy 

irodarészleg, egy lakrész, az emeleten két nagy foglalkoztató műhely, három lakás, egy nagy 

közösségi terem, fent hat kis lakás, mellettük pedig egy nagy közösségi terem, hogy “ne 

gubózzanak be a mozgássérültek”. 

A ház egyébként teljesen akadálymentesen lesz. 

 
forrás: http://www.hirado.hu/2017/04/27/kozpont-epul-mozgasserulteknek-csikszeredaban/?source=hirkereso# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

