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Együtt suhanni mindenkivel

Ősztől már iskolásokat is vár az ország első integrált akadálymentesített edzőterme, ahol
sérült és egészséges emberek együtt mozoghatnak. A Suhanj Alapítvány országos
hálózattá bővítené a kezdeményezést, ami Vácott és Szegeden máris követőkre talált.
Lüktet a zene, az edző próbálja túlharsogni, osztja az utasításokat, a vendégek pedig – hisz
ezért jöttek – izzadnak rendesen. Kranking edzést tartanak, vagyis csak a felsőtest izmait
erősítik. Nem is tehetnek mást, többségük kerekesszékben végzi a mozdulatokat.
Kicsit közelebb egy-két futópadon piros szalag lóg, nem értem miért. A SUHANJ! Alapítvány
egy hónapja működő edzőtermében, Újlipótváros szívében minden olyan, mint a klasszikus
termekben, csak mégis minden más.
A fehér falakon mindenfelé mélykék és tengerkék feliratok üzennek: elfogadás, tolerancia,
együttélés, integráció. Egy belsőépítész csapat tervezte a letisztult formákat – ők ezzel

járultak hozzá a főváros első integrált mozgásstúdiójának megnyitásához. Az üzenet pedig
futótűzként terjed a környéken: látássérült apuka jelent meg a kislányával, mert eddig nem
volt hová menniük közösen sportolni, egy testvérpár jár hozzájuk, a lány kerekesszékben
erősít, ép testvére pedig a futópadon kergeti a kilométereket.
A legtöbb vendéget a spinning edzés vonzza (a zenés teremkerékpáros edzés, az egyik
legkiválóbb kardio edzésforma), mindenhol együtt dolgoznak az ép és a valamilyen
fogyatékossággal élő vendégek, az edző is az állapotuknak megfelelő személyes utasításokkal
látja el őket.
Az edzés végén a kifulladt fiúk jókedvűen élcelődnek egymással a recepció előtt. Hárman
kerekesszékben, mások körülöttük, egymás szavába vágva magyarázzák, hogy itt mindig jó a
hangulat, teljesen őrültek az emberek. Singer Viktor ugyan ma külön tartott edzést magának,
de csatlakozik a többiekhez és közli, hogy azért jár a SUHANJ! edzőtermébe, mert itt jó a
társaság és folyamatos a pikirtkedés egymás közt, ráadásul majdnem mindig izomláza van,
hiába jár le minden héten legalább négyszer. A többiek kacagására és megjegyzéseire
önérzetesen közli: Messinek is van izomláza, ha meghajtja magát. Na, ja, ez igaz – hangzik a
felelet és jön az újabb kacagás.
Szilvágyi Gergő 2012-ben került kapcsolatba a SUHANJ! csapatával, először csak
szurkolóként, majd futóként, később önkéntes munkásként is kötődött a szervezethez, ahol
ráadásul négy társával egy kranking oktatói tanfolyamot is elvégzett, hamarosan már ő is
vezet edzéseket a teremben.
Ma még Schober László, azaz Óriás adta társainak az utasításokat az edzés alatt. Az ültében is
magas férfi 2006-ban került kerekesszékbe, amikor megműtötték a gerincvelő csatornájában
növekedő jóindulatú daganattal. Tele életörömmel mozgatja a társakat is, amikor azok
valamiért elcsendesednek. – Mi itt erőt adunk egymásnak, megosztjuk a mozgás örömét –
mondja magától, amit a kívülálló is azonnal meglát, - például Viktor kicsit szomorú volt az
elején, de ma már velünk kacag.
Óriás amúgy kerekesszékes kosárlabda válogatott, 2011 óta rengeteg félmaratont és maratont
teljesített. Mindenkinek azt üzeni, hogy, aki otthon ül és szomorkodik a sorsán, az soha nem
jut semmire, célokat kell keresni. Ő a műtét után leérettségizett, elkezdett kosarazni, ma már
rendszeresen jár bemutatókat tartani fitneszrendezvényekre is a versenyek mellett, hogy
megismertesse az emberekkel ezt a világot is. Ma még fehér holló ezeken a programokon, de
az a célja, hogy ne sokáig legyen az.
A fiúk közt mosolyog Csépai Lilla Julianna, aki épp egy hónapja jött először. A kicsit
nehezen beszélő lány azt mondja magáról, hogy értelmi fogyatékos, minden tanulási zavarral
egyszerre küzd, százszázalékos leszázalékolt, de azért büszke rá, hogy kicsit beszél angolul és

spanyolul. Korábban úszott, pingpongozott, de szerinte a SUHANJ! edzésein sokkal aktívabb
és erősebb lett, javult a szíve is.
Miközben beszélgetünk, hosszú haját összefogva hajol a pult fölé egy vendég, a recepcióssal
épp azt vitatják meg, hogy ezentúl személyre szóló értesítéseket kap, ha például hamarosan
lejár a bérlete. Dávid Lilla a közelben lakik, teljesen egészséges és még soha nem járt
edzőteremben, de annyira megtetszett neki az alapítvány kezdeményezése, hogy - mint
mondja – örömmel ad 3 ezer forinttal többet azért, hogy ezek a fogyatékkal élő vendégek
olcsóbban járhassanak erre a helyre. Úgy gondolja, az innovatív ötlet miatt, hogy egészséges
és sérült emberek együtt mozogjanak, biztos benne, hogy ide szívesen jár majd.
Gusztosék alapítványt kértek nászajándékba
A falakról visszaköszönő feliratok tartalmát az utóbbi évtizedek hazai társadalma
leghatározottabban a liberális gondolkodók és politikusok érveléséből ismerhette meg, nincs
benne tehát semmi meglepő, hogy az alapítvány élén egy egykori szabad demokrata képviselő
áll.
Gusztos Péter élete gyökeres fordulatot vett 2010-ben: nyolc év képviselőség után pártja
májusban kiesett a parlamentből, 2008-ban megromlott házassága után pedig két évvel
később, júniusban feleségül vette Kovács Patríciát, az egyik legnépszerűbb fiatal
színművésznőt. Nulláról kezdett mindent és akkor már olyan civil kezdeményezést akart
indítani, amiben folytathatja az emberi jogok, a hátrányos helyzetűek segítése és a kisebbségi
léthelyzetben élők érdekében végzett korábbi politikusi munkáját, de már távol a
pártpolitikától és egyben nem szakad el a hosszútávfutástól, amit hobbiszinten évek óta
művelt.
A futóversenyeken tapasztalta meg, hogy míg nálunk alig mert megjelenni egy-két
kerekesszékes ezeken a rendezvényeken, tőlünk nyugatra minden versenyen rengeteg sérült
ember indult egyedül vagy kísérővel. Így állt össze a terv, hogy milyen irányban lehetne
folytatni a korábbi terveit.

