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Rendeződhet az elektromos mopeddel utazók helyzete a fővárosban
Szabályozottá válhat az elektromos kerekes székkel és a mopeddel közlekedők utazása a
főváros közösségi közlekedési járatain.

A mozgásukban korlátozott személyek utazásáról a BKK meghívására tegnap egyeztetést
tartottak a mozgássérültek képviseletét ellátó szervezetek, az autóbusz- és villamosvezetők
érdekképviseletei, illetve a közlekedési szolgáltatók. A megállapodás szerint a BKK
hamarosan részletesen kidolgozza az elektromos mozgássegítő eszközökkel való közlekedés
szabályrendszerét.
Az egyeztetésen résztvevő szervezetek egyet értettek abban, hogy a BKK-nak – az egységes
gyakorlat megteremtésére – szabályoznia kell az elektromos kerekes székek és a mopedek
szállítási feltételeit. A kitűzött célnak megfelelően, a cég a közeljövőben részletesebben fogja
szabályozni az egyéb mozgást segítő eszközökkel történő utazás kérdését.
A BKK hatályos szabályzata jelenleg kizárólag a vonatkozó kormányrendelet szerinti
szövegezést tartalmazza („a fogyatékkal élő személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő
eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések
nem alkalmazandók.”).

Ezen túlmenően a BKK jelenleg nem szabályozza az egyéb mozgást segítő eszközök
szállítását. A tervezett módosítással azonban az elektromos kerekes székkel és mopeddel
közlekedők utazása várhatóan teljesen szabályozottá válik.
Forrás: vezess.hu

Mozgássérülteknek is használható fitneszterem nyílt ma a Tátra utcában

Fotó: Bakró Nagy Ferenc / Index

A terem látássérülteket és mentális betegségekkel küzdőket is vár, teljesen akadálymentesített.
Ez a speciális kialakítás mellett olyan egyszerű megoldásokat is jelent, amit bárki más is
követhet, minden különösebb beruházás nélkül: mondjuk, hogy nincsenek forgóajtók vagy
alacsony a recepciós pult.
A részletekkel hamarosan jelentkezünk.
Forrás: index.hu

Világbajnok lett az autista kisfiú
A most 11 éves Ethan Fineshribernél hároméves korában diagnosztizálták az autizmust.
Két évvel később az édesanyja bátorítására kezdett sportolni, hogy barátokat szerezzen,

és persze mert a sport egészséges. Ethan először a karatét választotta, és azonnal
szerelembe esett a küzdősportokkal.
Amikor kipróbálta magát a taekwondóban, rögtön tehetségesnek találták. Edzője biztatására
kezdett versenyezni. Könnyedén megnyerte három évvel ezelőtt az országos bajnokságot a
korosztályában, ezután kezdte el a nemzetközi megmérettetéseket.
Idén júliusban aztán teljesült az álma, és korosztályos világbajnok lett a Little Rockban
megrendezett nemzetközi versenyen. Ethan a versenyzést mindenképpen folytatni akarja, és
minden esélye meg is van rá, hogy hamarosan felnőtt viadalokon is diadalmaskodjon.
Érdemes megnézni a videót!

