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Ön látott már kerekes székes fiatalt szórakozóhelyen?
Ön látott már kerekesszékes fiatalt szórakozóhelyen? Nem? Mi sem. Pont ezért jött létre
a „Mozduljunk ki!” kezdeményezés, amelynek két ötletgazdája Zsolnay Dóra és
Teofilaktu Alexandra fejébe vette, hogy kimozdítja otthonról a kerekesszékes fiatalokat
is. Az első állomás a Sziget Fesztivál lesz, a végcél pedig az, hogy a szórakozóhelyeken is
szabadon szórakozhasson minden mozgássérült fiatal – szégyenérzet és akadály nélkül.
A legfrissebb adatok szerint ma Magyarországon az emberek 5%-a él valamilyen
fogyatékossággal, közülük 50% mozgássérült, akiknek bár szociális beleilleszkedéséről,
szabadidős tevékenységéről nem készült átfogó felmérés vagy tanulmány, de a szakemberek
egybehangzó véleménye szerint igen elzártan élnek, keveset járnak el, és ha mégis, akkor sem
jellemző, hogy nem fogyatékos kortársaikkal tennék ezt. Pedig szeretnének ők is szórakozni.
Erre kínál megoldást a kezdeményezés.
A Mozduljunk ki! programról
Geller Szabolccsal kiegészülve márciusban alakult meg a Kalandra fel! Nonprofit Kft., ehhez
tartozik a program, melynek kiemelt célja, hogy szakmai segítséget nyújtson azoknak a
mozgássérült fiataloknak, akik önállóbban szeretnének kikapcsolódni és egy kicsit tényleg
igazi fiatalnak érezni magukat.
A Mozduljunk ki! Sziget 2016 a csapat első projektje, amely az idei Sziget Fesztivál civil
területén, az Ability Parkkal együttműködve valósul meg. A helyszínen a Pető Intézet képzett
önkéntesei folyamatosan segítenek a tájékozódásban, a programokban való részvételben,
biztos hátteret nyújtva a kerekesszékeseknek, de teret hagyva az önállóságnak. „Ésszerű
határokon belül mindent lehet” – mondja Zsolnay Dóra.
Ugyan az ellátás teljesen ingyenes, viszont a napijegyekért ugyanúgy fizetni kell, mint bárki
másnak, és az étel-ital is önköltségű. Akinek igénye van rá, szállást is biztosítanak a
szervezők, ami a fesztiváljelleghez híven egy akadálymentesített sátorban valósul meg az
Ability Parkban. Jelentkezni a honlapon lehet, majd egy személyes találkozón kell részt venni,
hogy felmérjék, milyen jellegű és mekkora segítségre lesz majd szüksége a szórakozni vágyó
fiatalnak a fesztivál alatt, és persze azért is, hogy eldőljön, melyik asszisztens illene hozzá a
leginkább.
Tényleg biztonságos két kerékkel a Szigeten?
Csákó Dániel is a csapat tagja, ő tizenegy évvel ezelőtt, húszas éveiben egy autóbaleset miatt
kerekesszékbe kényszerült. Arról, hogy a jószándék ellenére nem rejt-e veszélyeket a
mozgássérültek buliztatása, elég markáns véleménye van: „Mindenki tisztában van
önmagával, és hogy számára mi az, ami veszélyes lehet. Dühöngeni én sem megyek be, de
nem vagyok veszélyeztetettebb, mint bárki más, aki a két lábán érkezik. Csak segítségre van
szükségem.”
forrás: valasz.hu

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány közleménye
Budapest, 2016. augusztus 2., kedd (OS) - Idén is vidám hangulatban fejeződtek be az
intenzív komplex terápiás nyári táborok Fóton
A Magyar Lovasterápia Szövetség idén nyáron is táborokat szervezett a MOL Új Európa
Alapítvány támogatásával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás
Központjának terápiás foglalkozásaira járó gyerekeknek.
A MOL Gyermekgyógyító program által támogatott táborokban négy hét alatt összesen 48
különböző típusú sérüléssel élő gyermek vett részt. Az 3 és 18 év közötti gyerekek között volt
tanulásban akadályozott, autizmussal élő, értelmileg akadályozott, hiperaktív, szorongó,
mozgássérült, halmozottan sérült, hallássérült, valamint pszichés problémákkal küzdő
gyermek. A táborok nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek élvezték a színes programokat,
melyek egyszerre nyújtottak szórakozást és sokféle terápiás segítséget. A szervezők célja az
élményterápiás eszközökön keresztül az önbizalom növelése, a mozgástól való félelem
enyhítése, a nagy- és finommotorika és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése volt.
Reméljük, hogy idén is olyan felejthetetlen élményekkel távoztak a gyerekek a táborokból,
mint a korábbi években.
Az MLTSZ munkájáról további információ található awww.lovasterapia.hu weboldalon,
illetve ebben a rövidfilmben is:https://www.youtube.com/watch?v=9KVv9ZFbpd8
forrás: os.mti.hu

