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Fogyatékkal élőkért koncertezett a Ghymes 
 

 

Tizenöt éves fennállását ünnepli idén a Szeged Első Lions Club, amely hétfőn este 

megtartotta immár hagyományos jótékonysági koncertjét. 
 

A Ghymes együttes lépett fel a Szegedi Nemzeti Színházban, a belépődíjak összegét teljes 

egészében adományok vásárlására fordítja a klub.  

 

A közel egymillió forintból a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális 

Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézete, illetve a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek 

Nappali Intézménye kap fejlesztőeszközöket. 

 

 
 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 



Legmodernebb divatkreációkban a kalocsai és matyó hímzések 
 

 
 

A kalocsai és matyó hímzések díszítették a legmodernebb divatkreációkat az Anni 

Pastor Divatszalon bemutatóján a Római Magyar Akadémián (RMA) csütörtök este, 

amely egyben a magyar kézműves és gasztronómiai hagyományból is ízelítőt kínált az 

olasz közönségnek. 

 

A kortárs divat és a magyar hagyományok találkozásáról szólt a Heritage Collection 

elnevezésű divatbemutató, amely Anni Pastor kollekcióját vonultatta fel az olasz szakmai 

közönség előtt. A kifutón látott különleges művészi munkák hagyományos magyar 

díszítőelemeket - hímzést és csipkét -, valamint kézzel készített antik kiegészítőket ötvöznek 

art-dizájn elemekkel. 

A kreációk között voltak olyan darabok, melyek a szegedi SZEFO Zrt. fonalfeldolgozóval 

együttműködésben születettek. A cég megváltozott munkaképességűek foglalkoztat. 

"A római magyar divatbemutató egyben az országimázs építését is szolgálta, hiszen az Anni 

Pastor Divatszalon, mint minden külföldi bemutatóján, most is teret adott a magyar kézműves 

hagyományok megismertetésének" - mondta el Barna Eszter, a divatház projektigazgatója az 

MTI-nek. 

Az RMA-n bemutatkozott az 1777-es alapítású hollóházi porcelángyár, valamint Molnár Nelli 

nemesfémből alkotott csipkeékszerei és Kutassy Zoltán ötvösmester szintén a magyar tradíció 

ihlette alkotásai. 

Az olasz vendégek kóstolót kaptak a magyar gasztronómiai és borászati termékekből is. Az 

országimázsnak szentelt estét a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. támogatta. 

Pénteken a magyar termékek iránt érdeklődő olasz partnerekkel tartanak megbeszéléseket a 

római magyar nagykövetség együttműködésével. 

 

 
forrás: infogyor.hu 

 

 



Rokkantsági ellátás melletti munkavégzés 
 

A nagymértékben megromlott egészségi állapot miatt huzamos ideig, akár évtizedekig is 

szükség lehet egészségromlás miatti pénzbeli ellátások igénybevételére. Ilyen esetben 

fontos lehet annak ismerete, hogy ez az időszak majdani nyugdíjunkhoz szolgálati 

időnek minősül-e. 

 

Jó tudni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek részére igénybe vehető 

rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás ebből a szempontból hogyan minősül. 

Ugyanilyen fontos lehet annak ismerete is, hogy a megállapított rokkantsági ellátás melletti 

keresőtevékenységgel lehet-e további szolgálati időt szerezni. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a 

továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy). 

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy 

 a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven 

belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított 

volt, 

 keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez, 

 rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra 

szerezhet jogosultságot. 

A megváltozott munkaképességű személy 

 rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, 

 rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha 

rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. 

 

 

Szolgálati idő-e az ellátás időtartama? 
A szolgálati időként elismerhető időszakok általános szabálya az a rendelkezés, mely szerint 

szolgálati időnek minősül a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak, azaz olyan időtartam, 

amely alatt szerzett keresetből, jövedelemből nyugdíjjárulék fizetése történik. 

Ebből a szempontból a megváltozott munkaképességű személyek részére adható kétféle 

ellátás, a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás nem egyforma. 

A rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulék levonása történik, ezért az ellátás folyósításának 

időtartama szolgálati időnek minősül. 

A rokkantsági ellátás összegéből nem történik nyugdíjjárulék levonás, ezért az ellátás 

folyósításának időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. 

Özvegyi nyugdíjra való jogosultságnál az elhunyt jogszerző számára szolgálati időnek 

minősül az az időszak, amely alatt rokkantsági ellátásban részesült. 

Keresőtevékenység az ellátás folyósítása mellett 
Természetesen azok az időtartamok, amelyek során keresőtevékenységet folytat az ellátás 

mellett az érintett személy, és keresetéből az általános szabályok szerint nyugdíjjárulék fizetés 

történik, szolgálati időnek minősülnek. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági 

ellátás) részesülő személy meghatározott feltételek szerint vállalhat munkát ellátása 

folyósítása mellett. 

Rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás mellett meghatározott összeghatárig lehet 

keresőtevékenységet folytatni. 