Első önkénteseink baráti társaságból verbuválódtak, újdonsült feleségemmel beletettünk
százezer forintot és azt kértük a násznéptől, hogy ne vegyék meg a harmadik mikrohullámú
sütőt, hanem adjanak pénzt az alapítványnak – emlékszik vissza a szokatlan
nászajándékozásra a SUHANJ! Alapítványt azóta is vezető Gusztos Péter.
2013 őszig mindenki önkéntesként dolgozott a csapatban, akkor jött az első részmunkaidős
munkatárs, ma már öten vannak az irodában és az új edzőteremben hamarosan három
egészséges mellett három mozgássérült recepciós fogadja az érkezőket a kerekesszékekhez
méretezett, leeresztett pultnál.
Mostani edző csapatuk egyharmada is megváltozott munkaképességű, keresnek látássérült
masszőrt, és ősztől gyógypedagógusokkal és gyógytornászokkal is gyarapodik a csapat, mert
szeretnének iskolai nehézségekkel küzdő, például hiperaktív gyerekeken is segíteni.
Gusztos Péter azt szeretné, ha jövő nyárra egy-másfél tucat embernek tudnának munkát adni.
Majdnem ennyien állnak már sorban, hogy dolgozhassanak a csapatban, olyan felkészült és
gyakorlott szakemberek, akikben megvan a kellő motiváció is ehhez a munkához.
Tavalyelőtt még csak 18 milliós bevételük volt, tavaly már 29 és idén további növekedésre
számítanak, hiszen az új terem megnyitásához nagyon sok cégtől kaptak támogatást pénzben,
eszközben egyaránt. Egy helyről nem kértek semmit: a magyar államtól.
A pénzügyi építkezésnél is fontosabbnak tartja a SUHANJ! vezetője, hogy az utóbbi hat
évben kiépült körülöttük több száz fős közösség a fogyatékossággal élőkből és
családtagjaikból, barátaikból, ma már maguk a sérült emberek is beállnak segíteni a
rendezvényeiken. A mozgáslehetőségeket is évente bővítették: első évben csak futottak, a
következőben végtaghiányos gyerekekkel és autistákkal kezdtek személyre szabott
úszóedzéseket, majd látássérült fiatalokkal csoportos edzést egy másik uszodában, vannak
tandemkerékpárjaik és rendszeresen indulnak triatlonversenyeken.
2011-ben már voltak spinner teremkerékpárjaik, különböző helyszíneken szerveztek
edzéseket mozgássérült gyerekeknek és felnőtteknek. Oktatási intézményekkel és szakmai
szervezetekkel az évek alatt aktív kapcsolatot alakítottak ki, és azt tapasztalja, hogy az új
edzőterem megnyitásával sikerül divatot teremteniük: egyre többen gondolják azt, hogy pár
ezer forinttal többet is ki tudnak fizetni azért, hogy egy sérült társuk olcsóbban vehesse meg a
bérletét. Másrészt azt látják, hogy nem vonz mindenkit az a ”szépségfasizmus”, amikor más
termekben megmondják, hogy kellene kinézni mindenkinek. Sok sérült ember ilyen helyre
nem mer bemenni, de az egészségesek közt is az idősebbek, ducibbak, akik nem mozogtak
eddig, nem örülnek a kritikáknak.
A SUHANJ! termében ők is gyorsan feloldódnak, itt természetes a másság elfogadása, nincs
semmiféle gátlás az emberekben. Ebben segíti őket a csapat, akik pontosan tudják mikor és

hogyan kell segíteni és mikor elég a kiépített fizikai infrastruktúra: a lift, a piktogramok,
látássérült vezető sávok.
- Minden egészséges azt mondja, többet kap nálunk, mint amennyit ad, de számomra az is
nagyon fontos, hogy a sérült emberek egymás közti integrációját is segíthessük – vet fel egy
eddig ismeretlen szempontot Gusztos Péter.
Amikor a jövőt firtatom még lelkesebben máris országos hálózatról beszél. Szeretné, ha
minden nagyvárosban lennének olyan edzőtermek, ahol a most még csak náluk működő –
egészségesek és mozgássérültek által egyaránt használható gépek vannak az egységes
kinézetű SUHANJ! sarkokban vagy szobákban. Vácott és Szegeden már biztosan beindulnak
ezek, de rengetegen érdeklődnek az ország más pontjairól is.
forrás: nepszava.hu

Reményt adni, egy életre

Debrecen – A Down-szindrómás pincér és a kerekesszékes önkéntes is bizonyítja, hogy
nem szabad feladni.
Nem adom fel! – hangzik a csapatkiáltás, amikor megérkezünk a táborba. Nem pusztán egy
mondat, hanem egy üzenet, amit a Nem adom fel Alapítvány nap mint nap közvetít. Az
utcazenélésből indult, közel száz fős, kilencven százalékban mozgássérült tagokból álló

alapítvány hivatalosan 2006 óta működik – magyarázta a Naplónak Papp Szabolcs szóvivő.
Kiemelte, tevékenységi körük igen széles, kávézót és „Nemadomfel” házakat üzemeltetnek,
ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, továbbá koncerteket szerveznek,
tréningeznek, takarítást és kerti gondozást vállalnak. Gyakorlatilag mindegy, hogy éppen mit
csinálnak, mindenhol azt szeretnék átadni, hogy soha nem szabad feladni.
Sérülten pincérkedik
A Down-szindrómával élő Hidvéghi Zoltán régóta tagja az alapítványnak, önkéntesként
dolgozik a budapesti kávézóban. Pincér már egy éve, és a munkája minden percét élvezi. –
Számomra nagyon sokat ad az alapítvány, jó lenne, ha ezt mások is átélhetnék. Szeretném, ha
még több tagunk lenne – mondta a középkorú férfi.

Mindezalatt a csoportok egymástól elkülönülve készültek az esti ki mit tudra. A közösség
érzékenyítő csapata interaktív előadásokat tartva járja az országot. Károly kerekesszékes
önkéntesként kezdett. Miután elvégezte a Károlyi Gáspár Egyetem színháztudományi szakát,
tapasztalati szakértőként számított rá a társaság. – Magyarországi viszonylatban elég nagy
különbség van a fogyatékkal élők és az épek között. Az előadásokkal ezek áthidalás a célunk
– jegyezte meg. Hozzátette, az alapítvány híre külföldre is elért, ezáltal számos meghívást
kaptak. Most már a Felvidéken, Svájcban, Németországban és Pekingben élő emberek is
tudják, hogy „Nem adom fel”.
Előítéletek érik
Az alapítványnak számos önkéntese van. Ők egyénileg választják meg, hogy melyik
tevékenységi körhöz csatlakoznak. Az egyik legújabb tag egy budapesti, tizenhat éves
diáklány. – Félig kínai vagyok, így saját magamon tapasztalom, hogy milyen előítéletesek az
emberek. Azért jelentkeztem önkéntesnek, mert úgy éreztem, nem fair dolog az élettől, hogy
megvan mindenem, a fővárosban élhetek, szerető családban növök fel, és mindezért pedig

semmit sem tettem. A sok jóért cserébe nekem is nyújtanom kell valamit. Ez azonban nem
ment könnyen. A korom miatt sok helyről elutasítottak. Ekkor találtam rá a Nem Adom Felre. Nem mondom azt, hogy nem féltem, hiszen nem ismertem senkit, azonban mindenki
közvetlen volt, így már a második napon úgy éreztem magam, mintha ezer éve ismerném a
táborlakókat. Számomra az a legfurább, hogy mennyire megbíznak bennünk a sérültek. Teljes
szívből megnyílnak – magyarázta Bálint Barbara.
Sérültek, épek, romák
A tábor 2016-ban ünnepli tízéves fennállását. – Idén közel kétszázan érkeztünk a kempingbe.
Negyedik éve ezt a helyszínt választjuk, ugyanis még mindig ezt találjuk akadálymentesnek,
természetközelinek és nem utolsósorban megfizethetőnek. A táborozók hetven-nyolcvan
százaléka úgy érkezik, hogy ismeri a másikat. Aki elsőként látogat el hozzánk, annak sem kell
aggódnia, hiszen egy befogadó integrált csapattal találkozik. A csoportokat is úgy alakítjuk ki,
hogy sérültek, nem sérültek, romák, gyerekek, egyetemisták, felnőttek együtt tudjanak
működni és segíteni tudják a másikat. Egyik program sem kötelező, ha valaki úgy érzi, hogy
fáradt és egyedül akar lenni arra is van lehetősége – mondta Papp Szabolcs.
forrás: haon.hu