Biciklik állják el az utat a vécéig
A vásárhelyi buszpályaudvaron lévő mozgássérült vécéhez nem lehet eljutni rokkant
kocsival, elállják az utat a kerékpárok. Ha valaki használni akarja a mosdót, el kell
kérnie a kulcsot. Ilyenkor szólnak a biciklik gazdáinak is, akik itt dolgoznak, az
állomáson.
– Ezzel az elektromos mopeddel képtelenség megközelíteni a buszpályaudvaron számunkra
kialakított vécét – mondta, mutatta Nádor Károly vásárhelyi mozgássérült. A rámpa
korlátjához kívül-belül láncolva, illetve a falnak támasztva mindennap öt-hat kétkerekű
szűkíti az illemhely ajtajáig vezető utat. Ahhoz, hogy a 85 centiméter fesztávolságú moped
kényelmesen elférjen, 90-95 centi kellene, ebből legalább 15-20 hiányzik.
– Én magam még nem jártam itt, de nem is tudnám megközelíteni. Első ránézésre kiderül, az
ajtó túl keskeny, és ezzel a járművel egyébként sem tudok derékszögben ráfordulni, majd
bemenni az illemhelyre. Nemcsak ez a gond: a buszpályaudvar területén padhoz, oszlophoz,
fához kötik ki a drótszamarakat. Több helyen, például a kerékpártárolónál keskeny sáv marad,
hogy az ilyen és ehhez hasonló mopedekkel balesetveszély nélkül közlekedhessünk.
Az akadálymentesített illemhely kulcsát a nyilvános vécében kérhetik el a mozgássérültek, ha
a bicikliakadályok láttán még van merszük, kedvük.
– Ha jelentkezik valaki, aki használni akarja a mozgássérültek számára kialakított vécét,
elkéri a kulcsot. Ezután azonnal szólok a kétkerekűek tulajdonosainak, a helyi dolgozóknak,
távolítsák el járműveiket. Azért tartják ott, mert szemmel tarthatják, bár onnan is loptak már el
biciklit – közölteMaszlag Pálné Mária, a nyilvános illemhely üzemeltetője. A beszélgetésre,
fényképezésre pár közlekedési alkalmazott is figyelmes lett, kijött az irodából. Elmondták:

akkor van nagyobb baj, ha idegen láncolja belülről, a rámpa korlátjához a cangáját. Neki
szólni sem tudnak.

A központi buszpályaudvaron közel 200 kerékpár számára van szabályos tároló. De legalább
ugyanennyit támasztanak, láncolnak falhoz, korláthoz, padhoz. Újabb kerékpártárolókat
kellene kialakítani – esetleg külön a DAKK-dolgozóknak –, akkor kulturáltabb lenne a kép, és
a mozgássérültvécétől is eltűnhetnének a biciklik.
forrás: delmagyar.hu

Különös jármű bukkant fel Nyíregyháza útjain

Nyíregyháza – Céljának nemigen felel meg, viszont annál nagyobb feltűnést kelt a Duo,
a háromkerekű kabrió.
Korábban sohasem látott háromkerekű kabrió tűnt fel a közelmúltban a megyeszékhely útjain.
A Duo elnevezésű gépezet mozgássérülteknek készült különféle NDK-s alkatrészekből,
megjelenésében ezért emlékeztet a közismert Simson Schwalbéra. Nyilas Viktor éppen a
különlegessége miatt hozta külföldről a rokkantkocsit.
A Velorex árnyékában
– A Simson-erőforrást a célcsoport igényeihez alakították: kézi karral indítható, és automata
kuplungon keresztül hajtja a bal hátsó kereket. A féket a kormány benyomásával lehet
működtetni. Csomagtartó nincs, viszont a lehajtható ponyvatetővel kabrióban érezhette magát
a keletnémet mozgássérült.
– A volt szocialista blokkban nem számít ritkaságnak a Duó. Magyarországra azonban soha
nem importálták. Szerintem jobban is jártak a hazai fogyatékkal élők a Velorexszel és a
Trabant Hycomattal, mert a Duo nem éppen ergonomikus: balról kell vezetni, azonban csak
jobbról lehet beszállni, a hátramenet hiánya pedig komoly fejtörést okozhat például egy
féllábú embernek – mesélte a tulajdonos.
Simson-história
A Krause vállalatot 1880-ban alapították Lipcsében. A második világháborúban elkezdték a
háromkerekűek gyártását. Először a Simson SR mopedek motorját építették be a Piccolo
Trumph-ba, majd fokozatosan továbbfejlesztették a járműveket. A Duo közvetlen elődje a
kétszemélyes Piccolo Duo volt. Ebből mindössze 2000 darab készült 1961–68 között. A Duo
2 már az M51 KHL kódú motorral készült. 1970-re jutottak el a Simson Schwalbe főbb
alkatrészeiből készített Duo 4-ig. 1972-ben indult be a termelés Brandisban, ahol a gyárat
1981-ig VEB Fahrzeugbau und Ausrüstung -nek, majd VEB Roburwerke als Werk 5 hívtak.