Videó: https://youtu.be/0RkbKgQR9z0
Forrás: nlcafe.hu

Egyedül neveli a gyermekeit

Viharos gyorsasággal távozott az édesanya, majd tűz ütött ki a családi fészekben.
Történetem szomorú, de hiszem, hogy van kiút. Kemecsén születtem 1970-ben.
Gyermekéveimet állami gondozottként töltöttem 24 éves koromig. Azt hittem, az életem
végre jóra fordul, amikor megnősültem, de sajnos, nem így lett.
Két és fél éve egyedül nevelem a három kiskorú gyermekemet, mert az édesanyjuk elhagyott
bennünket. Több kézműtéten estem át, minek következtében szövetelhalással és
érzékcsökkenéssel járó egészségkárosodás alakult ki nálam. Megváltozott munkaképességű
vagyok, alacsony jövedelemmel rendelkezem.
Hamuba halt remények
A Start Rehabilitációs Vállalatnál dolgozom több éve. Nyáron átmenetileg szüneteltetem a
munkaviszonyomat, mert nincs kire hagynom a gyerekeket. A lányokat (a 10 éves Boglárkát,
a 8 éves Zsanettet és a 7 éves Rékát) nagyon megviselte az édesanyjuk távozása, aki hivatalos
formában is lemondott róluk.
2014-ben ideiglenesen a Családok Átmeneti Otthonába kerültünk, majd nevemre szóló,
komfort nélküli önkormányzati bérlakást kaptunk. Sajnos, a lakhatásunk az idén januárban
ismét veszélybe került, ugyanis távollétünk alatt a cserépkályhából kipattanó szikra miatt
kiégett az otthonunk.
Átmenetileg van hol lakniuk
Újra a Családok Átmeneti Otthonába kényszerültünk. Egy jótevőnk segített azzal, hogy –
átmenetileg – a használaton kívüli ingatlanába költözhettünk. A problémánk csak időlegesen
oldódott meg. Mindhárom lányom a nyíregyházi Bem József Általános Iskola tanulója, ahol
minden lehetőséget megkapnak, hogy jól teljenek a napjaik és tanulhassanak.
Ezúton szeretném megköszönni az intézmény vezetőjének, dr. Baloghné Mester Évának, a
szülői közösségnek és a velünk foglalkozó szakembereknek mindazt a sok segítséget és
támogatást, amelyet a tanév során a gyermekeimnek és nekem nyújtottak.
Sokat imádkozom, hogy legyek erős, kitartó, és ne adjam fel. Azt szeretném, ha a lányaim
biztonságban és szeretetben nőnének fel, ehhez viszont minimum egy lakás és biztos anyagi
háttér kellene. Aki teheti, kérem, legyen a segítségünkre!
Forrás: szon.hu

MÁR A PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYT IS LAKATOLNI KELL
Átlátszó védőburkolattal, lakattal és lánccal védi parkolási igazolványát egy autós.
Ez a furmányosnak tűnő megoldás talán elrettenti az erőszakos behatolót a szélvédő mögé
helyezett kincs megszerzésétől.
A parkolási igazolványt mozgásukban korlátozott személyek használhatják. Személyre szól,
nem a gépjármű rendszámára, ezért szinte bárki szabályosan kiteheti a szélvédője mögé, aki
saját autójával szállítja az igazolvány jogos tulajdonosát.
Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a
rendőr és a közterület-felügyelő ellenőrizheti.
Szükség van ellenőrzésre a visszaélések miatt, de évente csupán 100-120 visszaélésben zárul
le nyomozás. A legismertebb eset Liptay Claudia televíziósé, aki több mint egymillió
forintos pénzbüntetésre ítélt a Fővárosi Törvényszék, mert elhunyt édesanyja parkolási
igazolványát használta.
Gyakrabban előfordul, hogy éppen a jogosultak kénytelenek kínos magyarázkodásba fogni.
Tipikus eset, amikor a szülő autóval viszi iskolába érintett gyerekét. Bemennek az épületbe,

és amikor a szülő egyedül megy vissza az autóhoz, a közterület-felügyelő megkérdezi, miért
van kint a kártyát.
A LÁTSZAT NÉHA CSAL
Az ép vezető is lehet jogos felhasználó, ha hozzátartozóját szállítja, vagy olyan intézmény
alkalmazottja, amely fogyatékos személyeknek segít.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa azoknak jár, akik
közlekedésképességükben súlyosan akadályozottak, ami nem jelenti minden esetben azt, hogy
mozgássérültek. A jogosultak lehetnek látássérültek, értelmi fogyatékosok, hallássérültek,
autisták, mozgásszervi fogyatékosok stb., köztük olyanok, akiknek fogyatékossága rejtve
marad első, sőt sokadik látásra is.

Forrás: vs.hu

Bemutatták a Magyar Paralimpiai Csapat egyedi forma- és sportruházatát
A Várkert Bazárban rendezett divatbemutatón prezentálták a magyar paralimpiai
csapat riói formaruháját, melyet az augusztus 28-án, a Nemzeti Színházban rendezett
eskütételen, a szeptember 7-i riói paralimpiai megnyitó- és a szeptember 18-i
záróünnepségen viselnek majd a sportolók.
Bemutatták a 39 fős csapat egyedi sportruházatát is, emellett a Magyar Paralimpiai Bizottság
közgyűlése egyhangúan fogadta el a magyar paralimpiai csapat összeállítását.