Borkai-ügy - Elhibázott támogatási rendszer
Kormánykörökben egyre többen vélik úgy, hogy Borkai Zsoltnak távoznia kell a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) éléről. A szervezet rossz működéséért a vezetőt
hibáztatják, aki győri polgármesterként hetente egyszer jött Budapestre, ezért kevés
információval rendelkezett a MOB napi működéséről, igaz, nem is nagyon érdeklődött
ez iránt. A sportági szövetségek állami támogatása a MOB-on keresztül történt, de a
rendszer nem működik elég hatékonyan.
A szövetségek támogatási kérelmeivel Fábián László sportigazgató, olimpiai bajnok (1988,
Szöul) öttusázó foglalkozott. Vele tárgyaltak a szövetségek az igényeikről, rajta keresztül
jutottak el a beadványok a MOB elnökségéhez, amely végül döntött a támogatásokról.
Információink szerint azonban ez a rendszer sok sebből vérzett. Először is hatalmas terhet
jelentett Fábiánnak a kérelmek feldolgozása, az egyéni egyeztetések. Több forrásunk is
megerősítette, hogy ő dolgozott a legtöbbet, munkáját viszont a rosszul kialakított rendszer
miatt nem végezhette jól, nem is volt rá esélye. Szinte lehetetlen volt, hogy mindenkinek
megfeleljen a munkája.
A beadványok elbírálásánál több szempont számított: fontos volt, hogy a kérelmet benyújtó
milyen kapcsolatban van az állami vezetőkkel, bár már alig akad olyan sportszövetség,
amelyet nem fideszes kötődésű politikus irányít, közöttük is vannak, akiket kedvel a hatalom,
és akadnak, akiket kevésbé. Az is sokat számított, hogy a sportigazgatónak milyen volt a

viszonya a kérelmet benyújtóval, nem számíthatott sok jóra, akivel korábban vitája,
nézeteltérése volt.
A tőlük érkezett igényléseknél könnyen előfordulhatott, hogy a kért összegnél kevesebbet
utalt át a MOB, szakmai kifogást pedig mindig lehetett találni vagy gyártani. A támogatás
összege több részből állt, az eredményesség alapján járó összeghez nem lehetett hozzányúlni,
ennek mértékét a Sporttörvény határozza meg, a világ-, Európa-bajnokságokon, Világkupaversenyeken elért helyezések alapján.
Akadtak olyan igénylések is, melyek komolyabb ellenőrzés nélkül mentek át a rostán, Fábián
is pontosan tudta, hogy kiknél van minden rendben.
Bár a mozgástere a fent említettek miatt szűk volt, gyakran került konfliktusba főleg azokkal,
akiknek a beadványát nem fogadta (vagy nem fogadhatta el).
Borkai Zsolt ezzel a területtel sem foglalkozott, ellentétben elődjével, Schmitt Pállal, aki a
MOB elnökeként igyekezett a sportági szövetségekkel is jó kapcsolatot ápolni. Madridi
nagykövetként előfordult, hogy fontos diplomáciai eseményről hiányzott azért, mert itthon
egyeztetett valamelyik szövetségi vezetővel.
Magyar Ház másfél milliárdért vagy 210 millióért

Lapunk több internetes médiummal együtt úgy tudja, hogy másfél milliárd forintba
került a magyar csapatot és a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatot
népszerűsítő Magyar Ház, amely Rióban a nyári játékok alatt volt látogatható, igaz,
csak napi két órában.
Siklós Erik, a MOB marketing- és kommunikációs igazgatója az RTL Klub
Híradójában 210 millió forintos költségről beszélt. Óriási érdeklődés, kígyózó sorok,
nagy nemzetközi elismerés – ilyen információk érkeztek Rióból a nyári játékok alatt
működő Magyar Házról a MOB-tól. Az épület az olimpia 17 napja alatt naponta 15-től
17 óráig volt nyitva.
Bár a nyári játékok része a paralimpia is, a riói paralimpián nem lesz Magyar Ház.
Ennek oka a magas bérleti díj, amit az olimpia és paralimpia közötti szünet idején s
fizetni kell. Ugyanilyen nyomós érv azonban, hogy a pályázatot készítők számára
minden teher, ami a paralimpiával kapcsolatos, pedig egy nagyon erős paralimpiai
pályázat nélkül nem lesz Budapesten olimpia sem.
Borkai magára hagyta a MOB-ot, győri polgármesteri munkája mellett nincs sem ideje, sem
kedve annyi időt fordítani az olimpiai bizottság vezetésére, amennyire szükség lenne, ezért
fordulhatott elő az is, hogy a 2012. február 26-án tartott közgyűlés minden határozatát később
jogerősen hatályon kívül helyezte a bíróság, mert nem a jogszabályoknak megfelelően hívták
össze a közgyűlést.

Azóta is erősen megkérdőjelezhető a MOB működésének jogszerűsége. Ehhez képest a
nyelvtudás hiánya már szinte apróság, de ez is sokat számít, hiszen emiatt nemzetközi
ismertsége és elismertsége is messze elmarad attól, ami elvárható lenne a MOB elnökétől,
különösen akkor, ha olimpia és paralimpia megrendezésére akarunk pályázni.
Ezt ismerte fel már korábban is a kormánypárt, amely nagyon nehezen talál olyan jelöltet, aki
minden szempontból megfelelő erre a tisztségre. Borkai mandátuma jövőre jár le, akkor
mindenképpen elnököt kell választani, de meglepetés lenne, ha addig maradna a vezető. Bár
Borkai egyelőre azt mondja, esze ágában sincs lemondani, ha mennie kell, meg fogják győzni,
hogy távozzon.
Így pályázunk a paralimpiára