1972–73-ban készültek az első Duók, ezek még hagyományos, csillapítás nélküli teleszkóppal
és 6,8 literes Schwalbe benzintankkal készültek.
1973-ben jelent meg a Duo 4/1, amely hidraulikus csillapítású teleszkópokat és 13 literes
üzemanyagtankot kapott. Egészen 1989-ig gyártották ezt a típust, évente körülbelül 1000
darabot.
A leggyakoribb színek a kék, zöld és a narancs voltak, de a prospektusok szerint készült piros
is. Az ára mintegy 2900 NDK-s márka volt, a többi jármühöz hasonlóan a nyolcvanas
években erre is több évet kellett várni. (www.eredetisimson.hu)
forrás: szon.hu

A magyar olimpikon 37 évesen gyilkosság áldozata lett - Ő volt az első
paralimpikon
1909. július 31-én született Halassy Olivér olimpiai bajnok vízilabdázó. Nyolcéves volt,
amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát
amputálni kellett, de ez nem akadályozta a sportsikerekben. A fociedzéseket úszó- és
pólóedzésekre cserélte. Ahogy róla szóló írásában Nyári Krisztián fogalmazott: "Nem
volt még paraolimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja. Amerikában már
filmet csináltak volna róla."
Kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó, Európa-bajnok
gyorsúszó, mindkét sportágban többszörös magyar bajnok. 19 éves volt, amikor a
válogatottal 1928-ban, az amszterdami olimpián ezüstérmet szerzett, az aranyérmes
pólócsapat tagja volt az 1932-es Los Angeles-i és az 1936-os berlini olimpián.

Az 1932-es Los Angeles-i olimpia aranyérmes magyar vízilabdacsapata: a sor végén álló 23
éves úszó Halassy Olivér
30 évesen visszavonult, családot alapított, három lánya született. A háború után
egyike volt azoknak, akik részt vettek az úszósport újjászervezésében. 1946.
szeptember 10-én máig tisztázatlan körülmények között kirabolták és a helyszínen
agyonlőtték. 37 éves volt, a legkisebb lánya ekkor még csak újszülött volt.
Egyes feltételezések szerint egy szovjet katonai járőr el akarta kobozni az apósa
autóját, amivel egy sofőrrel együtt közlekedett. (Más írásokban azt olvashatjuk, hogy
taxival ment az úszószövetségbe.) Halassy nem volt hajlandó átadni a járművet, erre
egyszerűen lelőtték a sofőrrel együtt. A kocsit később a gumijai nélkül találták meg.
A rablógyilkosság nagy felháborodást váltott ki. A korabeli sajtó nem említette, hogy
az elkövetők szovjet katonák voltak, a lapok bestiális rablógyilkosságról írtak. Az
esetnek nem maradt életben szemtanúja.
A temetésre több mint ötezren mentek el, a gyászbeszédet Hajós Alfréd mondta. A
mozgáskorlátozottak sportegyesületét Halassy Olivérről nevezték el, az újpesti
sportcsarnok az ő nevét viseli, az épület előtt egy őt ábrázoló mellszobor látható.
forrás: femina.hu

„Úgy nem lehet leélni egy életet, hogy az ember beül egy sarokba és sír”
Nemcsak munkát ad az akadállyal élőknek a Nem Adom Fel kávézó, arra is alkalmat
teremt, hogy betekinthessünk kihívásokkal teli, ám mégsem kilátástalan
hétköznapjaikba. A dolgozók és a törzsvendégek közt akad látás-, hallás-, mozgásés értelmi sérült is, de ami közös bennük: ők nem azok az emberek, akik helyzetükön
bánkódva elvonulnának a világ elől.