Megszűnik a rokkantsági ellátásra és rehabilitációs ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban 

részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát. 

(Egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a részükre szóló szabályban 

meghatározott minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell érteni). 

A címben szereplő kérdésre tehát igenlő a válasz, a rokkantsági ellátás melletti 

munkavégzéssel további szolgálati időt szerez az érintett személy. Ennek a ténynek komoly 

jelentősége lehet akkor, amikor a rokkantsági ellátásban részesülő személy betölti a reá 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és kéri a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő 

továbbfolyósítása helyett az öregségi nyugdíj megállapítását a korábbi és az újabb, a 

rokkantsági ellátás mellett keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idejének együttes 

figyelembe vétele alapján.  

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

 

 

Anyukája rokkantkártyájával bukott le Jordán Adél 

 
Komoly pénzbírság, de akár szabadságvesztés is járhat a Katona József Színház 

színésznőjének vétségéért. Jogtalanul használta anyja, Lázár Kati kártyáját. 
 

Alig egy héttel ezelőtt Jordán Adél életre szóló leckét kapott a sorstól: a Budapesti Katona 

József Színház művésze az édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, Lázár Kati rokkant-kártyáját 

használva parkolt a fővárosban – a rendőrök azonban lefülelték. A Borsnak a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata meg is erősítette a hírt. 

– 2016. november 9-én a délelőtti órákban került sor rendőri intézkedésre, mert egy 

gépjárművel fizetős övezetben parkoló hölgy mozgáskorlátozottak részére kibocsátott 

parkolási igazolvánnyal parkolt, de annak tulajdonosa nem tartózkodott a helyszínen – 

közölték, majd hozzátették: közokirat-hamisítás miatt indítottak eljárást. 

 
 

 

Információink szerint a színésznőt gyanúsítottként hallgatták ki. Megkeresésünkre az 

ügyészség szintén megerősítette: közokirat-hamisítás bűntette miatti ügyben terveznek 

bíróság elé állítást. 



Természetesen szerettük volna megkérdezni Jordán Adélt is. Érdekelt volna minket ugyanis, 

mi vitte rá arra, hogy közeli rokona igazolványával próbált meg pénzt és időt spórolni. A 

színésznőt hosszas keresgélés után, telefonon értük el, ám miután részletesen tájékoztattuk, 

mivel kapcsolatban keresnénk, csak annyit közölt: nem szeretne nyilatkozni. 
 

 
 

Beszélgetésünket követően néhány perccel a színésznő édesapja, Jordán Tamás is 

bejelentkezett telefonon. Őt még azelőtt kerestük, hogy Adélt elértük. A Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színész, rendező, színigazgató, Érdemes művész és egyetemi docens kérdésünkre 

egy percig sem tagadta: tud az esetről. 
 

– Sajnálom, ami történt és hiszem, hogy a jövőben nem fog ilyen előfordulni – mondta a 

Borsnak lánya ballépése kapcsán. Lapunk egy jogászt is megkérdezett, mire számíthat a 

színésznő majd a bíróságon. 

– Közokirat-hamisításért alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetnek, 

de a bírósági gyakorlat szerint az úgynevezett intézkedést lehet valószínűsíteni: azaz 

megrovást, próbára bocsátást vagy a jövedelmi viszonyokkal arányban álló pénzbüntetést 

szoktak kiszabni, amelyek – eredményes megvalósulásukat követően – nem járnak priusszal – 

mondta dr. Bacsek György. 

Kinek jár? 

Rokkant-parkolókártyát súlyos mozgáskorlátozott, látási, érzelmi, illetve mozgásszervi 

fogyatékos, vak, gyengénlátó, továbbá autista igényelhet. A dokumentummot a 

mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője használhatja és közlekedhet, 

illetve várakozhat gyalogos, valamint gyalogos és kerékpáros övezetben, s úti célja érdekében 

behajthat számos behajtani tilos táblájú útra. Használhatja a mozgássérült-parkolót és ott is 



megállhat a járdán, ahol az nem megengedett. A rokkantkártyával való visszaélés közokirat-

hamisításnak számít. 

forrás: borsonline.hu 

 

 

 

 

Szekeres Pál: a kerekesszékes vívók nemzetközi elnökeként a bővítés a 

feladatom 
 

A bővítést tartja egyik legfontosabb feladatának Szekeres Pál, akit négy évre a 

Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Bizottság elnökének választottak. 
 

A fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős 

miniszteri biztos az M4 Sportreggeli szerdai adásában elmondta, nem véletlen, hogy a 

legnagyobb vívónemzetek képviselői ott vannak az elnökségben, mivel a bíráskodás miatt 

"nem mindegy, hogy van-e védettség". 

 

Szekeres Pál emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elődjeként a 

kerekesszékes vívást is felügyelő ernyőszervezet, az IWAS (International Wheelchair and 

Amputee Sports Federation) szervezte meg 1960-ban az első paralimpiát, és a kerekesszékes 

vívás a paralimpiai mozgalom alapítója. Ennek ellenére a közelmúltban kaptak egy "sárga 

lapot" az IPC-től, átmenetileg bekerültek a közé a hét sportág közé, amelynek 2020-as tokiói 

programba kerülése nem volt biztos. 