A 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázat kapcsán alig esik szó a
paralimpiáról, miközben ennek megrendezése sokkal nagyobb kihívást jelent a rendező
számára. Ez akkor is így van, ha nálunk sokszor teljesen feledésbe merül a paralimpia,
pedig a 2008-as és 2012-es nyári játékok helyszínének kijelölésénél is hangsúlyos
szerepet kapott a paralimpiai pályázat.
Peking azzal előzte meg vetélytársait, hogy olyan televíziós csatornát tudott felmutatni,
amely a nap 24 órájában a fogyatékkal élőkkel foglalkozó műsorokat sugároz és ennek a
televíziónak a munkatársai is megváltozott munkaképességűek. Négy évvel később
London az összes metróállomás teljes akadálymentesítésével, illetve a paralimpiai
versenyekről napi 16 órában élő közvetítésben beszámoló televíziós adóval kampányolt.
Budapesten a kormány és a főváros vitája miatt úgy tűnik, idén nem kezdődik el a több
milliárdos gigaprojekt, a 3-as metró teljes szakaszának felújítása. Ha egyszer
befejeződnek a munkálatok, akkor a jelenlegi tervek szerint a húsz állomás közül kettő
lesz teljesen akadálymentesített…
forrás: nepszava.hu

„Csak azt látják, hogy az utcán élnek, de azt nem tudják, miért kerültek oda”
Hajléktalan emberek képeiből rendeztek kiállítást a Budapest Pontban. A szervezők azt
remélik, hogy a fotókon keresztül az emberek jobban megértik majd, miért kerül valaki
az utcára, és mit jelent ma Budapesten hajlék nélkül élni.
„Közhely, de ettől még igaz: bárkiből lehet hajléktalan. Elég egy rossz döntés, egy válás, egy
elbukott munkahely vagy egy szerencsétlen baleset ahhoz, hogy valaki az utcára kerüljön –
mondta a 24.hu-nak nyilatkozva Micskei Gyula, a Budapest Bike Maffia (BBM)és a
londoni Café Art közös szervezésében létrejött My Budapest Photo Project egyik résztvevője.

Fotó: Micskei Gyula/My Budapest Photo Project

Gyula hét évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett. Hetekig kómában feküdt, majd,
miután elhagyhatta a kórházat, ideiglenesen egy utógondozóban húzta meg magát. „Munkát
hiába kerestem: tartós, látás- és egyensúlyzavarokkal, magasvérnyomással járó agysérülésem
van, ezért nem tudtam beszerezni az üzemorvosi papírokat. A balesetem előtt főleg alkalmi
munkákból éltem; hiába vagyok rokkant, mivel nincs meg a leszázalékoláshoz szükséges
ötéves bejelentett munkaviszonyom, semmilyen járulékot, állami segítséget nem kapok.
Lakásom nincs, és kereset híján albérletet sem tudtam kivenni, így végül az utcán kötöttem ki.
Most a Dózsán (a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, a BMSZKI)
Dózsa György úti átmeneti szállása, a szerk.) lakom, és gyerekrendezvényeken lufihajtogató
bohócként lépek fel. Ezzel keresem a kenyeremet.”

Fotó: Nyeste Norbert/My Budapest Photo Project

Mint mondta, a nehézségek ellenére elégedett az életével. „Keveset keresek, de megélek
belőle. Boldog vagyok a munkámmal, hiszen szeretem a gyerekeket és ők is szeretnek engem.
Talán ez az oka annak is, hogy minden megpróbáltatás és kilátástalanság ellenére sikerült
megőriznem a jó kedélyemet. A szállón és az utcán rengeteg olyan életerős, egészséges fiatal
embert látok, akiknek rá van írva az arcukra, hogy megtörtek, hogy feladták a reményt.
Szerettem volna felhívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen fontos a vidámság az
életben – ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ebben a versenyben.”

A kerekes székesek lehetetlen élete Fotó: Túróczi Bálint/My Budapest Photo Project

Hajléktalan emberek képeiből rendeztek kiállítást
Gyula egyike annak az ötven fotósnak, akiknek a képeit a My Budapest Photo Project nevű
program keretében állították ki a Budapest Pontban. A BBM önkéntesei júliusban száz
eldobható Fuji kamerát osztottak szét budapesti hajléktalanok között, és arra kérték őket, hogy
mutassák be a saját szemszögükből a várost. „A program legfontosabb célja a szociális
érzékenyítés, és az, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét a hajléktalanság problémájára” –
hangsúlyozta Fekete Bernadett, a projekt vezetője.
A hajléktalan fotósok közel kétezer fényképet készítettek, a nyolctagú szakmai zsűri ezek
közül választotta ki azt a hatvankettőt, amelyek az augusztus 30-szeptember 18. között
megrendezett tárlaton láthatók. A képekre a kiállítás ideje alatt a helyszínen és az interneten is
szavazhatnak az érdeklődők, ez alapján fogják kiválasztani azt a 12+1-et, amelyeket október
10-én, a hajléktalanság világnapján naptár formájában ki is adnak majd.
A naptárak értékesítéséből befolyó bevételből az alkotókat fogják támogatni a szervezők. „Az
ismert bibliai példabeszédet idézve, nem halat, hanem hálót szerettünk volna adni a kezükbe”
– magyarázta Havasi Zoltán, a BBM alapítója, hozzátéve, azt remélik, hogy elegendő pénz
tudnak majd előteremteni ahhoz, hogy érdemben segíthessék a rászoruló művészeket.

Hatvankét kép, hatvankét történet
A My Budapest Photo Project nem az első hasonló kezdeményezés, a Café Art nevű brit civil
szervezet már 2013 óta rendez hasonló akciókat Londonban. „Korábban a kanadai
Vancouverben dolgoztam egy jogvédő szervezetnél. Ott hoztuk tető alá az első hasonló
projektet; hatalmas sikernek bizonyult, évente 17 000 naptárt adtunk el – mondta Paul Ryan, a
My London Photo Project szervezője. – Amikor aztán hét év után visszatértem NagyBritanniába, elhatároztam, hogy ott is megcsinálnom ugyanezt.”
Ryan szerint az ilyen kezdeményezések igazi ereje abban rejlik, hogy fel tudják hívni a
figyelmet a hajlék nélkül és az átmeneti szállásokon, szociális bérlakásokban élő
„potenciálisan hajléktalan” emberek problémáira. „Az ilyen programoktól mindenki kap
valamit. A fotósok sikerélményt és önbizalmat meríthetnek belőlük, azok, akik megnézik a
kiállítást, pedig jobban megérthetik, hogy milyen gondokkal, kihívásokkal kell megküzdeniük
nap, mint nap.”
A Café Art vezetője szerint nagy szükség van az effajta érzékenyítésre. „Mindegy, hogy
Budapestről, Londonról vagy Sydneyről van szó, a hétköznapi emberek nem tudják, mit jelent
hajléktalannak lenni – érvelt. – Csak azt látják, hogy vannak, akik pokoli körülmények között,
az utcán élnek, de azt nem tudják, hogyan és miért kerültek oda. Ezek a kiállítások azért
nagyon jók, mert egy jól elkapott fotó ugyanúgy meg tud érinteni egy hajléktalant, mint egy
bankigazgatót. Képes elmondani annak az embernek a történetét, aki készítette. Ha kiállítasz
62 képet, el tudsz mesélni 62 történetet, és ezáltal rá tudod ébreszteni a látogatókat arra, hogy
azok, akik az utcán élnek nem egyszerűen »hajléktalanok«, hanem, akiknek kivétel nélkül
megvan a maguk sztorija.”
forrás: 24.hu