“Villantsd rá a legszebb mosolyodat!”
Szentirmai Viki érzékenyítő foglalkozásokat tart a Nem Adom Fel kávézóban, ami az első,
kizárólag akadállyal élőket foglalkoztató kávézó Budapesten. A többi közt szájjal festeni
tanítja a gyerekeket, akik így betekintést nyerhetnek az itt dolgozók helyzetébe.
Cinikus ember vagyok. Nagyon jókat szoktam röhögni magamon és másokon is. Persze,
engem is ki lehet nevetni, nincs ezzel semmi gond. Ha elesek, nevetek egy jót azon, mekkorát
zakóztam. Ha azonban felszállok a verdámra, megszűnök mozgássérült lenni.
Viki elektromos mopeddel közlekedik, járni kerettel tud, bal karját korlátozottan képes
használni. Szerinte ép ember tulajdonképpen nincs is, legfeljebb más jobban rejtegeti a maga
gyengeségét.
A szocializmusban a testileg ép, egészséges ember eszményét hirdették. Intézetekben eldugva
éldegéltek a hozzánk hasonlók. Azt hihették, nincs segítség, hiszen soha nem ismertek mást;
nem hogy akadálymentesítve nem volt még semmi, a sérültek létezéséről sem igen vettek
tudomást. Tátott szájjal bámultak ránk a villamoson, ha kimerészkedtünk. Én akkor kezdtem
hátránynak érezni ezt az egészet, amikor kamaszlány lettem. Anyukám viszont arra tanított:
úgy kell utcára mennem, hogy ne zavarjon a helyzetem. Érezzem csak úgy, hogy én vagyok a
legjobb! Ezzel egy életre felvértezett önbizalommal, megtanított rá, hogy félkarú óriásnak
érezzem magam.
Azt mondta: ha bárki furcsán nézne rád, villantsd rá a legszebb mosolyodat. Akkor aztán vagy
elszégyelli magát, vagy visszamosolyog rád.
Viki azt mondja, élete igazán lánya születésekor nyert értelmet. Fruzsi ma már főiskolás, és
mindenben édesanyja segítségére van. Ő cserébe igyekszik neki átadni azt a pozitív
szemléletet, amit otthonról hozott, és aminek hála a gimis évek során is töretlen maradt az
önbizalma.
Amikor gimibe jártam, a lányok nem igazán fogadtak el. Mindig is igényes nő voltam, adtam
a megjelenésemre: anyukámtól vettem át azt is, hogy mindig szépen kisminkelem magam.
Emlékszem, óvodás koromban azt mondták neki, hogy vágassa le a hajamat, mert úgy jobban
tudom majd kezelni, ő viszont nemet mondott erre. Nem is kellett, megtanultam fésülködni a
működő jobb kezemmel.

Fot
ó: Pál Anna Viktória
A lányok összesúgtak a hátam mögött: “nézd már, azt hiszi magáról, hogy szép”. Én erre
mindig azzal válaszoltam, hogy igen, azt hiszem.
Persze, ezzel volt, aki előtt végképp elástam magam. Mások viszont elfogadtak úgy, ahogy
vagyok, és ők a mai napig a barátaim. Úgy nem lehet leélni egy életet, hogy az ember beül egy
sarokba és sír. Engem az a tudat tart életben, hogy igyekszem ugyanúgy élni, mint más
emberek. Volt olyan 15 éves kislány a foglalkozáson, aki azt mondta nekem: “most már nem
bánom, ha az élet úgy hozza, hogy kerekesszékbe kerülök, mert akkor olyan leszek, mint te.”

“Nem lettem kiközösítve, mert király arc vagyok”
A 25 éves Báder Ricsi már a kezdetektől erősíti a Nem Adom Fel csapatát, részt vesz az új
dolgozók kiválasztásában is.
A legfőbb szempont, hogy képes legyen értéket közvetíteni, hátrányból előnyt kovácsolni az,
akit ide felveszünk. Értse a “nem adom fel” életérzést, tudjon kommunikálni, egyszóval
legyen jó arc. Akkor megtalálja a neki alkalmas feladatot, akár felszolgálóként, akár a
konyhán vagy a pult mögött.

Ricsi, aki maga is felszolgáló, izomgyengeséggel született. Gyerekkorában több mint 15
korrekciós műtéten esett át: “hol kivették, hol betették a lábamba a csavarokat” – mondja.
Apja, amikor értesült fia állapotáról, elhagyta a családot. Ricsi ugyan nem haragtartó, de
eszében sem lenne felvenni vele a kapcsolatot.