 

"Az elmúlt két évben, amikor alelnök voltam, sikerült teljesíteni az elvárásokat, a további 

feladat pedig az, hogy még 10-15 országgal több legyen az aktív versenyrendszerben. Most 43 

országnál tartunk" - fogalmazott a Prima-díjjal kitüntetett, háromszoros paralimpiai bajnok, 

olimpiai bronzérmes vívó. A bővítés módjáról azt mondta, olyan szatelitversenyeket is fognak 

szervezni, amelyek az évi hat-hét világkupaviadal szintje alatt vannak, mivel a vk-k drágák, és 

kezdetnek túl erősek. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően már van is négy új érdeklődő 

ország. 

 

A sportág átláthatóbbá tételéről közölte, a kerekesszékes vívás gyorsabb, mint az épek vívása, 

sűrűbben vannak akciók, de mivel ülnek a versenyzők, nincsenek például bonyolult átvett 

támadások vagy megelőzések. 

 

"A vívás sosem lesz egy top közérthető sportág, kell egy jó kommentátor is, ettől függetlenül 

Rióban végig telt ház volt" - mondta Szekeres Pál, aki a szeptemberi paralimpián a 

kerekesszékes vívás versenyigazgatóságának az elnöki posztját töltötte be. 
 

forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hivatástudatból végzik a legnehezebb munkát 
 

 
 

A szociális szakma képviselői gyűltek össze Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális 

Központban a Szociális Munka Napja alkalmából. A rendezvényen, amelyet minden 

évben megtartanak, ezúttal is átadták a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést. 
A sérült előadókból álló Nemadomfel együttes teremtett különleges hangulatot a 

rendezvényen, ahol a szociális területen dolgozókat köszöntötték. Nyitó beszédében Szarvas 

Péter polgármester úgy fogalmazott, nehéz elmondani a társadalom többi tagja számára, 

milyen nehéz munkát végeznek a szakemberek a segítségre szorulók között, ezért szükség van 

az elismerésükre. Hozzátette, ezek az emberek hivatásszeretetből, felelősségérzettel 

dolgoznak, és mindent megtesznek azért, hogy a különböző területen lévő ellátottak, idősek, 

bölcsődések, szenvedélybetegek, hajléktalanok megkapják azt az ellátást, amire szükségük 

van ahhoz, hogy emberi módon tudjanak élni. 

A hivatás szeretetét a díjazottak is fontosnak tartották. A 2000-ben alapított Kiváló Szociális 

Munkáért kitüntetést idén Békéscsaba Közgyűlése Szente Bélánénak, a Békéscsabai 

Evangélikus Szeretetotthon nyugalmazott intézményvezetőjének, és a Békéscsabai Kistérségi 

Életfa Idősek Otthona kollektívájanak ítélte. 

Szente Béláné méltatásában elhangzott: 1990-től végezte intézményvezetői szolgálatát a 

Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthonban. Akkor 23 gondozottat látott el az intézmény, ami 

azóta szeretetszolgálattá bővült, s ma már a bentlakásos otthon mellett házi segítségnyújtás és 

támogatószolgálat, étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek klubja és fogyatékos 

személyek nappali ellátása is kiegészíti a tevékenységet, s az ellátottak száma meghaladja a 

250 főt. A gyönyörű környezetben álló szeretetotthonnak négy nagyobb épületfejlesztése volt 

az elmúlt két évtizedben. Az első három rekonstrukciót Kutyej Pál Albert akkori 

igazgatólelkésszel együttműködve sikerült megvalósítania. Ezekben az években teljes körű 

ellátást alakítottak ki saját konyhával, ételkiszállítással, diatetikai- és gyógytornász 

szolgáltatással. Eredményeként korszerű technikai és egészségügyi feltételek között működik 

a békéscsabai szeretetszolgálat. A negyedik beruházás egy új épület kialakítása volt 2014-ben, 

melybe a fogyatékosok nappali ellátása kerülhetett. Munkáját huszonöt éven át a békéscsabai 

és a megyéből ide költöző segítségre szorulók között végezte, otthont és közösségeket 

teremtve számukra, támogatva őket családi vagy napi gondjaik megoldásában és legnehezebb 

pillanataikban, mindig az ő érdekeiket szem előtt tartva. Az Evangélikus Egyház zsinatában 

2000 és 2006 között képviselte a szeretetintézményeket, tagja volt az országos diakóniai 

bizottságnak, illetve presbiterként a békéscsabai gyülekezetben is ellátta a diakóniai felelős 

feladatkörét. 2012-ben a déli egyházkerület „Az év diakónusa” díjjal jutalmazta. Az idősek 

emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás megőrzése 



érdekében kifejtett munkájának elismeréseként Balog Zoltán minisztertől 2015-ben 

az „Idősekért Díj” állami kitüntetést vehette át. 2015 decemberében, negyven év 

közszolgálati munka után, melyből egy negyed századot a szociális munka terén töltött el, 

vonult nyugállományba. 