A sportolók közül tízen úszásban, hatan asztaliteniszben, öten-öten kerekes székes vívásban
és atlétikában, négyen parakajakban, ketten-ketten lövészetben, cselgáncsban és erőemelésben
versenyeznek, egy–egy sportoló pedig evezésben, kerékpárban és kerekes székes teniszben
indul.
A csapatvezető az MPB sportigazgatója, dr. Tatár András lesz. A magyar paralimpiai csapat
eskütételére augusztus 28-án, a Nemzeti Színházban kerül sor, a csapat zászlaját a hetedik
paralimpiájára készülő, kétszeres paralimpiai bajnok Ráczkó Gitta úszó viszi majd.
A formaruházatot pályázaton választották ki, a zsűri tagjai Epres Panni Borókai Fanni és Pálfi
Judit paralimpiai ezüstérmes vívó voltak.
A formaruházatot a Celeni készíthette el, a tervező Cselényi Eszter kék-barna-fehér színű
kollekciója a hagyományos magyar motívumokat és modern szabásmintát ötvöz. A tervező
ügyelt arra, hogy a mozgássérült, kerekes székes sportolók speciális igényeit figyelembe
vegye, zipzárakkal, egyedi szabásformákkal, a kerekesszék által nem bepiszkítható
anyagokkal készítette el a ruhákat.
A parasportolók nem sajnálatot akarnak. Nem kérnek túlzó, bizalmaskodó segítséget sem.
Egyenlőséget, azonos esélyeket és azonos megítélést kérnek. Ezért került a magyar
paralimpiai csapat logójába az E betű, az egyenlőség, és az esély szavak kezdőbetűje.
Magyarország és minden magyar büszke lesz 39 paralimpikonjára
-mondta köszöntőjében Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
A riói paralimpia megnyitóját szeptember 7-én rendezik, a záróünnepség 18-án lesz.
Forrás: olimpia2014.24.hu

ÚSZÓ VISZI A MAGYAR ZÁSZLÓT A PARALIMPIÁN
A Magyar Paralimpiai Bizottság pénteki közgyűlésén jóváhagyták a szeptember 7. és 18.
között sorra kerülő paralimpián résztvevő magyar csapat összetételét: a majdnem
véglegesnek tekinthető helyzet szerint 11 sportágban 39 versenyző képviseli az országot
Rio de Janeiróban. A megnyitón a hetedik paralimpiájára készülő úszó, Ráczkó Gitta
viszi majd a magyar zászlót.
Szabó László, az MPB elnöke az MTI érdeklődésére azt mondta, egy-két halvány esélyük van
még szabadkártyák révén kvótát szerezni, de ezekben nem igazán reménykednek. A 39-es
létszám hattal több, mint a négy évvel ezelőtti, londoni.
A csapatot és a formaruhákat pénteken este, látványos show műsor keretében mutatták be a
Várkert Bazárban. A felvonuló kollekciót, amelyben a fehér, a sötétkék és a világosbarna szín
dominál, a celeni márkát képviselő Cselényi Eszter álmodta meg, míg a küldöttség
sportruházatát a magyar tulajdonú Tisza tervezte és gyártotta. Utóbbiban a hagyományos
piros-fehér-zöld mellett a szürke-bordó színkombináció kapott még főszerepet.
Cselényi Eszter elmondta: ez a projekt különösen kedves volt a számára, de egyben nagy
kihívás is, mindenki esetében külön szabásmintával dolgoztak,minden sportolóra ráigazították
a ruhákat.
Forrás: origo.hu

Önfeledt szórakozás a Balatonnál – akadálymentes máltai tábor
mozgáskorlátozottaknak
250 fiatal részvételével rendezi meg július 11–17. között Balatonföldváron a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat harmadik táborát a mozgáskorlátozottak számára. Fürdés, vitorlázás, rally,
diszkó: vendég és kísérő önkéntes együtt nyaral az akadálymentesített tóparton.

„Az év többi hetének is ilyennek kellene lennie, ami itt természetes, annak nem kellene
varázslatszámba menni az életükben” – mondja Romhányi Tamás, a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat (MMSZ) kommunikációs vezetője, miközben bemutatja a
mozgáskorlátozottak és a kísérő önkéntesek számára szervezett balatoni tábort. A 104
országban működő Szuverén Máltai Lovagrend több mint harminc éve szervez
mozgáskorlátozottak számára tábort. Ezek a mintegy ötszáz főt vendégül látó rendezvények
országról országra vándorolnak, eddig már tízezernél is több résztvevőt fogadtak. „Hihetetlen
dolgok történtek az táboroknak köszönhetően, házasságok születtek, emberek sokasága
tapasztalt meg hatalmas átalakulást, mivel itt megérezték, lehet másképp is élni, van kilépés a
beszűkített hétköznapokból” – véli a kommunikációs vezető. Hozzáteszi: A fogyatékkal élő
embereknek őszinte elfogadásra, kapcsolatra, természetes viszonyulásra van szükségük, nem
sajnálatra. Ha ez megvan, abból sok minden következik.