Fotó: Pál Anna Viktória
Mindig a jót és a pozitívumot keresem. Édesanyám rengeteg szeretetet adott, szigorú is volt,
ha kellett, igyekezett mindkét szülő szerepét ellátni.
Sok sérültnél követik el azt a hibát, hogy nem nevelik őket önállóságra. Anyukám ezzel
szemben nem megkente nekem a vajas kenyeret, hanem megmutatta, hogyan kenjem meg.
Most is önellátó vagyok.
Az önbizalmamat az általános iskola hozta meg, ahol ép gyerekek közt nőttem fel, és
egyáltalán nem voltam kiközösítve. Jóban voltam mindig mindenkivel. Azt hiszem, ez a
személyiségemnek köszönhető, mert király arc vagyok. Ha egy-két srác rám szállt néha, őket
a szünetben elintézték a többiek. Érdekes mód épp egy ilyen srácból lett az egyik legjobb
barátom.

Fotó: Pál Anna Viktória
Nyolcadikig bottal jártam, azután volt egy gerincműtétem, aminek következtében a csípőm
legyengült. Dönteném kellett: sátrat viszek magammal a közértbe, ha vásárolni megyek, vagy
bevállalom a kerekesszéket.
Persze, alap, hogy az emberek megbámulnak az utcán, de már megszoktam ezeket a
helyzeteket: ha nagyon néznek, van, hogy rájuk kacsintok. Olyankor persze meglepődnek.
Nagyon érdekesek ezek a reakciók – talán ilyenkor döbbennek rá, milyen ciki valakit így
bámulni. Hajlamosak vagyunk külső alapján ítélkezni. Ennek a leküzdésében is segítenek az
érzékenyítő tréningek, ahol a résztvevők játékos formában ugyan, de kipróbálhatják, milyen
sérültként élni. Nem sajnálkozni kell, hogy “jaj, szegény”, inkább odafigyelni a másikra.
Ricsi – egy szilveszteri fogadalmához hűen – most vág bele, hogy megszerezze a jogsit. A
másik, aminek nagyon örülne, egy párkapcsolat.

F
otó: Pál Anna Viktória
Mindenhol ismerkedek, mindenkivel szeretek kommunikálni. Régebben nagyon meg akartam
mutatni a világnak, hogy sérült létemre barátnőm van, hogy menő vagyok. Most már inkább
azt szeretném, hogy legyen valaki, aki szeret.

“Van, ami nem adatott meg, de jót én is kapok”
Kozák László először akkor állt neki felfedezni a világot, amikor – egy tricikli és egy
tolószék után – végre elektromos kerekesszéket kapott. A férfi végtagjai egy gyermekkori
betegség szövődménye következtében nem fejlődtek ki rendesen. Habár megfelelő kezelés
mellett 70 százalékra jósolták a gyógyulását, a szülei idő előtt hazavitték a kórházból. Azt
mondja: mára megbocsájtott nekik, akkor is, ha ezzel keresztülhúzták élete legnagyobb
terveit.

Fotó
: Pál Anna Viktória
Amikor elektromos széket kaptam, nekiálltam csavarogni. Előtte csak a kórházat meg az
intézeteket ismertem. Nem tudtam, milyen a világ, milyenek az emberek. Szerettem volna
sportolni, csajozni, jó munkákat szerezni – biztos, hogy máskülönben mindre meglett volna az
esélyem, de hát nem mindenkinek jöhet össze. Talán oka volt, talán csak megtörténnek velünk
a dolgok.
Lászlót két nővére gondozta, akik váltott műszakban dolgoztak, hogy valamelyikük mindig
mellette lehessen. Gyerekkorában triciklivel közlekedett, ennek köszönheti, hogy a lába
valamennyire hajlítható. 17 évesen aztán az ország egyik legprofibb sebésze műtötte, hogy
kiegyenesítsék a térdét.
Műtét után azt mondták, még két hét és felkelhetek. Abból lett még két hét, és még két hét…
végül egy egész évet töltöttem a kórházban, nyakig gipszben. A nap felében súlyokkal kellett
nyújtani a lábamat. Depressziós lettem, úgy éreztem, nem bírom tovább. Végül a tanulás
mentett meg.
Felgyógyulása után könyvtárba is járt, falta az új ismereteket. Hamar kiderült, hogy az
egyetemre is lenne esélye, ám végül az állapota miatt ez nem valósulhatott meg. Olvasni
azonban a mai napig szeret, és nem adja fel, hogy ha álmait követve pszichológus nem is, de
egy nap legalább kommunikációs tanácsadó lehessen.