 

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona kollektívájának méltatása: 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre 1999-ben a Csabai „Életfa” 

Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaságot. Az intézmény alapfeladata szociális ellátás 

elhelyezéssel volt. 2007 júniusi ülésén az Önkormányzat, mint a Csabai „Életfa” Kht. 

egyszemélyes tulajdonosa, arról döntött, hogy a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházban 

megüresedő férőhelyeket általános szintű idősek otthoni férőhellyé kell minősíteni, és döntés 

született arról is, hogy a Csabai „Életfa” Kht. 2008. január 1. napjától a Békéscsaba és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési intézményeként 

működjön tovább. Ezt követően az intézmény több átalakuláson ment keresztül. 2014. július 1. 

napjától újra önálló költségvetési szervként működik a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek 

Otthona néven. Az épület szép, kellemes környezetben található, rendezett udvarral, a tárgyi 

feltételek biztosítottak. Rendelkezésre áll éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi 

tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra, egészségügyi ellátásra, 

továbbá a látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az apartmanokban történő elhelyezésnél 

egy lakóra kb. 10 négyzetméter élettér jut, két illetve három fő elhelyezése esetén. Az idősek 

otthonában 22 m², 19 m² és 30 m²-es, egy, két és három személyes jól felszerelt 

apartmanokban laknak a lakók, részben saját bútorzattal, részben intézményi berendezéssel 

ellátottak a lakrészek. Az épület akadálymentesített. 

 

Az intézményben 45 fő munkatárs dolgozik. Feladatuk az intézményben élő idősek segítése, 

ellátása, a fizikai, egészségi, pszichés állapotuknak és szociális helyzetüknek megfelelő 

komplex, személyre szóló teljes körű ellátás megvalósítása. 

 

Céljuk, hogy az ellátásban részesülők az intézményben valódi otthonként éljenek és az ellátás 

során a személyes intimszféra megőrzése mellett ki-ki annyi és olyan segítséget kapjon a 

mindennapokban, amit állapota szükségessé tesz. Kulcsszavuk az emberi méltóság megőrzése. 

Korszerű, hatékony, probléma-érzékeny, humánum dominanciájú ellátást biztosítanak a 

rászoruló idős emberek számára. 

 

Külön figyelmet fordítanak a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására, gondozására. 

Elősegítik, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb mértékben, a lehető leghosszabb 

ideig megőrizzék. Az emberi viszonyok tudatos szervezése, erősítése (lakók egymás között, 

lakók és dolgozók között) az emberséges, szeretetre építő élettér biztosítása az intézményi 

munka meghatározó eleme. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lakók minél tovább 

megőrizzék fizikai és szellemi aktivitásukat. 

 

Az intézmény munkatársai tudják, hogy a segítségre, támaszra vágyó emberekkel való 

foglalkozás, törődés az élet legnehezebb, de egyben legnagyszerűbb feladata. Hivatásukat 

felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel gyakorolják. A 

mindennapi feladatok ellátása mellett szeretettel, törődéssel ajándékozzák meg a lakókat. 

 

 

 

 



Az intézmény munkatársai: 

 

Nyugalmazott intézményvezető: Polonkai Istvánné 

Megbízott intézményvezető: Such Tamara 

Intézményvezető ápoló: Molnár Tibor 

Továbbá: 

1. Amariné Szász Eszter 

2. Antal Zoltánné 

3. Bohus Krajó Mátyás Györgyné 

4. Bürüsi Zoltán 

5. Döményné Hatala Hajnalka 

6. Feketéné Lévai Zsanett 

7. Gulyásné Petrovszki Brigitta 

8. Horváthné Kovács Zsuzsanna 

9. Jánoska Tiborné 

10. Kántor Éva 

11. Katonáné Tóth Mónika 

12. Kotroczó Erzsébet 

13. Kucsera Ildikó 

14. Machlik Zoltán 

15. Maján Erika 

16. Mező László 

17. Nagy Lászlóné 

18. Németh Andrásné 

19. Raduly Lászlóné 

20. Rák Irén 

21. Sette István 

22. Solymosi Lászlóné 

23. Szabó Éva 

24. Terjék Enikő 

25. Tyetyákné Besze Andrea 

26. Vasasné Csaba Margit 

27. Veres Andrásné 

28. Zelenákné Nagy Erzsébet 

29. Zoltánné Erdei Anikó 

Valamint: 

1. Bokor-Fekete Józsefné 

2. Bondár Brigitta 

3. Csapóné Turzó Margit 

4. Farkasné Ádám Krisztina 

5. Fodor Károly 

6. Gregovics Gáspár 

7. Horváth Szilvia 

8. Kis Pál Lászlóné 

9. Kiss István 

10. Kiss Istvánné 

11. Németh Erika 

12. Tüdős József Sándorné 

 



Herczeg Tamás tanácsnok pohárköszöntőjében úgy fogalmazott, a szociális munka igen 

sokrétű feladatot teljesít Békéscsabán. „Sok-sok féle baj leselkedik ránk az életünk során. És 

hogyha ott van egy segítő kéz, ott van egy intézmény, egy civil szervezet, akkor talán könnyebb 

az életünk, amikor bajba jutunk. Sokféle területen dolgoznak szociális munkások. Mi 

igyekeztünk most is a legjobbakat választani” – mondta a politikus. 