Utazási kedvezmények, amelyekről eddig soha nem hallottál! Nézd meg, mi jár
neked
Összegyűjtöttük, kik jogosultak a támogatásokra.
Ugyan sokféle kedvezményt ismernek az emberek, a legtöbben nem tudják, hogy kik azok,
akik ingyenesen vagy olcsón utazhatnak a tömegközlekedésben. A következő cikkünkben
annak jártunk utána, hogy a BKK helyi és helyközi tömegközlekedési járatain, illetve
a Volán járatain milyen kevésbé ismert támogatások járnak.
Ők alig fizetnek
Azok a nagycsaládosok, akik legalább három gyermekkel utaznak, 90%-os kedvezményre
jogosultak a helyközi közlekedésben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyerekek kiskorúak,
vagy 26 éven alattiak és nappali tagozatos hallgatók, úgy ha együtt szállnak buszra, jár nekik
a jelentős kedvezmény.
Ugyancsak jogosultak rá a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és az ő két kísérőjük: ők az
intézmény székhelye és a gyermek lakóhelye között kérhetik a támogatás. A szociális
intézményben lakó vagy oda bejáró gondozottak az intézmény székhelye és a gondozott
lakóhelye közötti útvonalon jogosultak kedvezményes utazásra.
Legalább hárman együtt
A gyermekotthonban nevelt gyermekekkel - ha legalább hárman utaznak együtt - két kísérő
mehet olcsóbban. A nyugdíjasok évente nyolc alkalommal vehetik igénybe ezt a juttatást, ha
az utazási utalványukban két lehetőséget összevonatnak. Ugyancsak jár a támogatás a nappali
és esti tagozatos tanulóknak az iskola vagy a gyakorlati foglalkozás és a lakóhely közötti
utazásra.
Akiknek ingyenes
Ingyen utazhatnak azok, akik magasabb összegű családi pótlékot kapnak, vagy a törvényben
meghatározott módon a súlyosan fogyatékos kategóriába tartoznak. Velük egy kísérő is
utazhat, neki sem kell jegyet váltania.
A tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültként vagy oltalmazottként elismerést kérő
személyeknek sem kell fizetniük a tömegközlekedésért, addig utazhatnak ingyen, ameddig az
igazolásban ezt engedélyezik nekik. Ők az ingyenes közlekedésre a BKV helyi járatain is
jogosultak.
Fél áron nekik jár
Az egyházi jogi személyek, valamint a társadalmi szervezetek és az alpítványok dolgozói
jogosultak az 50%-os kedvezményre a helyközi járatokon. Ők évente összesen 12
alkalommal, menettérti utazásra használhatják a lehetőséget. A diákoknak és a
nyugdíjasoknak is ez a kedvezmény jár.
forrás: femina.hu

A Telekom a Magyar Paralimpiai Bizottság szponzora lesz
A távközlési óriás segíti a hazai paralimpiai csapat felkészülését a következő olimpiai
ciklusban. Bejelentették továbbá, hogy a fogyatékossággal élők új különleges
tarifacsomagot is kapnak.
Együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Telekom a Magyar Paralimpiai
Bizottsággal – jelentették be szerdán Budapesten.
A Magyar Telekomnál a magyar sport elkötelezett partnereként és a magyar olimpiai csapat
platina fokozatú támogatójaként különösen fontosnak tartják, hogy támogassák a hazai
paralimpikonokat is, és hozzájáruljanak a parasport hazai ismertségének és népszerűségének
növeléséhez, ezért a vállalat segíti a hazai csapat felkészülését a következő paralimpiai
ciklusban.

Szabó László, Adányi Zsanett, Christopher Mattheisen
Közös felelősségünk, hogy megfelelő figyelmet biztosítsunk azoknak, akik a megszokottól
eltérő feltételek mellett is kiemelkedő teljesítményekre képesek. Arra törekszünk, hogy a
magunk eszközeivel megkönnyítsük majd a paralimpikonok felkészülését a következő, tokiói
paralimpiára és egyben a mostani riói paralimpia kapcsán mindenkit arra biztassunk, hogy
szurkoljon a magyar csapatnak
– mondta el a bejelentésről szóló sajtótájékoztatón Christopher Mattheisen, a Magyar
Telekom vezérigazgatója, aki a vállalat képviseletében az együttműködésről szóló
szándéknyilatkozatot aláírta.
Történelmi a pillanat: Magyarország egyik legnagyobb és legismertebb vállalata, a Magyar
Telekom és a magyar parasport mozgalom együtt fogja bebizonyítani, hogy a magyar

fogyatékos emberek közössége nem egy kosárnyi, sajnálóan simogatnivaló árva kiskutya,
hanem erős, büszke magyar emberek közössége, akik erőforrást, energiát jelentenek egész
Magyarország számára.
A magyar fogyatékos közösség büszkesége erősíti a magyarok szolidaritását, munkájuk
fejleszti a gazdaságot, előreviszi a nemzetet. Büszke vagyok rá, hogy a 43 fős riói paralimpiai
csapat ennek a közös munkának az élén jár
– tette hozzá Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
A Telekom „Szurkolói Szív” alkalmazásán keresztül az egyekvagyunk.hu weboldalon
továbbra is tud bárki szívdobbanást küldeni a parasportolóknak is az paralimpia alatt. A szív
Adámi Zsanett világcsúcs tartó paraúszó kezében „dobog” majd Rióban.
https://youtu.be/raPxQ55LJQo
Kedvezményes díjcsomag a fogyatékossággal élőknek
A Telekom azt is bejelentette, hogy újragondolta a 2014-ben indult hello holnap!
díjcsomagját, és négy meghatározó hazai érdekképviseleti szervezettel, az Autisták Országos
Szövetségével (AOSZ), az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségével (MVGYOSZ) valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével (MEOSZ) közösen új flottacsomagot alakított ki.
Az új díjcsomag amellett, hogy kedvezőbb árazású, mint elődje, több extra szolgáltatást is
tartalmaz: tagjai a nap 24 órájában korlátlanul, díjmentesen telefonálhatnak egymással
kedvezményes havi díjjal, és akár 1 GB-nyi internetforgalmat is bonyolíthatnak. Külön
újdonság, hogy a flottacsomagot a négy szervezet tagjai mellett igénybe vehetik a velük
kapcsolatban álló és együttműködő segítő szervezetek és alapítványok is. A megújult
feltételek mellett egy ügyfél két előfizetésre is jogosult, ami megkönnyíti a kommunikációt a
fogyatékossággal élő ügyfél és egy családtagja, vagy segítője között.
A cég egyébként idén kilencedik alkalommal is megszervezi a Fenntarthatósági Napot, mely
a fenntartható fejlődésről és többek között és az esélyegyenlőségről szól majd. Az idei
fesztivál-konferencia a budapesti Akvárium Klubban lesz . szeptember 24-én. A vállalat
szakmai beszélgetésekkel, kiállítással és afterparty-val várja a téma iránt érdeklődőket.
forrás: 24.hu

SUMP: A legfejlettebbekben sem valósult (még) meg
Miskolc – Tíz civil szervezetet hívott meg a miskolci önkormányzat néhány napja a
SUMP-pal kapcsolatos konzultációra.
Azonban mindössze kettő képviseltette magát, köztük Braun János, a Mozgássérültek és
Barátaik Miskolc Városi Egyesületének elnöke.