Bár csupán havi 59 ezerből kénytelen gazdálkodni, nem ez bántja a legjobban. Szeretne végre
dolgozni, érezni, hogy hasznos feladata van. A látszattal ellentétben ügyes a kezével, gyorsan
gépel, ért a számítógépes feladatokhoz is. Reméli, hogy előbb-utóbb irodai munkához jut.
Nem ez lenne az első komoly eredménye: amikor nővérei meghaltak, azt hitte, nem éli túl a
gondoskodásuk nélkül. Végül azonban teljesen önellátóvá vált. Amióta pedig hitében keres
megnyugvást, új barátokat is talált magának, akik még alacsonyabb ágyat is csináltattak neki,
amire segítség nélkül fel tud mászni.
Mindenki azt kapja, amit elbír. Lehet, hogy nem mindig könnyű meglátni, de azért kapok jót
én is. Ég és föld a különbség például aközött, amilyen a nyolcvanas években volt sérültnek
lenni, és amilyen most.
Változtak a lehetőségek: ma már vannak egyesületek, közösségek, alapítványok, amik
segítenek teljesebb életet élni. Arról nem is beszélve, hogy a rámpák segítségével már lehet
közlekedni, ami akkoriban képtelenség lett volna. Változott az emberek hozzáállása is,
nyíltabbak és elfogadóbbak lettek. Egész más ma megélnünk a hétköznapokat, mint régebben.
forrás: 24.hu

Szigorúbb büntetést érdemelne az, aki mozgássérült autóját lopja el
Olvasóink szerint súlyosabb büntetést érdemelne az a kocsitolvaj, aki ellopta a
mozgássérült Koncz Balázs autóját. 82 százalék komolyabb büntetést, 13 százalék
ugyanolyan retorziót alkalmazna, 5 százalék valamivel komolyabb büntetést adna.

forrás: blikk.hu

Hawking a brexitről: Tanulnunk kell együttműködni

Stephen Hawking szerint a brexit megszavazásában nagy szerepet játszott az, ahogy a
választók a jómódról, bőségről gondolkodnak.
Az Európai Unióból való brit távozás kapcsán azokat a kérdéseket kell feltennünk
magunknak, hogy számít-e a pénz valójában, és hogy a jómód tényleg gazdaggá tesz-e még
minket –vetette fel a The Guardian oldalán megjelent cikkében Stephen Hawking. A fizikus
szerint a népszavazás eredménye arra emlékeztet, hogy ha szeretnénk megérteni az univerzum
alapvető természetét, őrültség lenne figyelmen kívül hagyni, milyen szerepet játszik vagy nem
játszik a bőség társadalmunkban.
Az EU kellett a tudományos kutatásokhoz
Hawking emlékeztetett, hogy a referendum előtt felhívta rá a figyelmet: hiba lenne, ha az
Egyesült Királyság elhagyná az EU-t. Az eredmény csalódottá is teszi, most viszont meg kell
tanulni szerinte együtt élni a döntéssel. De miért választották ezt a britek? – teszi fel a kérdést,
arra jutván, hogy a gazdagság, az a mód, ahogy megértjük és megosztjuk azt, fontos szerepet
játszott az eredményben.
Hawking kifejtette, nála is fontos szerepe volt a pénznek abban, hogy a maradást támogatta.
Döntő jelentőségűnek tartotta a támogatásokat, amelyek az EU-tól érkeznek tudományos
kutatásokra: szerinte ezek nélkül az összegek nélkül fontos munkákat nem tudtak volna
elvégezni. Szerinte különböző brit kutatókat már mostanra is kiszorítottak egyes európai
projektekből, emiatt pedig várják is a kormány segítségét, hogy lépjen az ügyben. Hawking
úgy látja, fontos az a támogatás is, amelyet a mozgássérült diákok kapnak, karrierje során
pedig és egyáltalán azért, hogy életben maradjon, számára is fontos volt ez a segítség.