 

A városvezetők úgy látják, kiváló munkatársakkal dolgoznak együtt, de az infrastruktúrában 

vannak még mit tenni. Így például a soron következő közgyűlésen a hajléktalan-ellátással 

kapcsolatos fejlesztések is napirendre kerülnek majd. 
 

forrás: behir.hu 

 

 

 

 

„Tégy Jót” napon a somogyi „Szuperhősök” 
 

 

 
 

 

Évekkel ezelőtt, jótékonysági céllal öltötte magára három siófoki tűzoltó a mesékből jól 

ismert szuperhősök jelmezét, s azóta is rengeteg gyermek arcára csaltak mosolyt. Ezúttal a 

kibővült csapat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey 

László Gyermekegészségügyi Központjában tettek látogatást. 

  

A „Tégy jót” nap csupa meglepetés, sok ajándékkal és adománnyal. Ugyanakkor valljuk azt, 

hogy „jól és sokat ad az, aki az adománnyal mosolyt is ad” – mondta Pásztor Marianna, a 

Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért 

Alapítvány kurátora. Az alapítvány tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekeknek szervez 

élmény és művészetterápiás programokat, üdüléseket – számolt be levelében a kurátor, mint 

írta: öt éve üdültetnek Zamárdiban, s ott ismerkedtek meg a „Szuperhősökkel”. 

  



A csapat látogatása minden alkalommal óriási élmény volt a gyermekeknek. Az alapítvány 

vezetőiben így merült fel a gondolat, hogy a „4. Tégy jót” napra is meginvitálják a siófoki 

tűzoltók csapatát, akik ha csak egy kis időre is, de elfeledtetik a súlyos betegséggel küzdő 

gyermekekkel a fájdalmaikat, kiragadva őket a küzdelmekkel teli mindennapokból. 

  

Saja István, Molnár Róbert, Mészáros Ferenc, Teveli Tamás és Náray István Batman, 

Szuperman, Amerika kapitány, Pókember és Flash bőrébe bújtak, s a miskolci kórház 

őssejttranszplantációs és onkohaematológiai osztályának folyosójára kötélen ereszkedtek le. 

Volt, akit meglátogattak a kórteremben, volt, akinek csak az ablakon át tudtak integetni és 

mosolyt csalni az arcára. 

  

Az osztályra vidámságot és némi kedvderítő édességet csempésző csapatot visszavárja a 

kórház vezetősége és a gyógyulni vágyó gyerekek. Fotó: Dojcsák Dávid tű. szds. - BAZ MKI 
 

forrás: marcaliportal.hu 

 

 

 

 

 

Öt évet is kaphat a mozgáskorlátozott utast árokba lökő pécsi buszsofőr 
 

Tagadta bűnösségét a bíróságon az a pécsi buszsofőr, aki a vád szerint tavaly 

decemberben árokba lökött egy mozgássérült utast, majd elhajtott. A sclerosis 

multiplexben szenvedő férfi korábban az RTL Híradónak azt mondta: egyedül képtelen 

volt kimászni a gödörből, egy kollégája segített neki. Ha a buszsofőrt elítélik, akár öt év 

börtönt is kaphat – tudósított csütörtökön az RTL Híradó. 
 

A sofőr még tavaly decemberben nem akarta felengedni az egyik helyi buszra a 

mozgáskorlátozott férfit, mert azt hitte, részeg, és azért sántikál. Miután tisztázták a 

félreértést, az utas leülhetett, de a végállomáson lefotózta a buszt, mert jelenteni szerette volna 

az esetet. Az ügyészség szerint ekkor támadt rá a sofőr. 

Az ügyész a tárgyaláson azt mondta: a sofőr megfogta a mozgáskorlátozott férfi bal csuklóját, 

megpróbálta kicsavarni a kezéből a mobiltelefont, de nem tudta. Ezután két kézzel lökte be a 

körülbelül öt méter mély árokba. 

Az ügyészség védekezésre képtelen személy elleni testi sértéssel vádolja a buszsofőrt, aki 

határozottan tagadta  bűnösségét a csütörtöki tárgyaláson. A bíróság előtt nem beszélt, a bíró 

idézett korábbi vallomásából, amely szerint azt állította: nem tudja, mikor szállt le a férfi a 

buszról, nem tudja, hogyan került az árokba, illetve ő nem lökte bele. Nem látta, hogy 

lefotózta volna a busz rendszámát, de ha ez így is volt, ő ezt nem tette szóvá, és nem akarta 

elvenni a telefonját – vallotta. 
 