Fejlődik a világ, fejlődni kell nekünk is! Braun János
– Fejlődik a világ, fejlődni kell nekünk is! – jelentette ki Braun János. – Amikor szóba
kerültek nemzetközi jó gyakorlatok és azok miskolci honosítása. Erre azért oda kell figyelni!
Voltak nálam nemrégiben a Városgazdától, illetve a Városfejlesztéstől. Akkor is arról
beszéltünk, hogy Olaszországban voltam és ott egy kisvárosban el tudták érni azt, hogy nulla
legyen a szintkülönbség a járdák, bicikliutak és az utak találkozásánál. Félve említem meg, de
ha már a civil szervezetek között inkább a fogyatékosokat képviseljük, elmondom: elmentünk
a fogyatékos emberek mellett… Viszont tudomásul kell venni, hogy a lakosság létszámának –
településtől függetlenül – 6–8 százaléka fogyatékossággal élő ember.
Braun János szerint az is tény, hogy minél idősebbé válik valaki, annál korlátozottabb
számára a világ. Úgy vélte: nemcsak azzal a 6–8 százalékkal kell számolni, hanem azokkal is
például, akik ezekkel az emberekkel egy háztartásban élnek, hiszen rájuk is vonatkozik az
akadálymentesség.
Törekedni kell rá
– A legfejlettebb országokban sem valósult meg a teljes akadálymentesség – fogalmazott. –
Persze törekedni kell rá. Azok az idős és fogyatékos emberek, akik az elmúlt időszakban
egyre korszerűbb eszközökhöz jutottak és jutnak hozzá, egyre többen lesznek. Van olyan
közlekedési vállalat az országban, amely kitiltotta buszokról az el-go (elektromos meghajtású)
mopedeket. Szerencsére a miskolci közlekedési vállalatnál ez fel sem merült. Figyelembe

kell venni, hogy súlyosan fogyatékos emberek egyre korszerűbb eszközökkel jelennek meg a
mindennapokban, a városokban és annak intézményeiben.
A valós igényekhez
Európa-szerte elfogadott módszertan szerint Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Terv
(SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) készül Miskolcnak szeptember 15-ig. Ez a terv az
ígéretek szerint az érintettek bevonásával „a jelen és a jövő valós mobilitási igényeihez
igazodva arra törekszik, hogy javuljon az életminőség a városban és környékén” egyaránt.
Célja, hogy „olyan fenntartható városi közlekedési rendszer jöjjön létre, amely elsősorban a
közösségi közlekedésre építve biztosítja a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségét,
fokozza a közlekedés biztonságát, ezzel együtt környezetkímélőbb.”
– Juhász-Léhi István –

Miskolci SUMP: szeptember közepén zárul a projekt
Miskolc – Miskolc város továbbra is lobbizik az intermodális csomópont megépüléséért és az
Y-hídért is.
forrás: boon.hu

Újabb FLIRT-ök jönnek a GYSEV-hez - fotók
10 darab új, FLIRT 3-as típusú motorvonat megvásárlásáról írt alá szállítói szerződést a
GYSEV Zrt. valamint a Stadler Konzorcium.
A vasúttársaság 2013 és 2015 között, két projekt keretében 10 új, FLIRT motorvonatot
szerzett be, amelyek a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd, a Sopron-Győr és a SzombathelyRajka vonalon közlekednek.
A GYSEV Zrt. idén áprilisban jelentette meg az ajánlattételi felhívást további 10 darab
alacsonypadlós, villamos motorvonat beszerzésére. A gyártók júniusig jelentkezhettek, a nyílt
közbeszerzési eljárást a Stadler lengyelországi és svájci leányvállalatai által alkotott Stadler
Konzorcium nyerte. Így a vasúttársaság újabb FLIRT típusú motorvonattal bővítheti
járműparkját. A tervek szerint az első járművet 2018 márciusában, míg a tízedik vonatot 2019
januárjáig szállítja le a gyártó.
„A FLIRT motorvonatokkal a vasúttársaságunk és utasaink is elégedettek. Nem véletlen, hogy
azokon a szakaszokon nőtt legnagyobb mértékben az utasaink száma, ahol a legtöbb FLIRT
motorvonatunk közlekedik. A nyugat-magyarországi vasúti közlekedés szempontjából óriási
előrelépést jelent, hogy a GYSEV Zrt. megduplázhatja modern, FLIRT motorvonatai számát"
– mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.
A szállítói szerződés harmadik generációs FLIRT motorvonatokra vonatkozik. Az új

járművek az Európai Vasúti Ügynökség szabályainak megfelelően már teljesítik az európai
vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló legújabb műszaki előírásokat, illetve
megfelelnek a legutóbbi Crash ütközési normáknak is, nagyobb biztonságot nyújtva a
mozdonyvezetőnek.
A Stadler mérnökei a fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy az új járművek
még kedvezőbb költségekkel legyenek üzemeltethetőek, illetve továbbra is fontos szempont
volt a karbantartásbarát kialakítás.

forrás: kisalfold.hu

Szépségkirálynő, kerekesszékes, olimpikon
Interjú a Rióba készülő Váczi Anitával
A paralimpia az utóbbi időben a média homlokterébe került, aminek Váczi Anita, a 29 éves
paralimpikon kajakozó örül ugyan, de a maga részéről nem szeretne a terület celebje lenni.
„Sportoló vagyok, nem médiaszemélyiség” – ezekkel a szavakkal hárítja el sokszor a
közszereplést, így örömmel mentünk le hozzá a Szeged melletti edzőtáborba, amikor kiderült,
hogy interjút ad a Heteknek. Anita, aki 2003-ban kényszerült kerekesszékbe, 2013 óta
kajakozik, és tavaly megszerezte az olimpiai szerepléshez szükséges kvótát Milánóban.
Három társával szeptember 6-án mennek Rióba.
Makki Marie-Rose
Honnan a sport szeretete? A családodban voltak sportolók?
– Nem volt a családunkban sportoló, gyerekkoromban én sem foglalkoztam kifejezetten
versenysporttal. De az iskolában szerettem a szertornát, később aerobikoztam, édesapámmal
eljártam futni is, szóval a mozgás valamennyire mindig része volt az életünknek.

