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Szitanyomó műhelyt nyitott Pátyon a Máltai Szeretetszolgálat 
 
Kreatív műhellyel bővült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megváltozott 

munkaképességű és fogyatékkal élő embereket foglalkoztató intézményeinek köre. A 

Pest megyei községben június 14-én megnyitott új üzemben szitanyomó technológiával 

dekorálnak majd ruházati és egyéb tárgyakat. 

 

 
 

A kerámiaműhellyel és a hibiszkusztea csomagolására létesített műhellyel együtt a pátyi 

Gondviselés Házában így már három olyan üzem fog működni, ahol a munkaerőpiacon 

nehezen érvényesülő enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő emberek értékteremtő és 

hasznos munkát végezhetnek. 

A szitanyomót és a hozzá tartozó helyiségeket Kelényi T. József premontrei szerzetes áldotta 

meg. 

 

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

 
forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szitanyomo-muhelyt-nyitott-patyon-maltai-szeretetszolgalat  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alaplapból ékszer 
 

A kidobott számítógépek alaplapjaiból gyűrűk, fülbevalók, nyakláncok készülnek 

Pécsen. 

 

Különleges ékszerek készülnek Pécsett egy olyan használt elektronikai eszközök 

szétszerelésével foglalkozó üzemben, ahol megváltozott munkaképességű pécsiek dolgoznak 

–írja tudósításában a pecsma.hu., 

 

Immáron két éve működik Pécsett az Edison utcában a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. 

telephelye, ahol megváltozott munkaképességűek szerelnek szét használt elektronikai 

kütyüket. Amellett, hogy az itt dolgozók munkája hasznos, ez a hely számukra egy új élet 

kezdetét is jelenti. Itt dolgozik rehabilitációs mentorként Révai Krisztina, aki az üzem 

indulása óta készít ékszereket az ide érkező elhasznált elektronikai eszközökből, kihajított 

számítógépek alaplapjaiból, réztekercsekből, nyomtatott áramkörökből, csavaralátétekből. 

 

 

 
 

A nem mindennapi ékszerek koncepcióját egy éve finomítják egy ott dolgozó munkással, és 

most jutottak el arra a szintre, hogy alkotásaikat a pécsieknek is be tudják mutatni. A 

kollekció a „RE-kreáció” névre hallgat. 

 

„Már több mint 8 éve foglalkozom ékszerkészítéssel, és az üzembe kerülő használt 

nyersanyagokban turkálva gyorsan találtam olyan dolgokat, melyeket szépnek gondoltam, 

vagy melyek beindították a fantáziámat. Persze eleinte furcsán néztek rám, de azóta már az 

http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/ekszer-lesz-a-megunt-pecsi-szamitogepekbol/
https://www.facebook.com/mmszelektronikaieszkozkezelouzem/
https://www.facebook.com/mmszelektronikaieszkozkezelouzem/


üzemben dolgozók is folyamatosan hozzák az érdekes számítógép-alkatrészeket, hátha tudok 

belőlük valami szépet csinálni” – mesélte Révai Krisztina. 

 

 
 
„Ez is az újrahasznosítás egy formája, mivel alapvetően értékes anyagokkal dolgozunk, 

azoknak adunk új alakot és funkciót. Személyesebb, emberközelibb tárgyak lesznek a 

kidobott eszközökből, melyek ráadásul szerintem egyszerre elegánsak, de vagányak, hiszen 

azért mégis csak egy alaplapdarabot húzhatnak így fel a nők, akár a hétköznapokon, akár 

ünnepi alkalmakkor” – mondta el Révai Krisztina, majd hozzátette, hogy ugyan ő főként 

nőknek készít ékszereket, azonban nemsokára elkészülnek a férfiaknak szánt alaplapból kreált 

mandzsettagombok is. 

 

Ezek a sajátos ékszerek igazi, hamisítatlan helyi termékek, melyekkel azért van munka. 

Először persze meg kell találni a megfelelő alapanyagokat, ki kell találni a leendő formát, ki 

kell vágni, köszörülni, majd egy gyantás anyaggal kezelni kell őket, aminek ráadásul egy 

napot kell utána száradnia – sorolta a munka lépéseit a tervező. 

 
További részletek a pecsma.hu tudósításában. 

 
forrás: https://itcafe.hu/hir/alaplap_ekszer_pecs_revai.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/ekszer-lesz-a-megunt-pecsi-szamitogepekbol/
https://itcafe.hu/hir/alaplap_ekszer_pecs_revai.html


 

 

 

 

Elfogadták a jövő évi adócsomagot 
 

Bevezetik a kivételes rokkantsági ellátást azok számára, akik nem rendelkeznek kellő 

biztosítási idővel. 
 

Az Országgyűlés kedden elfogadta a kormány jövő évi adócsomagját, amelynek értelmében 

az internet, a hal és a sertésbelsőség áfakulcsa is 5 százalékra csökken 2018-ban. A 

képviselők 152 kormánypárti és jobbikos igen szavazattal, 40 nem ellenében hagyták jóvá 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előterjesztését, mely több az egészségügyet érintő 

változást tartalmaz. 

 

A kormány szándékai szerint a betöltetlen orvosi praxisok újbóli betöltését segítheti az az új 

szabály, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ha a praxisát eredeti jogosultként 

megszerző magánszemély adja azt el. Amennyiben az eladó a praxishoz ellenérték fejében 

jutott, az értékesítésből származó jövedelmét az eltelt idő függvényében csökkentheti, a 

szerzést követő ötödik évben pedig már nem kell adót fizetnie. 

 

Eldőlt az is, hogy a vállalkozásoknak elég lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 

bejelentkezniük, nem kell külön az önkormányzatnál. Az adóhivatal a jövőben nemcsak a 

bejelentkezéshez szükséges adatokat továbbítja elektronikus úton az illetékes 

önkormányzatnak, hanem az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást is. 

Elfogadta a parlament a 2018-es költségvetést megalapozó törvénycsomagot is, amely 29 

jogszabályt módosít. Az adótörvények és a büdzsé összhangját célzó változtatásokat 129 igen 

és 64 nem szavazattal hagyták jóvá a képviselők kedden. 

 

A parlament kiszélesítette egyes szociális ellátások jogosulti körét azzal, hogy megemelte 

a maximális jövedelemhatárt. Egyebek mellett a közgyógyellátási, valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára emelkedik 5 

százalékponttal. 

A továbbiakban ismét megállapítható lesz a megváltozott munkaképességűek 

rehabilitációs ellátása, továbbá új intézményként vezetik be a kivételes rokkantsági 

ellátást azok számára, akik nem rendelkeznek kellő biztosítási idővel. 
 

 

forrás: http://www.weborvos.hu/hirek/elfogadtak_a_koltsegvetest_megalapozo_torvenycsomagot/239395/ 

 

 

 

 

Aláírásokat gyűjtöttek a fogyatékkal élők költöztetése ellen 
 
Lakossági fórumot tartott a solti önkormányzat a Harmónia Integrált Szociális 

Intézmény solti telephelyének férőhely-kiváltásáról. A telephely jelenleg fogyatékkal 

élőknek ad otthont. 

 
A fórum résztvevőit dr. Tóth Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-

Kiskun Megyei Kirendeltségének igazgatója és Petrichné Veres Sarolta, az integrált 

intézmény igazgatója tájékoztatta. Mint elhangzott, 2041-ig az összes nagy létszámú (50 

férőhelynél nagyobb) intézményben élő személy, támogatott lakhatásba, családias 



otthonokban kerül elhelyezésre. Solton egy 443 millió forint összértékű pályázat támogatása 

tenné lehetővé, hogy a Toldi Miklós utcai otthonban élők 2023-ig lakóházakba 

költözhessenek. 

 

A városban öt, egyenként tizenkét fős, 200 négyzetméter alapterületű lakóház építését 

tervezik. Ez a szolgáltatás nem ismeretlen a soltiak előtt, hiszen két lakóotthon most is 

működik, az egyik a Kecskeméti úton, a másik a Balassi utcában. Ezeket elfogadták a soltiak, 

a szomszédoknak jó a viszonyuk a benne élőkkel. A lakóházak építése magánszemélyektől 

vásárolt telkeken valósulna meg, a Sport, Völgy és Hunyadi utcákban, mivel ezek elérhető 

távolságban vannak a jelenlegi intézménytől, amely szolgáltatóközpontként működne a 

támogatott lakhatás mellett. 