A sclerosis multiplexben szenvedő férfi korábban az RTL Híradónak mondta el, akkor még 

arca vállalása nélkül, hogy kollégáját hívta fel, tőle kért segítségét, ő húzta ki nagy nehezen az 

árokból. Megalázó volt az egész – tette hozzá. 

A mozgáskorlátozott férfi a csütörtöki tárgyaláson már vállalta arcát. Azt mondta a bíróság 

előtt: a történtek annyira megviselték, hogy még mindig alig tud beszélni róluk. A bíróság 

orvosszakértőt hallgat meg az ügyben, jövő februárban folytatják a tárgyalást. Ha bűnösnek 

találják a sofőrt, akár öt év börtönt is kaphat. 
 

forrás: hvg.hu 

 

http://hvg.hu/itthon/20160728_Vadat_emeltek_a_pecsi_buszvezeto_ellen_aki_arokba_lokott_egy_mozgasserultet


 

Till Attila filmje jóval közelebb került az Oscarhoz 
 

Magyarország a Tiszta szívvel-lel vesz részt a jövő évi Oscar-versenyben, de Till Attila 

kerekesszékes gengszterfilmjének esélyeit egészen mostanáig fájdalmasan behatárolta 

az, hogy nem rendelkezik amerikai forgalmazóval. Azonban csütörtökön este a Variety 

robbantotta a hírt, hogy a Kino Lorber nevű menő amerikai forgalmazó megvásárolta a 

magyar film jogait. 
 

A 2009-ben alapított cég leginkább magas színvonalú, fesztiválnyertes művészfilmeket 

szokott bemutatni, a közelmúltban ők küldték az amerikai mozikba Godard legutóbbi 

remekművét, a cannes-i zsűridíjas Búcsú a nyelvtől-t, a Csadoros vérszívó című 

agyonajnározott iráni vámpíros westernt, illetve a két legutóbbi Arany Medve-díjas alkotást, 

a Tűz a tengeren-t és Taxi Teherán-t. 

Hétéves fennállása óta a Kino Lorbernek öt filmje kapott Oscar-jelölést, de ami a 

legizgalmasabb velük kapcsolatban, hogy ők szerezték meg az utóbbi évtized 

legmeghökkentőbbnek tartott jelölését is. 
 

2011-ben a legjobb idegen nyelvű film jelöltjei közé sikerült juttatniuk (Iñárritu Biutiful-ja, 

Villeneuve Felperzselt föld-je és a majdani nyertes, a dán Egy jobb világ mellé) 

a Kutyafog (Dogtooth) című zseniálisan beteg görög agymenést, ami pontosan az ellentéte 

azoknak az alkotásoknak, amilyeneket általában el szokott ismerni az Akadémia. 

 

 
Till Attila és Thuróczy Szabolcs a Tiszta szívvel forgatásán 

Forrás: Laokoon Filmgroup 

 

A Tiszta szívvel mögött tehát már egy lobbierős, csodákra is képes amerikai cég áll, aminek 

most körülbelül egy hónap áll rendelkezésére, hogy elterjessze Hollywoodban Tilla filmjének 

http://www.origo.hu/filmklub/blog/hir/20160831-till-attila-filmjet-kuldi-magyarorszag-az-oscarra-tiszta-szivvel.html
http://variety.com/2016/film/awards/kino-lorber-hungary-oscar-entry-kills-on-wheels-1201920963/
http://variety.com/2016/film/awards/kino-lorber-hungary-oscar-entry-kills-on-wheels-1201920963/


jó hírét. December közepén jelentik be ugyanis azt a tízes szűkített listát, amiről aztán majd 

kiválasztják a végső öt jelöltet a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. 

Az Oscar-jelöléseket 2017. január 24-én hozzák nyilvánosságra, a díjkiosztó február 26-án 

lesz a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben. 
 

A Tiszta szívvel amerikai mozipremierjének pontos dátuma még nincs meg, de valamikor jövő 

tavasszal tervezik bemutatni a tengerentúlon. 
 

forrás: origo.hu 

 

 

 

 

Molnár Marietta: Volt, aki egyből azt kérdezte, mennyit érzek a szexből 
 

Egyfelől szeretnénk már nem írni arról, hogy ő volt az a lány, aki leesett egy budapesti 

szórakozóhely teraszáról kilenc évvel ezelőtt, és emiatt kerekesszékbe került. Szeretnénk 

már csak arról írni, hogy vajon egy ilyen testi átalakulás mit hagy meg a nőből, mit ad 

hozzá az emberhez. Hogyan alakul a párkeresés, a szexuális élet, a családtervezés… De 

miközben beszélgetünk, csak szó esik újra és újra a balesetről is; minden, ami ma van, 

az ott kezdődött. 
 