„Magyarország 2012-ben kapta meg a nemzetközi nagytábor szervezésének feladatát” –
mondja Kállay Ubul Tamás, akkori táborvezető, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége
közelmúltban leköszönt elnöke. „Itt határoztuk el, hogy nekünk ezt hazai szinten is meg kell
csinálnunk, mert a nemzetközi táborba mindössze 10-20 magyar résztvevő tud elutazni. Így
történt, hogy idén már a harmadik alkalommal tudta meghívni a szeretetszolgálat nyaralni az
érintetteket. A több mint 250 táborlakót a »Málta« régiói toborozták, ők szervezték meg
utazásukat, s a programokon is csapatot alkotnak az egy területről érkezők. Idén a hét régió
mellett egy országos központi csapat és egy erdélyi is létre tudott jönni.”

„Fontos a regionalitás” – hangsúlyozza Győri-Dani Lajos, az MMSZ ügyvezető alelnöke.
„Mind a vendégeket, mind a kísérő önkénteseket helyben szólítjuk meg, hogy a jövőben is
fenntartható kapcsolatok jöjjenek létre a fiatalok között. A vendég és a kísérő a táborban,
szimbiózisban tölti el a nyaralás hetét. Az önkéntesekben lévő félelem, idegenkedés a
mozgássérültetekkel szemben biztosan megszűnik, de azt is merem mondani, hogy majd a
gyerekeikben is. Nagy élmény számukra, hogy itt természetes módon tudják megélni a
kapcsolatot egy olyan elidegenedett világból érkezve, ami fél mindenfajta sérüléstől. Ebben a
természetes közegben leomlanak a gátak. Érték ugyanakkor az is, hogy a fiatal itt ajándékba
adta az erejét, ő itt hasznos volt önkéntesen, s hiszem, hogy ezt az értékrendet tovább tudja
vinni” – mondja a már huszadik táborban közreműködő Győri-Dani Lajos, akinek idén a
lánya segítőként van jelen Balatonföldváron.

Az MMSZ ügyvezető alelnöke azt is kiemelte, hogy a tábor anyagi fedezetét helyi szinten
biztosítani tudják: a balatoni nyaralás ingyenes mind a mozgáskorlátozott, mind az önkéntes
fiataloknak. „Világosan megmondjuk, egy fiatal táborozása 80 ezer forintba kerül, és az adott
településen mindig akad, aki hozzájárulást ad. Ma már nem nehéz a finanszírozás, már
nagyon sok energiát fektettünk bele, és a támogatók évről évre rengeteg pozitív visszajelzést
kaptak. Mára a költségek egyharmadát pályázati forrásból, kétharmadát egyéni és céges
támogatásból biztosítjuk.”

A tábor színes programmal várja a résztvevőket. „A fő örömforrás az akadálymentesített
balatoni strandon való fürdés, ami sokak számára az első alkalommal adatik meg” – mondja
Bánlaki Szabolcs, aki érintettsége révén szintén táborlakó, ugyanakkor, mint máltás dolgozó,
bekapcsolódik a szervezésbe is. A vízbe jutást egy rámpa, egy emelőszék és az erre a célra
alkalmassá tett kerekes székek teszik lehetővé, a hátteret pedig egy szerviz biztosítja, ahol
megjavítják a víz okozta hibákat.
A gyógypedagógus-asszisztens Józsa Dániel szerint nagyon értékes az, hogy vannak
mozgássérültek, akik közreműködnek a szervezésben, s megmutatják, mit hogyan kell
csinálni, s olyasmikre is felhívják a figyelmet, amik egy ép ember eszébe sem jutnának. Ilyen
például az ebédlő asztalainak megemelése, amik alá csak így fér be a kerekesszék. „Látszik a
sok energia, rengeteg kompetencia jelenik meg” – dicséri a szerevezőket a szakmabeli
önkéntes.
A táborlakók másik kedvence a diszkó, nem múlhat el este nélküle. Szédületes a hangulat,
éjjel kettőig megy a tánc. „Még a könnyem is kicsordul, amikor látom azt a felszabadult
örömet. Mindenki, amit tud, mozog” – mondja Kállay Ubul Tamás.