 

A város esztétikus, az utcaképbe illeszkedő házakkal fog gyarapodni és várhatóan új 

munkahelyek is létesülnek. Új szolgáltatásként nappali ellátás biztosítását tervezik azoknak a 

fogyatékos személyeknek, akik a városban élnek, ezzel segítséget nyújtva a családoknak. A 

kiüresedő Toldi Miklós utcai ápoló-gondozó otthonban pedig mintegy 30–35 fő időskorú 

részére alakítanának ki férőhelyeket, amelyeket elsősorban a soltiak vehetnek igénybe. 

A fórum első hozzászólója tiltakozó levelet adott át Petrichné Veres Saroltának a Sport és 

Völgy utcában élők nevében, a lakóotthonok építése ellen. Dr. Tóth Mária válaszában kitért 

arra, hogy amennyiben ismernék az ívet aláírók azt a nagyfokú odafigyelést és gondoskodást, 

amely a lakóotthonokban zajlik, nem félnének az újtól és ismeretlentől. Éppen ezért a 

tiltakozólistán szereplőket és mindenkit, akinek ellenérzése, kétsége, kérdése van, meghívott a 

működő lakóotthonokba, ahol megismerkedhetnek a lakókkal, környezetükkel és a róluk 

gondoskodókkal. 

 

Mivel az aláírók egyike sem volt jelen a fórumon, képviselőjükkel megegyeztek, hogy a 

pontos időpont-egyeztetést a látogatásról személyesen folytatják. Több támogató hozzászólás 

is elhangzott a lakóotthonok mellett, amelyet örömmel és köszönettel fogadtak a fórum 

előadói. Kalmár Pál polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az önkormányzat segíti 

ennek a beruházásnak a megvalósulását. Bízik abban, hogy a mostani ellentétek teljesen 

elsimulnak és ezek az új házak, amelyek a várost fogják gyarapítani, a tervezett időre 

felépülnek és ezzel sok család kap segítséget, akik fogyatékkal élő, vagy idős családtagot 

gondoznak. 

 
forrás: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/alairasokat-gyujtottek-a-fogyatekkal-elok-koltoztetese-ellen-

732145/ 

 

 

 

SOKSZÍNŰ ÉLMÉNYEK ÉS ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK AZ 

ESÉLYNAPON 

 
A Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház koordinálásában és 15 

fogyatékos ügyi szervezet részvételével egész napos programsorozat zajlott a Városház 

téren szerdán. Az Esélynap azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a társadalmi 

integrációt, szemléletformálást és érzékenyítést, bemutassa a városunkban lévő 

egyesületek szolgáltatásait, valamint a fogyatékkal élők mindennapjait. A tavalyi évhez 

hasonlóan kiemelt színpadi programok, valamint folyamatos bemutatók és 

foglalkozások is várták az érdeklődőket. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
A rendezvény megnyitóján a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

munkatársa, a rendezvény koordinátora, Braun Katalin elmondta, hogy második alkalommal 

rendezték meg az Esélynapot a sokszínűség jegyében. „Reméljük, hogy hagyományt 

teremtünk a városban ezzel a programmal. A mai nap lehetőséget ad arra, hogy a 

fogyatékossággal élő emberek és az őket segítő civil szervezetek mindennapjait 

megismerhessük.” – tette hozzá Braun Katalin, aki azt kívánta, hogy a résztvevők sokszínű 

élményekkel térjenek haza. 

 

 
 



 

 

 
Az Esélynapon az érzékenyítésre való felhívásra, a fogyatékkal élők irányában történő 

szemléletformálásra kaptak lehetőséget a civil szervezetek. A fehérváriakat egész nap 

látássérültekkel, mozgássérültekkel, hallássérültekkel kapcsolatos interaktív játékok várták, de 

volt közös éneklés a Szent Kristóf Iskolaházzal, flashmob a Frim Jakab Képességfejlesztő 

Szakosított Otthonnal, beszélgetés Lengyel Zsófia parasportolóval, valamint látássérült 

fellépők is érkeztek a térre.  

 

Az Esélynapra ellátogatott Székesfehérvár polgármestere is, aki bekötött szemmel próbálta ki 

a sétát vakvezető kutya segítségével. Cser-Palkovics András polgármester megköszönte annak 

a 15 szervezetnek az összefogását, akik büszkén felvállalják és bemutatják 

tevékenységüket. „A cél az érzékenyítés és az, hogy minél több embernek eljuttassuk ezeket a 

kérdéseket.” – hangsúlyozta a polgármester, aki arra biztatta a résztvevőket, hogy vessék fel 

problémáikat, beszéljenek arról is, hogy mi az, amin változtatni kell, akár a szemléletformálás 

tekintetében is. 

 
forrás: https://www.szekesfehervar.hu/sokszinu-elmenyek-es-erzekenyito-programok-az-eselynapon 

 

 

 

Öregek otthonát építtetne Halason 
 
Tóth Istvánné egy valódi örökmozgó, aki 76 évesen is új terveket sző. Most éppen egy 

öregek otthonának létrehozását szorgalmazza. 

 

– A Jóisten már olyan sok mindent megengedett, hogy szavam se lehet – összegezte eddigi 

életét már a beszélgetésünk elején Tóthné, akit közösségi tevékenysége révén nagyon sokan 

ismernek a városban. Irénke igazi kijáró emberként, ha valamit a fejébe vett, azt igyekezett 

megvalósítani. 

 

 
 

– Nem voltam én soha párttag, de a jó ügyekért mindent megmozgattam – mesélte az egykori 

gyógyszertári asszisztens, akit egy személyes sorscsapás arra ösztönzött, hogy Halason is 



létesüljön egy Pethő-módszerrel dolgozó intézmény. – Írógéppel írtam vagy 70 levelet, 

mindet külön-külön, hogy a megkeresettek azt érezzék, hogy ők kapták az első példányt.  

 

Végül sikerült annyi támogatót szerezni, hogy a ’80-as évek elején megnyílhatott a 

mozgássérült gyermekek konduktív pedagógiai nevelését szolgáló halasi intézet. A kórház 

melletti faház ugyan már nyitáskor is kicsi volt, de nagy szükség volt rá – idézte az első nagy 

közösségi tettét Irénke, aki egyik fia révén nagyon jól tudta, hogy mennyi megpróbáltatást 

jelent egy sérült gyermek nevelése. 

 

Irénke – aki időközben elvégezte az állategészségügyi főiskolát –, annyit tett-vett a városért, 

hogy 1985-ben megválasztották Halas országgyűlési képviselőjének. 

 

– A szociális ügyek érdekeltek, és minden jó ötletet hazahoztam. Így kezdődtek meg a 

szociális lakásépítések Halason, jött létre a családsegítő és a családok átmeneti otthona a 

Baky-kastélyban. Vagy 60 millió forintot sikerült kijárni abban az időben Halasnak. Meg is 

jegyezték viccesen: „több pénzt szerzek Kiskunhalasnak, mint a Gajdócsi Bajának.” [Gajdócsi 

István (1924–1989) Baja országgyűlési képviselője és Bács-Kiskun megye tanácselnöke volt 

– a szerk.]  

Az igazságért mindig küzdöttem, így ha kellett, akkor a lakásmaffiózokkal szemben licitáltam 

a város nevében az árveréseken. A napokban megállított egy férfi, aki most is hálás volt azért, 

hogy fedél maradt a fejük felett – idézte az öt évig tartó parlamenti időszakot Tóthné, aki 

elsők között szorgalmazta a koszorúmegváltást. 