Molnár Marietta könnyűipari mérnök szakon végzett. Azért ezen, mert ez volt az iskolában az 

egyetlen, amit távoktatásban folytatni tudott. Mindössze három napot járhatott ugyanis 

egyetemre, utána megtörtént a baleset. Nekitámaszkodott annak az alacsony 

korlátnak, elvesztette az egyensúlyát, zuhant hét métert. „Baromi szerencsés vagyok” – 

mondja fura módon, aztán kifejti: utólag elment a helyszínre, és azt látta, hogy a feje 

csapódhatott volna egy kőtömbnek is – így gerincsérüléssel megúszta. Teljesült az, amiért 

azon a napon anyukája végig az autóúton, amíg felért a kórházba, imádkozott: „istenem, csak 

az agya ép maradjon!” 
 

„Jön a drogos diszkóbalesetes” 

– mondták a „rehabon”, vagyis azon a fővárosi rehabilitációs osztályon, ahová a legtöbb 

gerincsérült kerül. Sokan húsz-harminc évesek, hiszen gyakran ők sérülnek meg motoron 

vagy sport közben. Egy átlagosnak induló napból fordul át teljesen az életük. Akik már hetek, 

hónapok óta lábadoznak, látják a baleseti beszámolókat a hírekben, és ebből már tudják, hogy 

nemsoká új lakótárs érkezik… 

A 'felelőtlen' bélyeget Marietta sokáig igyekezett lemosni magáról, sokáig bizonygatta a 

bíróságon és másutt, hogy nem volt részeg és nem drogozott, ma már nem érdekli.„Egyrészt 

ha iszom egy szórakozóhelyen, azért sincs senkinek joga elítélni, másrészt már nem érzem, 

hogy magyarázkodnom kell akár magamnak, akár másoknak. Csak anyáékat sajnálom, hogy 

azt kellett hallgatniuk, hogyan gyalázzák a gyereküket.” (A kártérítési per egyébként kilenc év 

után sem zárult még le.) 
 

Az első hetekben Marietta az életben maradással volt elfoglalva, majd később, a 

gerincosztályon a talpra állással. Naponta küzdött a rengeteg tornával, hitte, hogy csak hit 

kérdése. Hogy nem szabad feladni, hogy harcolni kell és hasonlók. 
 

 

 

 

 

 

http://index.hu/bulvar/fecske0916/
http://www.borsonline.hu/aktualis/ki-felel-marietta-sorsaert/40928
http://www.borsonline.hu/aktualis/ki-felel-marietta-sorsaert/40928


 
 

Két és fél évébe telt, mire feladta ezt, és megértette, hogy nem fog járni. 

 

A „rehab” sajátos hely. „Az ottani kötődések sokkal erősebbek – mondja Marietta –, hiszen 

mind ugyanazon megyünk keresztül. Ott megszűnik minden. A végzettség, az anyagi háttér, a 

körítés… csak az ember van. A milliomos háromdiplomás ugyanúgy gürizik a szőnyegen, mint 

a csóró szakmunkás. Van, aki örül, hogy életben maradt. Más tagad, próbál kapálózni. 

Megint más rájön, hogy így kell új életet kezdeni. És van, aki soha nem dolgozza fel – volt 

olyan nyaki sérült, aki öngyilkos lett. Én is mondtam anyának, hogy húzza ki a csöveket. Hogy 

mondhattam ilyet épp neki… De szerintem aki ott lazán kezeli a dolgokat, azon pár év múlva 

úgyis kijön. Nekem is el kellett siratnom a lábaim, és nem ágyon fekve, hanem úgy, hogy 

törtem-zúztam közben. Eleinte az édesanyámra zúdítottam az összes dühömet, elképesztő, mit 

tűrt akkoriban. Aztán beláttam, hogy önző dolog volt azt képzelni, hogy ez csak az én 

tragédiám.” 

Amikor a bulizó lány nekitámaszkodott a korlátnak, még volt barátja. Amikor a rehabra 

került, már nem. „Ő a járó Mariettába volt szerelmes” – mondja, és hozzáteszi: akkor ez 

érdekelte a legkevésbé. Az első időszakban, a kórházban folyamatosan volt mellette valaki. 

Családtagok, barátok, akik „végigcsinálták velem azt, amikor majdnem meghaltam”. 

 

Felépült, hazaköltözött azzal az erős bizonyítási vággyal, hogy így is normális élete lesz. „Ha 

annak élek, hogy kerekesszékes lettem, akkor cseszhetem” – mondja. 
 

„Nem utálhatom az összes embert, csak mert járnak.” 

Úgy három év ment el azzal, hogy fizikailag-lelkileg összerakja magát, utána kezdett el 

hiányozni a „valakihez tartozni” érzése. „Tudod, amikor készülsz a randevúra… kellett a 

megerősítés, az, hogy nőnek érezzem magam a pelenkázós, katéterezős, szabadidőruhás 

napok végtelen sora után.” 
 