Az irigységgel és elszigetelődéssel szemben
Ahogy viszont a pénz felszabadíthat, a nincstelenség éppúgy határolhatja be a lehetőségeket.
Hawking szerint ő lenne tehát az utolsó ember, aki megkérdőjelezné a pénz jelentőségét. De
bár hatalmas jelentősége van a jólétnek életében, a birtoklásnak nem, és nem is tudja, mihez
kezdene egy versenylóval vagy Ferrarival, ha lenne neki. A pénz számára leginkább eszköz,
és nem cél, nem a dolgok végpontja.
Hawking kitérve a jövő generációnak megágyazó nagy projektekre, kifejtette: rengeteg
kihívással kell szembenéznie az emberiségnek, így a klímaváltozással, a túlnépesedéssel vagy
a különféle járványokkal. Úgy vélte, együtt kell alkalmazkodnunk a változó körülményekhez
és újragondolni bizonyos dolgokat, például azt, amit a gazdagság alatt értünk.
Ha elbukunk, azok az erők, amik a brexithez vezettek, „az irigység és az elszigetelődés”
fognak megerősödni Hawking szerint. A fizikus mindenesetre biztos benne, hogy sikerrel fog
járni az emberiség, mivel „végtelenül leleményesek, optimisták és alkalmazkodóak” vagyunk.
Ezért is fontos szerinte, hogy a bőség fogalmát kiterjesszük a tudásra, a természeti
erőforrásokra és az emberi teljesítőképességre, megtanuljunk együttműködni és megosztani
egymással javainkat. Szükséges szerinte továbbá, hogy próbáljuk ezeket még igazságosabban
elosztani.
forrás: mno.hu

Tehetetlenül hallgatta végig a mozgássérült férfi, ahogy ellopják az autóját

Családi összefogással, főleg édesanyám segítségével sikerült megvenni ezt az autót –
mesélte Balázs. – Az egyterű kocsit direkt kerekesszékesek számára építették át: a
hátuljában egy rámpa van, így nem kell segítség a bejutáshoz. Csak felgurul az ember,
és már bent is van a kocsiban.

Az autót egy csendes, XI. kerületi utcából vitték el a tolvajok a hajnali órákban. Az élet
fintora, hogy a férfi végighallgatta, ahogy ellopják a különleges járművet.

A VW Caddyt speciálisan alakították ki, egy rámpán a csomagtérből egyből a vezetőfülkébe jutni/ Fotó: TV2

Aznap éjjel vihar volt, ezért a feleségemmel felriadtunk. Egyszer csak hallom, hogy valaki
beindítja a kocsit, majd azt, hogy elhajt vele. Volt benne riasztó, de az nem szólalt meg.
Motozást vagy feszegetést sem hallottam, néma csendben dolgoztak a tolvajok. Úgy tudom,
hogy évek óta nem volt ezen a környéken autólopás, sajnos nálam tört meg ez a trend –
magyarázta Balázs, aki mindeddig büszkén mesélte rokonainak, milyen jó környéken lakik. A
barátok és ismerősök összefogtak, és az interneten próbálnak pénzt gyűjteni egy új speciális
autóra.Addig azonban szinte sehova nem tud menni. Balázs Caddyjének van egy különleges

ismertetőjegye: a motorháztetőn kék virágminta van, ami annyira régen díszíti a fehérre
fényezett autót, hogy ha leszedik, akkor is megmarad a nyoma.
forrás: blikk.hu