Mióta vagy kerekesszékben?
– Tizenhét éves voltam, amikor volt egy autóbalesetünk a párommal, amiből én csak arra
emlékeztem, hogy kirepültem az autóból: eltört a gerincem, és azóta kerekesszékben vagyok.
A párom viszont meghalt a balesetben, és nekem sokkal inkább az ő elvesztése jelentette a
mélypontot, nem az, hogy mozgássérült lettem. Az ő halálát nagyon nehéz volt feldolgozni. A
spontán, rohanó életformának vége szakadt, teljesen másként kellett az életemet felépítenem,
és új célokat kellett találnom.
Miben változott meg az életed?
– A baleset után, még abban az évben magántanulóként leérettségiztem, amiben az
osztálytársaim nagyon sokat segítettek. A másik fontos célom volt, hogy jogosítványt és
autót szerezzek, hogy ne kelljen bezárkózva élnem, vagy mindig valakire várnom.
Vidéken a tömegközlekedési eszközöket a mozgássérültek nem tudják használni, mert az
akadálymentesítés ott nincs igazán megoldva. A kerekesszékes lét olyan, hogy az
embernek az élet minden pillanatát sokkal tudatosabban tervezve kell megélnie. Például
ki kell találnom, hogyan oldjam meg, hogy valamit két méter magasról leszedjek.
Mosolykáról hallottál már?
– Igen, és egyetértek vele abban, hogy ha ép lenne az ember, talán ki se derülne, hogy milyen
kreatív tud lenni.
Miért éppen a kajakot választottad?
– Mindenképpen sportolni szerettem volna valamit, s az unokatestvérem kajakozott, ezért
megnéztem őt, és megtetszett, ki szerettem volna próbálni, és ez jól sült el. A magánéletet és a
sportot nehéz összeegyeztetni, a családtagjaim, szüleim segítsége nélkül nem is tudnék
felkészülni a versenyekre, habár amennyi időt csak lehet, a kilencéves fiammal töltök, itt van
velem az edzőtáborban is. Ő a legnagyobb drukkerem.
Miért döntöttél a versenysport mellett?
– Nekem a sugallat először a kajak-kenu iránt jött, aztán az iránt, hogy szeretnék kijutni a riói
olimpiára, mivel pont abban az évben, 2013-ban vették fel a kajak-kenut a paralimpiai sportok
közé, amikor elkezdtem vele foglalkozni. Előtte sokat próbálkoztam álláskereséssel, de ezt
egy olyan kistelepülésen, ahol lakom, egészségesen is nehéz megoldani, nemhogy
mozgássérültként. Másrészt a sportban leginkább az ember teljesítményén múlik, hogy
mennyire tud érvényesülni, nem pedig azon, hogy mennyire szimpatikus más embereknek,
vagy hogy akarják-e egyáltalán foglalkoztatni. Mindemellett az ember értékes életet tud élni,
mert komoly cél hajtja, és értéket tud teremteni azzal, hogy példát adhat másoknak is.
A fiadat biztatnád-e a versenysportra?
– A versenysport rendkívül igénybe veszi a szervezetet. Ezért biztatni nem biztatnám,
persze ha ezt választaná, én támogatnám benne, de semmiképp sem beszélném rá. A
lényeg az, hogy bármiből, amibe belefog, abból hozza ki a legtöbbet.
Milyen sporteredményeket értél el 2013 óta?
– 2013-ban kezdtem el kajakozni, s fél évre rá Duisburgban a vb-n 6. helyezett lettem, a
következő évben pedig 5. vb-helyezett. Ezután kezdtek jönni a sportsérülések, amikkel nem
számoltunk, és kérdőjeles volt a folytatás. Végül kijutottam a következő vb-re is, és a második
helyen végeztem. Tavaly Milánóban megszereztem a kvótát a riói olimpiára. Mindez
megerősített abban, hogy jó úton járok. Nem beszélve arról, hogy amikor elkezdtem sportolni,
szabályosan kinyílt előttem a világ, és nagyon sok embert megismerhettem.
Vajon akkor is a sportnál kötöttél volna ki, ha nem ért volna baleset?
– Akkor beszálltam volna a mókuskerékbe, és valószínűleg nagyon átlagos életet éltem volna.
Igazából nem tudnám, mi az, hogy valóban élni. A baleset után teljes gőzzel belevetettem

magam a bulizásba, de hamar rájöttem, hogy ezzel nem jutok előbbre, nem érzem magam tőle
jobban. Az emberi kapcsolataim is átrendeződtek, megtapasztalhattam a feltétel nélküli
szeretetet, ami erőt adott a céljaim eléréséhez is.
Szépségversenyen mikor indultál először?
– Indultam szépségversenyeken tizenhét éves koromban is, majd később kerekesszékesen is.
Fiatalon a barátaim neveztek be, én meg úgy voltam vele, hogy kipróbálom, és megnézem,
milyen lehetőségeim vannak ezen a területen. Általában első vagy második helyezett lettem,
és modellkedtem is. Amikor a baleset történt, akkor épp egy menyasszonyi ruhakatalógus
fotózásra igyekeztünk a párommal.
forrás: hetek.hu

Till Attila filmje indulhat az Oscar-nevezésért
Az Oscar-díjra nevező bizottság 2016. augusztus 31-i ülésének döntése értelmében
Magyarországot a 2016. évi „legjobb idegennyelvű film” kategóriában Till Attila Tiszta
Szívvel című filmje képviseli.
Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövőre 89. alkalommal átadandó Oscardíjakra az idegennyelvű film kategóriában minden ország nevezhet egy filmet azok közül,
amelyeket 2015. október 1. - 2016. szeptember 30. között mutattak be hazai
moziforgalmazásban.
A magyar nevezettről döntő testületben a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai –
Havas Ágnes Filmalap igazgató, Kálmán András forgalmazási szakember, Kovács András
Bálint egyetemi oktató és Andy Vajna kormánybiztos – mellett Novák Emil operatőr, a
Magyar Filmakadémia elnöke, Petrányi Viktória producer és Ujj Mészáros Károly rendezőforgatókönyvíró vett részt idén.
Amerika leghíresebb filmes megmérettetésén az országok hivatalos nevezései (entry) közül az
Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki január elején az öt jelölt játékfilmet
(nominee), amelyek végül a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjért versenyre
kelhetnek. A jelöltek listáját 2017. január 24-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak
ünnepélyes átadására február 26-án kerül majd sor a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben.
Till Attila második játékfilmje, a Tiszta szívvel egy akció vígjáték egy kerekesszékes
bandáról, ahol két fiatal mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes
bérgyilkossal. Így a maffia szolgálatában állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek,
bár ebben a kalandban semmi nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között,
miközben hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, és megismerjük a kerekesszékben
töltött mindennapok kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg egy
elhagyott fiú az apjának.
A Tiszta szívvel a Filmalap támogatásával az Oscar-díjas Saul fiá-t gyártó Laokoon
Filmgroup produkciójában készült Stalter Judit producer vezetésével. Till Attila filmjét a
hazai mozik április végén mutatták be, azóta mintegy 30 ezren nézték meg.

A Tiszta szívvel nemzetközi premierje nagy siker volt júliusban a Karlovy Vary-i
filmfesztiválon mind a jelentős külföldi filmkritikusok, mind a közönség körében, majd a
palicsi filmverseny legnépszerűbb alkotásaként elnyerte a közönségdíjat.
Az Európai Filmakadémia (EFA) nemrég nyilvánosságra hozott 50 alkotásból álló Európai
Filmdíjra nevezett filmek listáján egyetlen magyar alkotásként szerepel a Tiszta szívvel. A
Filmalap értékesítési részlege már világszerte több mint 10 területre eladta a Tiszta szívvel
különböző forgalmazási jogait, köztük Törökország, Tajvan és Románia forgalmazóinak. Till
Attila filmje külföldön legelőször a franciaországi mozikban lesz látható ősszel.
forrás: orientpress.hu