 
– A temetéseken gyakran százezreket érő koszorúk, virágok lesznek néhány napon belül az 

enyészeté. Télen megfagynak az élő virágok, nyáron meg a hőség teszi őket egy-két napon 

belül tönkre. A fiunk halálakor döntöttünk úgy, hogy aki akarja, az a koszorúkra szánt 

összeget ajánlja fel jótékony célra. Mi a református templom tatarozására adtuk át az így 

összegyűlt pénzt. Férjem temetése után, a halasi „Pető Intézet” kapta az adományt. Mindig is 

mondtam a hozzátartozóknak, hogy az én virágomat ezért ne keressétek a síron. Kérdezték 

már azt is, hogy nem tartok-e attól, hogy a virágboltosok megharagszanak rám? Nem. Úgy 

gondolom, hogy addig vegyünk virágot a szeretteinknek, amíg élnek, amikor örülni tudnak 

annak – tette hozzá Irénke, aki jelenleg a református egyházközség vezetőit győzködi, egy 

öregek otthona létrehozásának fontosságáról. 

 
forrás: http://halasinfo.hu/oregek-otthonat-epittetne-halason/ 

 

 

 

Adj egy ötöst! – Tanulságos kalandon túl a debreceni diákok 
 
Debrecen – Résztvevőknek és szervezőknek egyaránt hatalmas élményt nyújtott az 

esemény. 

 
A fogyatékkal élőket és az egészséges diákokat akarták közelebb vinni egymáshoz az „Adj 

egy ötöst!” elnevezésű interaktív szemléletformáló nap keretében a Telegdi Kata 

Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnáziumban valamint a Látássérültek Észak-alföldi 

Regionális Egyesületének (LÉARE) székhelyén kedden. 

 

– Az „Adj egy ötöst!” program – ennek a része a debreceni iskolában megtartott esemény – 

háttere, hogy a Salva Vita Alapítvány kiírt egy pályázatot iskolák számára, aminek a lényege, 

hogy az egészséges diákok aktív személyes élmények által megismerhetik a fogyatékkal élők 

mindennapjait – hangsúlyozta Farmasi József iskolaigazgató. Az esélynapon közreműködött 



továbbá, a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési Önkéntes Ház, valamint a Fehér Bot 

Alapítvány Ifjúsági Irodája is ott volt. 

 

 
 

 

 

 

 
Fehér bot és kerekesszék – ezeket is kipróbálták a diákok  

- © Fotó: Derencsényi István 



 

 

 

Teljes élet vakként is 

Nagyné Berke Mónika, a LÉARE munkatársa és a Salva Vita Alapítvány tapasztalati vezetője 

elmondta, hogy egy folytatásra alkalmas dolgot hoztak létre. 

A mai eseménynek épp az a lényege, hogy más oldalról közelítsük meg a 

fogyatékossággal élők életét. Látássérültként ugyanis mi is szoktunk 

társasjátékozni, táncolni, tandemezni, ezeket pedig minden résztvevő 

kipróbálhatja. Élő könyvtárral is készültünk, ennek lényege, hogy a 

résztvevők valamilyen szempontból érdekes fogyatékossággal élőkkel is 

találkozhatnak. 

Van köztük olyan, aki teljesen vakon egy nagy gazdaságot vezet, gyógynövényeket termeszt, 

van, aki szenvedélybetegségből gyógyult ki, de van, aki egyben látás és hallássérült is. Ezzel 

megmutatják, hogy így is lehet teljes életet élni – mondta a tapasztalati vezető. Hozzátette, az 

egyesületnek a vendéglátó iskolával már több mint öt éve jó a kapcsolata, sok közös 

rendezvényük volt, ezért nem volt kérdés, hogy együtt jelentkeznek az „Adj egy ötöst!” 

pályázatára. 

Akár kerékpározhatnak is 

– A látássérültek is nagyon szeretnek sportolni, mozogni, biciklizni. Ez utóbbi egyedül ön- és 

közveszélyes lenne, ezért jó a tandemezés. Elől ül egy látó ember, hátul egy látássérült, így 

nekik sem kell lemondaniuk a biciklizésről. Persze az a legjobb, ha tudnak kerékpározni, úgy 

megkönnyítik nemcsak a saját, de az elől ülő dolgát is. Ennek ellenére azért érdemes előre 

szólni, ha épp kanyarodni vagy fékezni kell, hogy fel tudjanak készülni az eseményre – 

mondta Nagy András, a LÉARE munkatársa, egyben a rendezvény egyik szervezője, aki a 

tandemezésben segítette az érdeklődőket. 

Élmény volt számukra 

Varga Ákos és Káplár Noémi az iskola részéről segített a szervezésben. Elmondták, nagyon 

érdekelte őket a fogyatékossággal élők élete, így mindenképp részt akartak venni a 

rendezésben. Ákos azokat a társasjátékokat mutatta meg a tanulóknak, amelyekkel a vakok is 

tudnak játszani. 

Ezek különlegessége, hogy különböző formák és anyagok használatával különböztetik meg 

egymástól a bábukat, a dominókat, és a sakktábla mezőit is. Káplár Noémi pedig azoknak 

segített, akik kipróbálták a kerekesszékes közlekedést. 



Tagyi Nikolettet és Nyújtó Petrát a kíváncsiság vitte el a rendezvényre. Elmondták, hogy 

hatalmas élmény volt számukra belepillantani a fogyatékossággal élők mindennapjaiba, és 

amit csak lehetett, kipróbáltak. 

HBN–BR 

 

Az „Adj egy ötöst!” programot a Szerencsejáték Zrt. aktívan támogatja. Tordy Zsuzsanna 

sajtófőnök úgy fogalmazott, hogy szeretnének más vállalatok számára példát mutatni, 

valamint olyan iskolai érzékenyítő program meghonosításában részt venni, ami felhívja a 

tizenéves korosztály figyelmét a fogyatékossággal élő emberekre, hogy képesek legyenek 

velük értő és érző módon viselkedni a mindennapi élet eseményeiben. 

forrás: http://www.haon.hu/adj-egy-otost-tanulsagos-kalandon-tul-a-debreceni-diakok/3518802 

 

 

 

Visszatérnek az Xbox Avatarok 
 

 
 

 
Az Xbox 360-as korszak kedvenceit hamarosan a jelenlegi generáción is szabadon 

öltöztethetjük, újraindul a virtuális babázás. 

 
Van, akinek az idegeire mentek, de a legtöbben nagyon kedvelték az Xbox 360-as Avatarokat, 

akik A Dashboardon buliztak megállás nélkül. Az Xbox One érkezésével búcsút kellett 

intenünk nekik, de a hosszú távollétük hamarosan véget ér. 

 

 

 

https://www.gamestar.hu/hir/a-noi-wow-os-polot-viselo-avatarok-jobbak-az-agyban-135493.html


 

 

 
A Microsoft az E3-on jelentette be, hogy idén ősszel ugyanis megújult formában Xbox One-

on és Windows 10-en is tiszteletük teszik az Avatarok. Még több lehetőség nyílik meg arra, 

hogy virtuális másunk tökéletesen reprezentálhasson minket. Az alábbi bejelentő videóból 

kiderül, hogy mesterséges végtagokkal rendelkező, kerekesszékes vagy éppen várandós 

Avatarokat is kreálhatunk majd, akiket a Unity motor kelt életre.  

 
videó: https://youtu.be/j69H1aDNgRw 

 
forrás: https://www.gamestar.hu/e3/xbox-live-avatarok-visszaternek-230058.html 

 

 

 

 

„Mit csinál a néni?” – mit mondj a gyermekednek a fogyatékossággal 

élőkről 
 

 
 

A mai gyermekek természet adta kíváncsiságukból fakadóan, gondolkodás és 

mérlegelés nélkül fejezik ki érdeklődésüket, teszik fel kérdéseiket a számukra 

valamiért szokatlan külsejű vagy viselkedésű emberekről, gyakran az ő 

jelenlétükben. De vajon hogyan válaszoljon ezekre a kérdésekre elég jól, 

hitelesen, és az érintettek számára sem bántó módon az a felnőtt, aki 

gyermekként vagy fiatalként sose került hasonló helyzetbe? 

https://www.gamestar.hu/e3
https://youtu.be/j69H1aDNgRw


 

Erre a kérdésre keresi a választ a csaladhalo cikksorozata. 

(...) elmúlt, vagy legalábbis elmúlóban van az az idő Magyarországon is, amikor a 

fogyatékosság, a különbözőség szégyellni, elrejteni való dolog volt. Ma a nagyvárosokban 

már nem szokatlan látvány egy-egy vakvezető kutyával vagy kerekesszékkel közlekedő 

ember, egy jelelő siket pár vagy egy Down-szindrómás gyermek. Ma talán már kevesebben 

csodálkoznak el, ha mozgássérültekkel találkoznak egy rockkoncerten, látássérültekkel egy 

futóversenyen, vagy siketekkel egy kiállításon. Talán (...) eljött az az idő, amikor a fogyatékos 

emberek nem csak azért mozdulnak ki otthonaikból, mert muszáj hivatalba vagy orvoshoz 

menni, hanem mert részei, vagy részei kívánnak lenni a közösség vérkeringésének, a 

társadalomnak. 