A táborlakók nem unatkoznak: a programok közt vitorlázás, rally, floorball és paintball,
tanyagolf, rögbi, vízi versenyek, kézműves-foglalkozások, üvegfestés szerepelnek. Ezek
mellett nem maradnak el az elcsendesedés alkalmai: a nyitó szentmisét Kozma Imre atya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke mutatta be, és tartottak taizéi imaestet is.
Esténként ugyancsak fő esemény a „táborhíradó”: a Dextramédia csapata egész nap rögzíti az
eseményeket, a táborlakók számára pedig óriási élmény viszontlátni mindezt. Vándor Attila,
aki a videózás mellett mentőápoló is, évek óta részt vesz a máltai táborban. „A »Máltában« az
jó, hogy van annyi rugalmasság a rendszerben, hogy mindenki feltalálhatja magát, lehet
kezdeményezni, alkalmazkodni egy-egy helyzethez. Nagy a háttérkapacitás, ami tovább
erősíti a rugalmasságot. Aki beteszi ide a lábát, hogy dolgozzon, elkapja a gépszíj, s nem
szabadul. Az embert magával ragadja az itteni légkör. Akiben van indíttatás, hogy hívőként
segítsen, itt megtalálja azt, hogy hatékonyan tudja tenni. Kinccsé válik az ember munkája, ezt
élhetjük meg” – mondja Attila.

A szeretetszolgálat számára is nagy kincs az önkéntesek munkája. Az 1200 alkalmazottal
működő szervezet 8-10 ezer önkéntest tud akciói keretében mozgósítani – tájékoztat Kállay
Ubul Tamás.
Határozottan cáfolja, hogy Magyarországon gyenge lenne az önkéntes aktivitás, és rámutat
arra is, hogy a segítés minősége nem elsősorban pénz függvénye. Könnyebb pénzzel segíteni,
de az emberi hozzáállás a döntő. „Emocionálisan, lelkileg az számít, ha valakire odafigyelnek,
meghallgatnak. Ember-ember kapcsolat a segítés” – hangsúlyozza.
Bánlaki Szabolcs szerint a mozgáskorlátozottak számára alapvető a szemléletváltozás.
Mindkét oldalról nyitottságra van szükség. Ha valaki valamilyen sérüléssel él, nehezen
mozdul ki a négy fal közül. Itt megvan a kipróbálás lehetősége, és a segítők is adnak
ösztönözést.

A máltai tábor infrastruktúrája itt, Balatonföldváron megteremti számos lehetőség
kipróbálását, de a legtöbb, amit ad, hogy vendég és kísérője együtt éli át ezeket az örömöket.
Kapcsolat bontakozik ki, a lehetetlen is megtörténhet. Ádám és Krisztina példája legalábbis

ezt mutatja. A kerekes székes lány kísérője a jegyespárja. Krisztina születése óta székhez
kötött, nem tudja mozgatni sem lábát, sem karját, egyedül nem képes felállni, beszéde is
akadozik. A mosoly azonban ott van az arcán: őt elfogadták.
Fotó: Lambert Attila
Forrás: magyarkurir.hu

Szeretetben és esélyegyenlőségben élnek
Bratkó József és mozgássérült felesége, Bratkóné Földesi Ágota idén ünnepli kilencedik
házassági évfordulóját. A 2008 óta a kerületben élő boldog házaspár a médiában is
tevékenykedik, mert feladatuknak tekintik a hozzájuk hasonlóan élők támogatását az
élet minden területén.
–A kerületben 2008 októbere óta élünk, egy önkormányzati lakásban. Sajnos a társasház, ahol
lakunk, nem akadálymentes, de szerencsére a lakók segítőkészek – mesélte a Lokál Extrának
József. Hozzátette, idehaza sajnos még elég nehézkes a közösségi közlekedés
akadálymentesítése. Csupán a villamosok, trolibuszok 5-10 százaléka alacsony padlós, az
autóbuszpark 35 százaléka sem az még.

Ágnes, József és Buksi
–Akik nem ismerik a mozgássérültek életét, nem is tudják beleképzelni magukat, hogy míg
egy normális ember felszáll akár egy magas padlós autóbuszra, addig a mozgássérült ott
fagyoskodik, ázik, fázik a megállóban, várja a számára is használható járművet – fejtette ki
József, aki az Ifjúsági Magazin című újságból ismerte meg Ágotát.
–Feleségem születése óta nem tud beszélni, jelbeszéddel és gyors kommunikációs
eszközökkel érintkezünk. Közösen létrehoztunk egy rádióműsort, az Esélyegyenlőségi
Magazin fogyatékkal élőkről és kisgyermekes családokról szól. Ezt több helyi és körzeti helyi
média is átveszi, így szinte az egész ország területén elérhető – számolt be a férj. József

örömmel újságolta azt is, hogy Buksi nevű westi segítő kutyájukkal rengeteg olyan helyre is
eljutottak, ahol kerekes székes még nem járt. Nagy élmény volt számukra például, amikor
közösen lemehettek megnézni a budafoki Törley pincéjét.
Forrás: lokal.hu
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