Babakocsit tol? Kerekes székes? Ez az alkalmazás egyre többet segít önnek!
A Route4U csapata egy évvel ezelőtt mutatta be kerekesszékes útvonaltervező
mobilappját, amelynek promóciójában a nagysikerű Till Attila-film, a Tiszta szívvel
gárdájának néhány tagja is részt vett. Utánajártunk, mi történt velük az elmúlt egy
évben.
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt mutatták be azt a mobilapplikációt, amelyet az
ötletgazdák friss, babakocsis élményei ihlettek, és amelyet Budapest akadálymentes
útvonaltervezőjeként tesztelhettek a sajtó munkatársai és kerekesszékkel közlekedők. Az
akkor még csak a főváros belső kerületeit felölelő alkalmazás színkódokkal jelezte, hol
találhatnak akadálymentes, mérsékelten akadálymentes vagy egyáltalán nem akadálymentes
helyeket a felhasználók. A helyek listáján túl azonban az igazi ötlet az app mögött az, hogy az
azt letöltő felhasználók mobilja gyakorlatilag szenzorként működik, amely elküldi az
alkalmazás mögött futó szervereknek, hol milyen útviszonyokkal találkozik a kerekesszékkel
közlekedő. Mindez pedig lehetővé teszi, hogy ennek alapján – egy GPS navigáció
működéséhez hasonlóan – kész útvonaltervet készítsen magának mindenki. Mivel ehhez
hasonló app nem létezett korábban sehol a világon, komoly tervekkel és reményekkel indultak
neki az ötletgazdák, nem titkolt célként megfogalmazva a nemzetközi terjeszkedést.
"Néhány hete írtunk alá szerződést egy pénzügyi és egy szakmai befektetővel" - mondja
Székely Tamás, a Route4U csapatának marketingért felelős munkatársa, amikor arról
kérdezzük, mi történt velük az applikáció tavaly szeptemberi bemutatása óta eltelt egy évben.
A megegyezés eredményeképpen az Aquincum Inkubátor közel 200 ezer eurót fektet az
ötletbe. Július végén megjelent iPhone-os alkalmazásuk is, amely már sokkal korszerűbb,
mint a tavaly bemutatott androidos verzió volt. Aki letölti, azon túl, hogy változatos
kategóriákra szűrve találhat információt például az akadálymentes vendéglátóhelyekről vagy
szállodákról, most már egészen pontosan és személyre szabottan tervezheti meg az útvonalát.
„Az app figyelembe veszi a felhasználó egyéni preferenciáit, be lehet állítani például, hogy
egy padka felfelé 5 cm lehet, lefelé pedig akár 10 is, mert ez a magasság a konkrét
személynek még nem okoz gondot. Arra is figyelünk, hogy egy útvonal esetében feltüntessük,
a bal- vagy a jobboldali járda alkalmas kerekesszékes közlekedésre. Aki pedig névvel - vagyis
Facebook profillal - vállalja a regisztrációt, az általa szolgáltatott információkért cserébe
pontokat kap, amelyeknek a későbbiekben a közösségépítésben, a közösségi játékok
szervezésében lesz majd szerepe" - mesél arról, hogyan fejlődött és bővült az alkalmazás egy
év alatt.

A fejlesztésbe nemrég beszállt Virgo támogatásával pedig olyan szoftveres hátteret kaptak,
amely sokkal több adat felvételére, tárolására és elemzésére teszi alkalmassá a rendszert. Ez a
fejlesztés indokolt is volt, mert a külföldi piacra lépésnek és a profittermelésnek az egyik
legfontosabb eleme a széleskörűen felhasználható adatbázis.
„Itthon és külföldön is egyelőre csak egy-egy város néhány frekventáltabb kerületében
működik az alkalmazás, de azt szeretnénk, ha az így megszülető mintaprojektek a későbbi
partnerek számára is meggyőzőek lennének” – mondja Székely Tamás. Ha ugyanis így lenne,
akkor egyes városok vagy akár cégek is megrendelhetnék tőlük a terület feltérképezését, ami
az ott élők vagy az utazók közlekedését teszi nagyságrendekkel kiszámíthatóbbá, szabadabbá.
Ezen felül pedig az utakról és útvonalakról szóló adatok a város- és infrastruktúra-fejlesztés
szempontjából is nagyon hasznosak lehetnek. Nem mellesleg az így begyűjtött információ is
piacképes – nem csak a kerekesszékes fejlesztések szempontjából.
A marketingbüdzsénk minimális - válaszolja Tamás a kérdésre, hogyan jutnak el a
felhasználókhoz és döntéshozókhoz, hogyan tudják népszerűsíteni a terméket. "A vevőket például a városvezetőket - külföldön konferenciákon, szakmai, smart city kiállításokon érjük
el. Abban, hogy az elmúlt időszakban több ilyen rendezvényen kiállítóként is meg tudtunk
jelenni, a Design Termináltól és a Magyar Nemzeti Kereskedőháztól sok segítséget kaptunk.
Magyarországon, bár itt is megjelentünk több kiállításon, az a tapasztalat, hogy inkább
személyes kapcsolatokon és ajánlásokon keresztül tudtunk eljutni a döntéshozókhoz. A
felhasználókat pedig leginkább a kerekesszékes szervezeteken, egyesületeken, civil
csoportokon keresztül, illetve a közösségi média segítségével érjük el" - magyarázza.
A kérdésre, hogy az egy évvel ezelőtti sajtótájékoztatón is jelen lévő Till Attila, akinek
kerekesszékes gengszterfilmje komoly sikereket aratott itthon és külföldön is, a segítségükre
tudott-e lenni, azt mondja: "Tilla a 'barátunk', bár napi szinten nem dolgozunk együtt, de ha
szükséges, kölcsönösen segítjük egymást. Fenyvesi Zoli, Till Attila filmjének főszereplője a
kezdetektől követi a Route4U fejlődését. Legutóbb például az iPhone-os szoftverünk
publikálás előtti béta verziójának a tesztelésében segített nekünk".

Bár itthon csak két városban vannak jelen egyelőre, a felhasználás sokrétűségét és a benne
rejlő lehetőségeket jelzi, hogy az idei Sziget fesztiválon már használhatták az általuk készített
akadálymentes appot a látogatók, a szervezők ugyanis felkérték őket arra, hogy készítsék el a
Szigetre-szabott verziót. Bár, ahogy Székely Tamás fogalmazott, az applikáció elsődleges
célcsoportját tekintve viszonylag szűk a felhasználóbázis, de a kerekesszékesek mellett a
babakocsival közlekedők számára, sőt, a manapság még újdonságnak számító „cityboard”osok vagy éppen a járdákon gördeszkázók, rollerezők vagy görkorizók számára is hasznos
segítség lehet az alkalmazás.
A Route4U-t egy startup verseny, az 1776 Challenge Cup keretében már Tel-Avivban is
bemutatták, ahonnan egészen a washingtoni döntőig jutott a csapat. A tengerentúli
bemutatkozás mellett egy tel-avivi illetve egy portsmouth-i pilotprojektjük is van.
„Amerikában az egyik döntéshozó azt mondta nekünk, azért is örülne egy ilyen
alkalmazásnak, mert akkor az is rögtön kiderülne, ha valahol kátyú van a járdán, és
lehetőségük lenne azonnal kijavítani” – hoz példát az adatok változatos felhasználásának
lehetőségére. Egyelőre persze a legtöbb helyen kicsiben tesztelik a rendszert, tapasztalatok
nélkül senki sem szeretne sokat költeni rá.
forrás: hvg.hu
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