 

A mai felnőtt generációk még úgy nőttek fel, hogy mindez nem volt természetes, és ha 

valakinek nem volt egy hadirokkant vagy gyermekparalízises rokona (...) akkor jóformán 

arról sem volt fogalma, hogy vak, mozgássérült, siket vagy értelmi fogyatékos emberek 

márpedig léteznek. (...) Márpedig hazánkban is több százezer fogyatékos ember él; 

szerencsére már csak elenyésző kisebbségük lakik intézményekben. 

 

(...) A kisgyermekek talán a számukra ismeretlen, szokatlan cselekvésekre, mozgásokra 

figyelnek fel a legjobban. Éppen ezért egy fogyatékos ember látványa elsőként a „Mit 

csinál?” kérdést váltja ki belőlük. Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdés, de vajon mit is 

csinál egy siket ember, amikor nem hangzó beszéddel, hanem jelnyelven kommunikál? 

Mutogat? Kézzel-lábbal magyaráz? Egyiket sem. 

 

A siket emberek beszéd helyett jelelnek, vagyis jelnyelven kommunikálnak ugyancsak siket 

társukkal vagy a jelnyelvet értő és használó segítőjükkel. (...) Jelnyelvet ma már számos 

helyen tanfolyami keretek közt is lehet tanulni, a siket embereket pedig jeltolmácsok segítik 

abban, hogy szót értsenek a beszélt nyelvet használó embertársaikkal. A Hallatlan Alapítvány 

egy jelnyelvi oktató honlapot is készített Hallatlan.hu néven, amin akár gyermekek, akár 

felnőttek szinte játszva tanulhatják meg a jelnyelv alapjait számos videó segítségével. 

 

A fehérbottal közlekedve én is gyakran meghallom a „Mit csinál a néni?” kérdést, és nem 

tagadom, hallottam már pár elképesztő választ is. A fehérbot a látássérült, elsősorban a 

teljesen vak emberek legfontosabb segédeszköze. Már maga a szó is lényeges: nem sétapálca, 

nem járóbot, de nem is „vakbot”. (...) látványa egyértelműen jelzi a környezet számára, hogy 

a használója rosszul vagy egyáltalán nem lát, elsődleges haszna, hogy használója számára 

segítséget jelent a támpontok megtalálásában, követésében, illetve az akadályok, esetleges 

veszélyforrások észlelésében. A vak ember a bottal nem „botorkál”, hanem tapogat, mintha 

csak a keze meghosszabbítása lenne, amivel érzékeli, ami a lába előtt van, legyen az a 

járófelület megváltozása például aszfaltról murvára, egy járdaszegély vagy lépcső. (...) 

 

Nem kizárt, hogy a kerekesszék látványa a gyermekeket elszörnyedés helyett inkább játékra 

csábítja, hiszen ez is csak egy kerekeken guruló járgány a sok közül. Érthető hát a 

http://csaladhalo.hu/egeszseg-es-lelek/mit-csinal-neni-mit-mondj-gyermekednek-fogyatekos-emberekrol/
http://www.hallatlan.hu/


kíváncsiság, mikor egy kerekesszékkel közlekedő ember láttán hagyja el a gyermekek száját a 

„Mit csinál?” kérdés. Megy? Gurul? Gördül? Nos, kinek hogy. Fontos viszont, hogy nem 

tolókocsi, rokkantkocsi, tolószék, hanem kerekesszék! A lényeg talán az, hogy az illető azért 

közlekedik kerekesszékkel, mert nem tud felállni és járni, vagy csak lassan és rövid távokat 

tudna enélkül megtenni. 

 

A legfontosabb talán mégis az, hogy ne ijedj meg, ne jöjj zavarba, ha gyermeked felteszi ezt a 

kérdést egy vak, siket vagy mozgássérült ember láttán. És semmiképpen ne intsd csendre, ne 

torkold le, ne utasítsd rendre! Inkább válaszold meg a kérdését a lehető legtermészetesebb 

módon. Az sem kizárt, hogy a szóban forgó személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe és 

segít neked a válaszadásban, ha hallótávolságon belül van és ha nyitott egy ilyen 

beszélgetésre. 

 
forrás: http://www.csalad.hu/2017/06/15/mit-csinal-a-neni-mit-mondj-a-gyermekednek-a-fogyatekossaggal-

elokrol 

 

 

 

Egy étterem, ahol a pincér elfelejti, mit rendeltél, és ezzel nincs is 

gond 
 
A demenciával küzdő pincéreket alkalmazó helyen tulajdonképp meglepetés, hogy mit 

kapsz. 

 
El tudod képzelni, hogy létezik olyan étterem, ahol a pincér nagyon nagy valószínűséggel tök 

mást hoz ki, mint amit rendeltél, és ezen csak nevetsz, izgalommal várva, hogy mit kapsz 

végül? Nem? 

 

 Pedig létezik ilyen hely. A Rendelési Hibák Étterme - ez a neve –  

 

Tokióban nyitott meg június elején, és demenciával küzdő pincéreket alkalmaz. Ezzel 

próbálják közelebb hozni az efféle rendellenességgel élőket az emberekhez, és elérni, hogy 

lássuk: tudnak hasznos tagjai lenni a társadalomnak. 

 

Egy gasztroblogger, Mizuho Kudo leírta élményeit: hamburgert rendelt, aztán kapott helyette 

tésztabatyukat, viszont nagyon ízlettek neki. A pincérek pedig végtelenül mosolygósak 

voltak, és úgy tűnt, nagyon élvezik a munkájukat. 

 
forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-etterem-ahol-a-pincer-elfelejti-mit-rendeltel-es-ezzel-nincs-is-

gond/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boredpanda.com/waiters-dementia-restaurant-of-order-mistakes-tokyo/


 

 

 

 

A megváltozott munkaképességűek 70 százaléka dolgozik a 

fővárosban 
 
A megváltozott munkaképességűek egészségi állapotuktól függően rehabilitációs vagy 

rokkantsági ellátásban részesülhetnek. Emellett havi bruttó 186 ezer forintos felső 

határig végezhetnek munkát. A fővárosban az érintettek mintegy 70 százalékát 

foglalkoztatják a munkáltatók, akiknek szintén megéri ezt a réteget választania ‒ 

mondta Kovács Ibolya, Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs 

Főosztályának vezetője. 

 

Az idei évi szervezeti átalakítás eredményeképpen elsőfokon Budapesten a III. kerületi 

hivatalhoz kell benyújtani a leszázalékolással kapcsolatos kérelmeket a fővárosi és a pest 

megyei lakosok vonatkozásában. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

megszűnésével pedig a másodfokú feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Rehabilitációs Főosztálya vette át, amely országos hatáskörrel rendelkezik. 

 

Hogyan igényelhető az ellátás? 

 

A megváltozott munkaképesség megállapításának igénylése azonban nem változott – hívta fel 

a figyelmet a főosztályvezető. Rámutatott: ebbe a csoportba tartoznak a bizonyos százalékig 

egészségileg károsodottak, valamint a fogyatékosak. 

 

Az ellátás igényléséhez a fővárosi kormányhivatal rehabilitációs főosztályának 

dokumentumai között megtalálható adatlapot és egy hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni, 

valamint mindezekhez egy háziorvosi beutalót és a rendelkezésre álló leleteket csatolni. 

„2015 óta ugyanis van arra lehetőség, hogyha az orvos a benyújtott dokumentumok alapján 

meg tudja állapítani az egészség-károsodás mértékét, az illetőnek nem kell személyesen 

elmennie a szakértői bizottsághoz” – hívta fel a figyelmet Kovács Ibolya. Hozzátette: a 

fővárosi és a pest megyei érintettek a dokumentumokat a Váradi utca 15. vagy a Thököly út 

82. szám alatt található ügyfélszolgálat bármelyikére bevihetik személyesen vagy feladhatják 

postán. 