Szállásra kényszeríthetik a hajléktalanokat
Fokozatosan megszünteti a kormány az átmeneti otthonokat, ezeket tartós gondozást
nyújtó intézményekké alakítanák át. A hajléktalanok átmeneti otthonai megmaradnak,
de külső férőhelyekkel bővítenék. Extrém időben már nem maradhat kint senki sem.
Legkésőbb 2023-ig megszüntetné a kormány az időskorúak és fogyatékossággal élők
gondozóházait, valamint a pszichiátriai és a szenvedélybetegek átmeneti otthonait - írja
azMNO. A lap birtokába került előterjesztés értelmében az átmeneti otthonokat tartós
gondozást nyújtó intézményekké alakítanák át. Ideiglenes ellátás csak a hajléktalanoknak és a
fedél nélkül lévő kisgyermekes családoknak marad meg, ezeknek azonban külső férőhelyeket
is ki kell alakítaniuk, és lakhatási támogatással segíteni az albérletekben talpra állókat. Extrém
időjárási körülmények esetén senki sem maradhat ezentúl az utcán.
Az előterjesztés, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) jegyez, több lényeges
ponton írná át a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvényt. A szociális törvény tervezett
módosításának indoklása szerint hosszú távú cél volt, hogy az átmeneti szolgáltatási formákat
vezessék ki a szociális ellátások rendszeréből. A szaktárca szerint az elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, hogy ezek már nem tudják betölteni az eredeti céljukat, az ott elhelyezett
embereknek valójában nemcsak 1-2 évre, hanem tartósan fennáll a gondozás iránti
szükséglete. Amennyiben az ellátott valóban csak átmeneti időre igényel ellátást, akkor
lehetőség lesz a tartós bentlakás keretein belül is határozott idejű megállapodást kötni a
gondozásra - tette hozzá a szaktárca.
Magyarországon minden második héten halálra vernek egy gyereket, és szinte minden héten
meghal egy nő a családon belüli erőszak miatt. Erről részletesebben az alábbi
cikkünkben olvashatnak!
A hajléktalanok átmeneti otthonai nem szűnnek meg, de esetükben az intézményi ellátás
mellett bevezetik a külső férőhelyeken, bérlakásokban, albérletben történő gondozást is, és
ugyanez történik majd a családok átmeneti otthonaiban is, ahol többnyire gyermekeiket
egyedül nevelő, sokszor brutális férjük elől menekülő anyák élnek. A külső férőhelyek
kialakításával ezeknek az embereknek lehetőségük lesz talpra állni, így a későbbiekben nem
szorulnak majd újra és újra ellátásra - magyarázta a szaktárca. Az itt élők lakhatási támogatást
kapnának, illetve segítséget a munkataláláshoz, illetve az eddigi másfél helyett akár három
évig is igénybe vehetnék az ellátást és a lakhatási támogatást.
Újabb változás továbbá, hogy a jövőben extrém időjárási körülmények esetén akkor is
elszállíthatják majd az utcáról a hajléktalanokat, ha ők maguk nem járulnak hozzá. Sokszor a
szakemberek télen azért nem tudják megakadályozni a kihűléses eseteket, mert a
hajléktalanok nem hajlandóak bemenni a szállásra, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint
pedig nem kötelezhetők erre. A módosítás értelmében a rászoruló személyek - különös
tekintettel a kiskorúakra, a várandós anyákra, a nyugdíjkorhatárt betöltöttekre, krónikus
betegekre vagy önmaguk ellátására nem képes személyekre, valamint a hajléktalanokra - a -10
fok alatti, illetve a 27 fok feletti hőmérsékletkor, valamint másodfokú meteorológiai

veszélyjelzés ideje alatt az adott önkormányzatnak biztosítania kell szállást a rászorulóknak,
akár akaratuk ellenére is.
forrás: hazipatika.com

Megható videó! Ezzel lepte meg a Chelsea csapata egy 14 éves, mozgássérült
szurkolójukat
Egy varázslatos élménnyel lepte meg a Chelsea labdarúgócsapata egyik szurkolóját,
akinek egy születési rendellenesség miatt a bal kezén egyetlen ujj sincsen.
A 14 esztendős Dawson Riverman él-hal a londoni csapatért, legnagyobb meglepetésére pedig
kedvenc játékosa, John Terry július közepén Skype-on kereste őt fel. A csapatkapitány a
csütörtöki, Liverpool elleni felkészülési mérkőzésre invitálta meg a fiút, akinek egy születési
rendellenesség miatt nincs egyetlen ujj sem a bal kezén. Mindennek ellenére Dawson imád
focizni a barátaival és általában ilyenkor a kapuban szerepel.
Az Egyesült Államokban rendezett mérkőzésre családja és egyik barátja kísérte el Dawsont
úgy, hogy az utazás teljes költségét a klub állta. A mérkőzés végigszurkolását követően aztán
a fiú lemehetett a pályára, hogy ott kedvencével, Terryvel és a csapat második számú
kapusával, Begoviccsal találkozhasson, akik a biztató szavak mellett egy-egy neki szóló
ajándékkal is kedveskedtek.
videó: https://youtu.be/QmDo36avf1o
John Terry már nem először hajt végre ehhez hasonló, szép gesztusokat rajongói felé.
forrás: blikk.hu

Íme a taxis hiénák legújabb bunkósága – ez maradt nekünk az Uber után
A felvételeken az látszik, hogy a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyeket
végig sárga, céglogó nélküli taxik foglalják el, azaz vélhetően hiénataxik.
Mint írta:
„Amíg a paripák lent pihentek addig gazdáik turistákra vadásztak az érkező részen.”

forrás: propeller.hu

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK
www.meosz.hu
MEOSZ TV rovatában

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

-MUNKAAJÁNLATOK-

Élelmezésvezető (Csömör)
Jelige: "CSÖMÖR"
Csömörön működő akkreditált foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyt keres
élelmezésvezető/dietetikus munkakörbe, napi 8 órás munkaidőben. Munkavégzés helye:
Csömör
Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "CSÖMÖR"
jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének
továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet
jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)
Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink
jelentkezését tudjuk továbbítani!
Jelentkezési határidő: 2016 augusztus 27.
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

Naponta új információk tucatjait
olvashatja a www.meosz.hu
Egyesületi hírek rovatában