Amennyiben valaki az orvosi szakértői bizottság véleményével nem ért egyet, az elsőfokú 

hatóságnál fellebbezhet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát? 

A megváltozott munkaképességűek egészségügyi állapotuktól függően a nekik megítélt 

ellátás folyósítása mellett is vállalhatnak munkát azzal a feltétellel, hogy az így szerzett 

jövedelmük nem haladja meg a havi bruttó 186 ezer forintot. Mint azt Kovács Ibolya 

elmondta, a fővárosban az érintettek 70 százalékát foglalkoztatják a munkáltatók, akiknek 

szintén több szempontból – adózás, munkamorál, stb. – érdemes ezt a réteget választaniuk. 

 
forrás: http://orientpress.hu/cikk/2017-06-16_a-megvaltozott-munkakepesseguek-70-a-dolgozik-a-fovarosban 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gyógypedagógiai képzés indulhat Egerben 
 
Hevesben minden hatodik tanuló oktatása gyógypedagógust igényel, de jelentős a 

szakemberhiány. 

 
Évről évre csak nőtt az oktatásban a sérült gyermekek száma – számolt be róla Ballagó 

Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója az Eszterházy Károly Egyetemen tartott  

Gyógypedagógiai Szakmai Nap előtt. A tankerület és az egyetem között régóta szoros az 

együttműködés, melyet a közeljövőben még tovább szeretnének mélyíteni, egyebek között 

azzal, hogy hamarosan, várhatóan a 2018 szeptemberétől gyógypedagógiai szak indulhat az 

egyetemen – írja a heol.hu portálja. 

 

A beszédes adatok között Ballagó Zoltán arról is szólt, a megyei állami fenntartású 

intézmények tanulói közül is egyre több a sajátos nevelési igényű diák. Közöttük van enyhén 

értelmi fogyatékos, egyéb értelmi zavarral vagy beszédfogyatékossággal élő gyermek. A 

tankerületi igazgató azt is hangsúlyozta, az eltelt években növekedett az autista fiatalok száma 

is. A gyermekek 53 százaléka az integrált oktatásban vesz részt, a többiek pedig 

gyógypedagógiai intézményekben. Kilenc százalékuk beilleszkedési zavarral küzd. Ezért is 

tekintik nagyon fontos feladatuknak azt, hogy az integrált oktatáshoz új koncepciót 

dolgozzanak ki, melynek része az érzékenyítés és a figyelemfelhívás. 

 

A megyénkben minden hatodik tanuló oktatása gyógypedagógust igényel, ezen a területen 

viszont sajnos szűkebb hazánkban is jelentős a szakemberhiány. A pedagógus-

továbbképzések és -átképzés mellett a képzés népszerűsítésére, gyógypedagógia szak 

indítására is kiemelt figyelmet szentelnek. Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ szakmai 

elnökhelyettese a tájékoztatón elárulta, a következő időszakban 3,8 milliárd forintot 

fordítanak a gyógypedagógus szakemberhiány orvoslására – az említett összeg 800 ember 

bérét jelenti. A szakot választó hallgatók 2017 szeptemberétől 25–75 ezer forintos ösztöndíjat 

is kaphatnak. 

 
forrás: http://weborvos.hu/lapszemle/gyogypedagogiai_kepzes_indulhat_egerben/239454/ 

 

 

 

 

Mint a filmben, a győri Életrevalók sem ismernek leküzdhetetlen 

akadályt - fotók, videó 
 
Benei László és Kozma Szabolcs egy hét múlva negyedszerre teljesíti közösen a Győr-

Lipót futóversenyt. Jól tudják, mi vár rájuk: 27 km, perzselő meleg, több mint 3 óra 

küzdelem. Laci kézibringát hajt majd ülve, barátja az első métertől az utolsóig kíséri 

futva. Példaértékű győri történet barátságról, emberségről, szolidaritásról. 

 

 

 

 

 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/gyogypedagogiai-kepzes-indulhat-az-egri-egyetemen-732107/


 

 

 

 
 
Tavasztól őszig vasárnaponként együtt edz Laci és Szabolcs, a Lapos tanszéktől 

Győrladamérig 9 km-t nyomnak, oda-vissza 18-at. "Sokszor nehéz dolgunk van. Áprilisban 

viharban indultunk útnak, Lacit visszafelé fújta a szél. Mondtam neki, ha nem gond, 

meglöknélek, hogy haladjunk is. Mi ilyenek vagyunk, a humor átsegít bennünket minden 

nehézségen" - kezdte Kozma Szabolcs gyógypedagógus, a pannonhalmi Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetője. 

 

 



 

 

 
Kilenc mázsa esett Lacira 

 

"Mindig rekkenő hőségben megyünk Lipótra, hólyagosra melegszik az aszfalt, Szabolcs 

cipőtalpa átforrósodik. Az utolsó 4-5 km-en többnyire be akar ülni mellém a székbe, de 

felvilágosítom, hogy erről ne is álmodjon, inkább húzzon bele a futásba" - vette át a szót Laci, 

aki 28 éve munkahelyi targoncás baleset következtében bénult le csípőtől lefelé. 

 

"Kilenc mázsa esett rám, ez dobta a gép. Arra büszke vagyok, hogy soha nem hagytam el 

magam, ebben rengeteget segített a sport. Az akkori munkahelyi barátaim szinte azonnal 

elkoptak mellőlem. Pedig nem hibáztam, nem miattam történt a baleset. Sebaj, az elmúlt 

közel 30 évben új ajtók nyíltak ki, sok jó emberrel hozott össze a sors" - folytatta Laci, aki a 

Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének tagja. 

Szabolcs és Laci pár éve az egykori győri Petz-iskolában találkozott először. 

 
videó: https://youtu.be/YkMalbL4HCE 

 
Teljes életet élni 

 

"Esélyegyenlőségi napot tartottak a diákoknak, Laci a kerekesszékével rodeózott az udvaron. 

Viccet félretéve, látványos volt, amit művelt, a fiatalok is élvezték. Elkezdtünk beszélgetni, 

Laci mondta, hogy 15 különböző sportot képes űzni, még búvárkodást is vállalt. 

Sportkedvelőként ez a mondat megütötte a fülem, idővel barátok lettünk. 

 

A győri főiskolán óraadóként tanítok, minden félévben meghívom Lacit előadni. Jót tesz a 

hallgatóknak, ha látják, hogy kerekesszékes ember teljes életet élhet. Bosszant, ha valaki 

betegnek tartja őt. Sokan a gondolattól rosszul lennének, hogy 27 km-t kell futniuk. Laci 59 

évesen zokszó nélkül kerekez végig a távon" - hallottuk Szabolcstól. 

 

Közös ralizás 

 

Akárcsak az utóbbi évek egyik legmeghatóbb európai filmjében, az igaz történeten 

alapuló Életrevalókban Philippe és Driss, Laci és Szabolcs sem csak futásban feszegeti saját 

határait. Teniszeztek már kerekesszékben, de ennél is nagyobb dobás volt egy átalakított 

raliautóban versenyezni. "Laci volt a sofőr, én meg navigálás közben kapaszkodtam a 

majrévasba. Annyira gyorsan hajtott, hogy végigizzadtam a speciális futamot. Végül 

másodikként értünk célba" - elevenítette fel a száguldást Szabolcs. 

 
"Mindig kellenek új célok. Tavaly a vállam megsérült, nem tudtam indulni a futóversenyen, 

Szabolcs egyedül maradt. Ha most sikerrel vesszük az akadályt, megcélozzuk a maratoni 

távot" - búcsúzott Laci. "Egy éve sokan hiányolták a futók közül Lacit a szigetközi 

településen. Amikor bemondták a hangosba a nevét, rengetegen tapsoltak" - zárta szavait 

Szabolcs. 

 

A jó barátok úgy tervezik, hogy a lipóti célban megfogják egymás kezét és közösen emelik 

magasba. Ahogy az igazi győztesek szokták. 

 
forrás: 

http://www.kisalfold.hu/kepek/mint_a_filmben_a_gyori_eletrevalok_sem_ismernek_lekuzdhetetlen_akadalyt/20

52978/3199500/ 

https://youtu.be/YkMalbL4HCE
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89letreval%C3%B3k


 

 

 

„Isten küldött Ukrajnába” 
 
Beszélgetés José Bakker holland fizikoterapeutával 

 

Borzsova és Mezővári között nagyjából félúton egy hosszú bekötőút végén található a 

„Nefejelcs” fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja, a két településtől kissé távol 

eső helyen. Ez az egy-két kilométer azonban eltörpül amellett a több száz mellett, amit 

holland barátunk, José tett meg a szolgálatért. A fiatal lány egy évet töltött a sérült 

gyermekek között, nemsoká pedig hazatér szülővárosába. Nemrég vele beszélgettünk erről az 

egyéves, felejthetetlen kalandról. 

-          Mikor érkeztél Kárpátaljára? 

-          Egy évvel ezelőtt. Én az egyetemen fizikoterápiát tanultam, aztán külön a gyermekek 

fejlesztésére specializálódtam. Tanulmányaim után egy évet dolgoztam beteg gyerekek 

között Hollandiában. És amit ott tanultam, azt tovább szeretettem volna adni másoknak is 

külföldön. Azt nem tudtam, hogy melyik országban, de azt hiszem, Isten Ukrajnába küldött 

engem. 

 

 
 

 

 



 

 

Jártál-e már korábban az országban? Mit tudtál Ukrajnáról? 

-          Két évvel ezelőtt jártam a Nefelejcs központban. Egy holland kollégám mesélt nekem 

erről, mivel az ő egyik barátja, Margarett és annak férje, Stefan már egy ideje itt dolgoztak. 

Amikor itt jártam, éreztem a nyugalmat, ami ebből a helyből árad. Rögtön tudtam, hogy ide 

kell jönnöm. 

-          Milyen munkát végeztél itt, a központban? 

-          A „Nefelejcs”-be nagyon különböző gyermekek járnak. Vannak közöttük, akik 

súlyosabban sérültek, és vannak, akik kevésbé. Néhányan nem tudnak járni vagy éppen 

beszélni. Minden gyermek más, és mindegyik értékes. 

Minden reggel úgy indul, hogy megérkezik a csoport. Aztán következnek az individuális 

foglalkozások. Minden gyermek más szinten van, így mindenkivel külön foglalkozunk. Más-

más feladatokat kapnak. Például aki mozgásában korlátozott, azt igyekszünk megtanítani a 

kerekesszék önálló használatára. Fejlesztjük a kondíciójukat, a nagymotoros készségeiket. 

Csoporton belül tartunk például sportfoglalkozást. A célunk, hogy az együttműködést, az 

egyensúlyukat, a stabilitást és az izommozgást fejlesszük. A központban hidroterápiával is 

foglalkozunk. A vízben nincs gravitáció, ezért nagyon jó az izmok erősítésére vagy 

lazítására. 

-          Milyen fejlődést tapasztaltok a munka során? 

-          Mivel mindenki más, ezért más-más területeket fejlesztünk. Mi örülünk minden apró 

változásnak. Valakinek javult a járása, némelyek megtanultak ugrálni, triciklizni, vagy éppen 

a pici gyerekeknek sikerült átfordulni hasukról a hátukra és vissza. 

-          Mik a terveid most, hogy hazatérsz? 

-          Nagyon örülök annak, hogy itt szolgálhattam Ukrajnában, Kárpátalján. Szívesen 

adtam át, amit tudok, és látom, hogy a kollégák átvették, amit hoztam. Otthon továbbra is 

gyerekekkel foglalkozom majd, akárcsak itt, egy rehabilitációs központban. Hogy később mit 

hoz majd az élet számomra, azt még nem tudom. De tudom, hogy Isten velem van és vezet 

engem. 

-          Milyen emlékekkel térsz haza? 

-          Nagyon sok szép emlékem van. Kettőt szeretnék megosztani veletek. Az egyik egy 

mozgássérült kislányhoz fűződik, aki ide jár hozzánk, és itt tanult meg kerekesszékkel 



könnyedén közlekedni. Sugárzik róla az öröm, amiért most már nem szorul állandó 

segítségre. A másik szintén egy kislány, aki úgy érkezett hozzánk, hogy csak feküdni tudott. 

Egy év alatt sikerült annyit fejleszteni, hogy most már tud egyedül ülni és játszani. 

José egy évet töltött Kárpátalján, és mint elmondta a későbbiekben is sérült gyermekek életét 

szeretné könnyebbé tenni a munkája által. Azt is elárulta, hogy szeretne visszajönni majd 

látogatóba, mert szeretné látni, hogyan fejlődnek a gyerekek. És ha szükséges, szívesen 

mutat újabb fizikoterápiás gyakorlatokat a kollégáknak, hogy azzal is segítsék a gyermekek 

fejlődését. 

 
forrás: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51190/ 

 

 

 

 

GYEREK 
 
VALÓS GYEREKEK VALÓS NAPJAI 

 

Interjú Mészöly Ágival és Paulovkin Boglárkával 

 

Mészöly Ági és Paulovkin Bogi riportkönyve, az Ez egy ilyen nap háromszoros jelölést 

kapott idén Az Év Gyerekkönyve díj különböző kategóriáiban. A második kötet, az Egy 

másmilyen nap bemutatóját június 10-én tartották a Deák 17-ben. A bemutatón Boros 

Misi (Virtuózok) zongorázott, de felhangzott a hegedű hangja is, és nem múlt el - sajnos 

- könnyek nélkül, Bencére emlékeztünk, aki nem lehetett jelen. A nem szokványos könyv 

nem szokványos bemutatója egy még kevésbé szokványos dedikálással ért véget. A kötet 

alkotóival Németh Eszter beszélgetett . 

PRAE.HU: Egy innovációs díjra jelölt könyv esetében talán megbocsátható az 

egyébként szokásos kérdés: honnan jött az ötlet? 

Mészöly Ági: Az alapötlet tőlem származik: néhány évvel ezelőtt, amikor az Író Cimborák 

blogon az elfogadás volt a téma, az Ez egy ilyen nap interjúihoz nagyon hasonló stílusban 

mutattam be egy norvég kerekesszékes fiú és egy trinidadi autista kislány egy-egy napját. 

Hakonnal és Keneishával konduktorként találkoztam, és azt gondoltam, hogy ezek a 

reggeltől-estig történetek a maguk egyszerű tényközlésével sok mindent elmondhatnak egy 

különleges helyzetben élő gyerekről. Kertész Edinának, aki nem csak egy meglehetősen 

zakkant gyerekkrimi-sorozat szerzője, hanem a Naphegy kiadó szerkesztője is, és nem 

mellesleg hatalmas szociális érzékenységgel figyeli a világot, megtetszettek ezek a történetek. 

Ő gondolt először arra, hogy ilyen szövegek akár könyvként is működhetnének… 

Paulovkin Boglárka: Én “ejtőernyősként” találkoztam a feladattal, eredetileg más illusztrátort 

keresett meg a kiadó. Ebben az időszakban volt 5-6 hónapos a legkisebb fiam, Borisz, 

egyáltalán nem vállaltam elméletileg semmilyen munkát, kivétel volt a Goethe Intézetben 



szervezett kortárs gyerekirodalmi konferencia, ahol workshopot és beszélgetést vezettem 

Regina Kahn illusztrátor kollégámmal (lehet erre nemet mondani…?). Ebben a 

beszélgetésben mondtam, hogy van olyan, hogy egy feladat és egy illusztrátor nem találja 

egymást, a hosszas kínlódás helyett érdemes ilyenkor inkább váltani. A Naphegyesek ezt 

hallván, nem csak a “tanácsot” fogadták meg, hanem rögtön fel is ajánlották a feladatot. Ami 

ismét csak olyan helyzet volt, amire nem lehetett nemet mondani, mert első perctől nagyon 

fontos könyvnek gondoltam ezt a munkát, zseniálisnak éreztem az ötletet, tetszettek a 

szövegek, szóval “kivételesen”, elvállaltam, még annak tudatában is, hogy húzós lesz 

kitalálni, megcsinálni, a kevés idő miatt. 

PRAE.HU: Milyen kritériumok alapján válogattátok ki a gyerekeket? Élethelyzeteket? 

Mészöly Ági: Az első kötetben megpróbáltunk minél különbözőbb szociokulturális hátterű 

gyerekeket bemutatni. El akartunk menni a szélsőségekig és direkt tettük a kötetben egymás 

mellé a tízgyerekes, mélyszegénységben élő roma család legkisebb gyerekének és a felső 

tízezer kivételezett életét élő kislánynak a történetét. Kilenc-tizenegy éveseket kerestünk, 

lehetőleg olyanokat, akiken keresztül többféle családmodellt és helyszínt megismertethetünk 

az olvasókkal. A második kötetben a fő szervezőerő az iskola, illetve annak hiánya-mássága: 

alternatív oktatásban tanuló gyerekek szólalnak meg a riportokban, illetve olyanok, akik 

valamilyen okból magántanulók lettek. A magántanulók között sok olyan gyerek van, aki 

valamiben kimagasló tehetséget mutat, evidens volt tehát, hogy ilyen gyerekek is 

bekerüljenek a könyvbe.  

 
Mészőly Ági 

 

 

 



 

 

 

PRAE.HU: Mennyire volt nehéz interjúalanyokat találni? 

Mészöly Ági: Míg az Ez egy ilyen napnál elsősorban a saját kapcsolati hálónkat használtuk, 

ismerősök ismerőseinek az ismerőseiig bezárólag, az Egy másmilyen nap tervezésekor sokkal 

tudatosabban kellett keresgélnünk. Néhány gyereket például egy-egy szervezeten keresztül 

találtunk meg: Katát a Magyar Sakkszövetség sajtósa ajánlotta, Olivért az Artistaképző 

igazgatója. A legtöbb figyelmet természetesen a tartósan beteg gyerek kiválasztása jelentette - 

hiszen vannak olyanok, akik kényszerűségből nem járnak iskolába, például egy elhúzódó 

orvosi kezelés miatt, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy ez a könyvben is 

megjelenjen - hiszen ebben az esetben egy krízishelyzetben élő családot kellett megkérnem 

arra, hogy, ha csak egy nap erejéig is, engedjenek be az otthonukba, az intim szférájukba. 

Hatalmas segítséget kaptam az Őrzők Alapítvány munkatársaitól, több alkalommal 

találkoztunk, elég hosszadalmas folyamat volt, hiszen figyelembe kellett venni a gyerekek 

aktuális állapotát, a betegségük prognózisát, a szülők attitűdjét, a kezelések időpontjait, sőt, 

még az én aktuális egészségi állapotomat is, hiszen az ember náthásan nem készít interjút 

transzplantáción átesett gyerekkel. 

PRAE.HU: Hogy zajlott az interjúzás?  

Mészöly Ági: Ideális esetben - és a szövegek nagy része, szerencsére, így készült - tényleg 

reggeltől estig együtt voltam a gyerekekkel. Rádha-Lilával hajnalban találkoztam a Krisna-

völgyi szentélyben, Csillaggal a térdig érő hóban caplattunk vízért, Barnabással közösen nem 

jutott eszünkbe Buda ostroma, és bár a Táncművészeti Egyetemen én csak figyeltem Kamill 

balettóráit, a nap végén nekem volt izomlázam. Néhány gyerekkel kevesebb időt tudtunk 

együtt tölteni, de ez a "kevesebb" is több órát, fél napot jelentett, saját környezetükben. Volt 

olyan gyerek, akivel egy pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot, de a zárkózottabbak is 

hamar "megszokták" hogy ott vagyok, figyelek. Próbáltam nem belefolyni a dolgokba, csak 

fülelni, jellemző félmondatokat és gesztusokat elcsípni. Ahhoz, hogy egyes szám első 

személyben el tudjak mondani egy-egy napot, rengeteg ilyen apróságra volt szükségem, a 

füzetem tehát tele volt látszólag lényegtelen jegyzetekkel és szófordulatokkal. Aztán az 

elkészült szövegeket egyeztetni kellett, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is - és ez 

nem volt problémamentes. 

PRAE.HU: Egy-egy ábrázolt élethelyzetről olvasni sem könnyű, hát még látni, 

betekintést nyerni. Mi volt ebben a legnehezebb? 

Mészöly Ági: Egyértelműen az, hogy teljesen neutrális maradjak. Hogy ne lelkesedjek 

túlzottan, ne vonódjak be, vagy ne ítélkezzek, hogy meg tudjam tartani a megfigyelő szerepét. 

És ez természetesen a legtöbb esetben nem sikerült, hiszen más szempontból pedig éppen bele 

kellett bújnom az interjúalany bőrébe. De ha azt akartam, hogy érezhető legyen az, hogy a 

gyerekek számára teljesen normális, evidens az, ahogy ők élik a napjaikat, teniszcsillagnak 

készülve, egy viszonylag zárt vallási közösség tagjaként vagy éppen alig-kamaszként a 

világhír kapujában, akkor semlegesítenem kellett a saját érzéseimet, értékítéletemet. Mondok 



konkrét példát... Krisna-völgyben a reggeli tanítás például a férfi-női szerepekről szólt, és hát 

nem kifejezetten egyezett azzal, amit én vallok ebben a témában. Viszont akkor és ott az volt 

a dolgom, hogy megértsem és képes legyek tolmácsolni azt a lelkesedést, amivel az 

interjúalanyom befogadta ezt a tanítást.  

 

 
 

PRAE.HU: A kötet innovativitásához nem fér kétség, a HUBBY innovációs shortlistjén 

is ott van, sőt illusztrátori jelölést is kapott. Számítottatok erre? 

Paulovkin Boglárka: Nagyon szerettem ezt a munkát és elégedett is voltam a 

végeredménnyel, de végig a “szolgálólány" szerepét alakítottam. Adott volt egy remek ötlet, 

adott volt a gyerekek magával ragadó világa, élete, ehhez mi, alkotók - talán Ági is egyetért 

velem ebben - a legmélyebb alázattal “csak” formát kellett, hogy adjunk. Azt szerettem volna, 

ha a gyerekek, a szereplők és az olvasók is ráismernek a saját életük vizuális lenyomataira, 

beazonosítják a kis képi üzeneteimet és szeretik a könyvet. Szívesen veszik újra és újra kézbe, 

szívesen ajánlják a barátaiknak. Innovációra és pláne szakmai elismerésre egyáltalán nem 

gondoltam. Teljesen más minőségű vállalás, mint egy Tárkony vagy egy Nem mese képi 

világának a megteremtése.  

Mészöly Ági: Számítottam arra, hogy "szakmai berkekben" pozitív lesz a fogadtatás, hiszen 

tényleg elég jó ötleten alapul a két könyv, és azt hiszem, becsületesen sikerült megírni is - bár 

a három shortlistes eredmény (illusztrátor, szerző, innovatív könyv - a szerk.) engem is 

meglepett. Viszont azt, hogy az olvasók között is ilyen népszerű lesz az Ez egy ilyen nap, nem 

gondoltam volna. Konkrétan azt hittem, hogy ez rajtam és Edinán kívül pont senkit nem 

érdekel... ez elég örömteli meglepetés volt. 



PRAE.HU: Azért akkor nem adták volna ki… És arra gondoltatok, hogy az első kötet 

után folytatásra kerül sor? 

Mészöly Ági: A folytatás gondolata bennünk hamarabb felmerült, de realitássá akkor érett, 

amikor egyrészt az olvasók erre szavaztak azzal, hogy megvették a könyvet, másrészt 

megtaláltuk azt a koncepciót, ami elviszi a hátán az újabb összeállítást. Nem akartam 

ismételni magam, ezért kerestünk a Másmilyen napba - másmilyen napokat. 

Paulovkin Boglárka: Valahogy egyértelmű volt, hogy folytassuk, és azt is hamar eldöntöttem, 

hogy hasonló szellemben teremtve, de egyértelműen más látványt szeretnék a folytatás-

kötetben, amiről úgy érzem, hogy sikerült is. Ha egymás mellé teszed a két könyvet, 

nyilvánvaló, hogy testvérkönyvek, még akkor is, ha az egyiken ecset-gesztusokkal készültek 

az “ikonok”, a másikon vektorgrafikus sterilitással. Megmaradt a montázs-szerű sűrítés a 

belső illusztrációkban, de a színflekkek akvarelles jelleget kaptak a roncsolt, nyomatszerű 

megjelenés helyett. És persze markánsan más a színvilág a borítón is, az oldalakon is. 

PRAE.HU: Bogi, illusztrátorként mi jelentette számodra a legnagyobb kihívást? 

Paulovkin Boglárka: A rövid időn kívül, ami rendelkezésre állt, a költségvetés szűkössége is 

feladta a leckét, így lett kétszínnyomás a belíveken. Persze a nehézségeket az alkotók 

igyekeznek előnyükre fordítani, és hát melyik grafikus ne élvezné, hogy duotone-ban kell 

megoldania egy adott világot? Eredetileg színes képekben gondolkodtam, később kellett 

váltani, de akkor már magát a stílust nagyjából láttam magam előtt. Szerettem volna nagyon 

mai látványt, használni a ránk - és a célközönségre - zúduló kommersz látványelemeket, így 

kerültek - szó szerint - a képbe különböző vektorgrafikus rajzok, ikonok, jelek. Ugyanakkor 

többrétegű képeket szerettem volna létrehozni, amik nemcsak nyilvánvalóan tetten érhető 

elemeket mutatnak meg a történetekből, hanem azt a hangulatot is, amit az adott szereplő 

története számomra jelentett. Ezen túl pedig játszani szerettem volna, így születtek kis 

vándorló szellemek pixelekből az egyik szöveg nyomán, pingpongozó Napóleon-katonák a 

másikén. Szerettem volna artisztikus, nyomatszerű, roncsolt felületekkel kombinálni a 

vektoros rajzok sterilebb vagy olykor sablonos jellegét. Mivel tízéves, vagy annál idősebb 

gyerekeknek szántuk a könyvet, olyan látványt szerettünk volna teremteni, ami vonzó a 

tinédzserek számára.  

 

PRAE.HU: A kötet egységének megteremtésekor, ilyen szerteágazó és különböző sorsok 

mellett, adta magát az ábrázolásmód vagy több mindent kipróbáltál, hogy működjön? 

Paulovkin Boglárka: A legnehezebb feladat valóban az egység megteremtése volt az 

illusztrációk között, úgy, hogy közben ne váljon egyhangúvá, semmitmondóvá, üressé egyik 

kép sem. De amikor ilyen rövid idő alatt kell létrehozni valamit, akkor inkább fejben döntöm 

el a főbb irányokat, kevésbé jellemző a próbálgatás. Ezt a kiadónak nehéz inkább elviselni, 

mert amíg meg nem szülöm azt, ami nagyjából prezentálja, hogy mit is gondolok, addig nem 

láthat semmit és ez idegesítő. Ehhez bizalom kell, ami pláne nehéz, amikor már a második 

illusztrátor áll neki dolgozni a kötet képein. Emiatt is igyekeztem egy követhető, megérthető, 

folytatható vizuális vonalat minél gyorsabban összehozni. 



PRAE.HU: Mi jelenti szerintetek a kötetek legnagyobb vonzerejét? 

Mészöly Ági: Egyrészt az, hogy nagyon szépek. Komolyan. Bogi fantasztikusak kitalálta, 

megcsinálta, összerakta. Élmény kézbe venni. Másrészt talán az, hogy a 

gyerekeket/embereket igenis érdekli a többi ember/gyerek élete. Szeretünk bekukkantani 

mások világába, szeretünk valóságos dolgokon ámulni, szörnyülködni, irigykedni. Belelátni 

mások fejébe. Már Micimackó is azon gondolkodott, milyen lehet másvalakinek lenni... És az, 

hogy valós gyerekek valós napjait mutatják be ezek a könyvek, pont ezt a kíváncsiságot 

pöckölgeti. 

Paulovkin Boglárka: Minél homogénebb világot ismerünk, annál nehezebben viseljük el, 

értjük meg azt, ami attól különbözik. Ami más, mint amit közvetlenül ismerünk, az 

idegenkedéssel, félelemmel vagy akár utálattal tölthet el bennünket. A könyvben szereplő 

nagyon különböző életekbe belesve, bennük elrejtőzve és körülnézve sok mindent teljesen 

másképp lát az ember. A gyerek is. Nem nagyon tudnék egyszerűbb és hatékonyabb eszközt 

ezeknél a könyveknél az “érzékenyítésre”, az elfogadás, a beleérzés képességeinek 

kinyitására, megerősítésére. És persze azért működik, mert elsősorban is izgalmas - ki ne 

szeretne bekukucskálni a zárt ajtók mögé? A gyerekek kíváncsiak egymásra, és Ági igazán 

közel tudja hozni hozzánk a mesélőket. 

PRAE.HU: Milyenek az olvasói visszajelzések a szülőktől és milyenek a valódi 

célközönségtől, azaz a gyerekektől? 

Paulovkin Boglárka: A gyerekek imádják ezeket a történeteket, mert “igaziak”. Rá lehet 

csodálkozni, hogy milyen más életek is vannak, ugyanakkor a jól megírt szövegek 

érdemeképpen könnyű azonosulni is a kötet hőseivel. Példaképekké válnak vagy bajtársakká, 

akikkel hasonló “szenvedések” kötik össze őket, mint amit maguk is átélnek a saját életükben, 

vagy egy nagyon más világ távoli szereplőiként közel hoznak olyasmit is, amit az olvasók 

nem tapasztalhatnának meg másképpen. Kinyílik számukra több, másik világ. Ugyanakkor a 

könyvet olvasva a gyerekek önkéntelenül elkezdik a saját életüket is kívülről látni. 

Rácsodálkoznak arra, hogy ha kicsit távolabbról szemlélik a számukra akár unásig ismert 

mikrovilágot, az milyen másnak tűnik. Rájönnek, hogy a saját életükben ők is főhősök…  

PRAE.HU: Lesz harmadik kötet? 

Mészöly Ági: A folytatás előfeltétele egy olyan koncepció, ami az előzőekhez képest 

innovatív, de nem erőltetett. Én imádom ezeket az interjúkat, de utálnám ismételni magam, 

vagy azt a benyomást kelteni bárkiben, hogy a harmadik bőrt is le akarjuk húzni a 

riportmesekönyv-rókáról. Tehát ha túl sokat kell(ene) gondolkodni a dolgon, akkor inkább 

elengedném. De ha a kiadó részéről létező szándék találkozik egy nyilvánvalóan jó ötlettel, 

akkor kár lenne ellenkezni. 

Paulovkin Boglárka: Én el tudok képzelni harmadik kötetet, mert úgy érzem, van még benne 

lehetőség, még ha most mintegy tükörképként, ikerpárként is tettük egymás mellé a két 

könyvet. Ám a történeteket végigolvasva egyre nyilvánvalóbb, hogy nem lehet elvágólagosan 

kijelenteni, hogy mi számít rendkívülinek, és mi számít rendesnek, normálisnak, átlagosnak. 

Egyetlen dolog van, amiben biztosak vagyunk a 25 történet elolvasása után, hogy ezek a 



skatulyák nem működnek igazán. Meg kell hallgatnunk egymást, mert mindannyiunk 

története érdekes és fontos… 

 
forrás: http://www.prae.hu/article/9888-valos-gyerekek-valos-napjai/ 

 

 

 

 

A fogyatékossággal élőket segítő szervezeteknek segítenek 

pályázatokkal 
 
Három pályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az 

otthonukban fogyatékossággal élő embereket segítő civil szervezeteknek - közölte az 

Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken 

Budapesten, sajtótájékoztatón. 

 
Czibere Károly a VIII. kerületben található, fogyatékossággal élők által működtetett Nem 

Adom Fel Cafe & Barban közölte, a felhívásokkal a felnőttkorban látássérültté vált emberek 

elemi rehabilitációját, segítő és terápiás kutyák kiképzését, valamint a fogyatékossággal élők 

családjának információt nyújtó szervezeteket támogatják összesen mintegy 150 millió forint 

értékben. 

Az államtitkár kiemelte, az otthonukban fogyatékossággal élő embereknek is meg kell 

teremteni az integráció lehetőségét, hogy hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz, és ne 

maradjanak magukra a problémáikkal, ne éljenek izoláltan. 

 
forrás: http://www.hirado.hu/2017/06/16/a-fogyatekossaggal-eloket-segito-szervezeteknek-segitenek-

palyazatokkal/?source=hirkereso# 
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