 

 

 



 
 

 

Regisztrált egy társkereső oldalon. Az ismerkedés egy kerekesszékes lánynak nemcsak azért 

nehezebb, mert kevesebben látják meg benne a nőt. Ha meggondoljuk: sokkal 

kiszolgáltatottabb helyzetben van. Ott vannak a „kukkolók”, akik egyszerűen csak kíváncsiak 

egy „ilyen” lányra. Ott vannak azok, akik megszimatolnak mindenféle gyengeséget, mert akár 

érzelmi, akár anyagi kizsigerelésre utaznak. Vannak, akik – akár öntudatlanul – a függőségi 

helyzeteket kedvelik, ahogy a lány fogalmaz: ettől érzik magukat férfinak. „Mások meg azt 

gondolják, bármihez joguk van, csak mert szóba állnak egy kerekesszékes csajjal. Na és ott 

vannak azok is, akiknek kimondottan fétisük ez a fajta viszony, és egyből azzal nyitnak, hogy 

mennyit érzel a szexből.”  Egy egyéjszakás kaland is másképpen kockázatos annak, aki szó 

szerint nem tud kilépni egy helyzetből... Mindezek persze nem feltétlenül jelentenek 

valós veszélyt, de mindenesetre messzire vihetnek egy kiegyensúlyozott partnerkapcsolat 

eszményétől. 
 

 

„Nekem hamar megnyílnak az emberek. Általában sok levelezés után találkoztam bárkivel is, 

és egy beszélgetés alatt kiderült, hogy lehet-e egymáshoz közünk. Talán könnyelmű vagyok, de 

mindig abból indulok ki, miért bántana valaki, ha én nem bántom? Párszor azért át lettem 

verve.” 

Kérdés, vajon mi a jobb, ha az embernek eleve van társa, amikor ilyesmi történik, és így 

együtt „szoknak bele” az új helyzetbe, vagy ha az illető nem ismerte a korábbi formáját, így 

eleve a jelenlegit fogadhatja el. „Azt hiszem, nekem könnyebb ez. Zavarna, ha  a másik tudná, 

milyen voltam azelőtt, és esetleg csak a lelkiismerete miatt marad velem.” 

Marietta úgy fogalmaz, 

párkapcsolati téren nem tartja magát kerekesszékesnek. 

„Nehéz megtalálni az egyensúlyt. Hogy kezeljen nőként az adott férfi, de ne babusgasson és 

óvjon mindentől.” De vajon változtat-e a nő „mércéjén” az, ha ilyen helyzetbe kerül, ha a 

„tökéletes emberek társkereső piacán” már nem ő a főnyeremény? „Igen, változtak az 

igényeim. De szerintem ez előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna, csak talán később. Ma 



már látom, hogy a húszas éveim elején elég felszínes voltam. Néztem a férfiak cipőjét, óráját, 

azt, hogy mit tud felmutatni. Na, ez már mind nem számít. Viszont az se igaz, hogy az 

embernek így esélye se lenne egy jó pasira... én sok pozitív megerősítést kapok.” 

Nagy problémája volt azelőtt, hogy hízásra hajlamos. „Soha semmimmel nem voltam 

elégedett.” A szék viszont egészen más gondokat hoz ezen a téren – elsősorban 

aránytalanságot. Az ember karja izmos lesz a kerekek hajtása miatt, ugyanakkor a hasa, lába 

gyengébb, a bőr megereszkedhet. „Furcsa módon most jobban mérem magam más 

kerekesszékesekhez, mint más nőkhöz, amikor lábon voltam. Próbálom kompenzálni a széket 

az öltözködéssel, sminkkel, és szeretném azt hinni, hogy nem azért néznek, mert 

kerekesszékben vagyok. Mindig szerettem a kivágott hátú pólókat, de mivel lett egy 

negyvencentis hegem, sokan azt hitték, többet nem veszek majd fel ilyet. Ellenkezőleg. Büszkén 

vállalom, hogy min mentem keresztül." 
 

 

Marietta harmadik helyezett lett a Miss Colours szépségversenyen, amit kerekesszékes 

nőknek rendeznek. „Nagyon jól éreztem magam, mert ott nem úgy foglalkoztak velünk, mint 

kerekesszékesekkel, hanem simán, mint nőkkel. Azelőtt eszembe nem jutott volna 

szépségversenyen indulni…” Persze egy ilyen baleset után hátramaradhatnak komolyabb 

nyomok is, amelyek befolyásolják a mindennapokat. A kívülállónak általában nem jut eszébe, 

hogy ha valaki deréktól lefelé lebénult, az bizony nemcsak annyit jelent, hogy nem tud járni, 

hanem sok minden más sem működik a belső szervek közül. Hogy egy nagyon egyszerű 

dolgot mondjunk: nem érzi, mikor kell vécére mennie. Így 

vannak párok, akik minden testi működésüket kénytelenek megosztani egymással, 

ahol a férj nemcsak a fürdésben, öltözködésben, de a vécéhasználatban is segít a 

feleségének. „Számomra tiszteletre méltó ez, de nem biztos, hogy tudnám csinálni. Én 

szerencsére sok mindent elvégzek egyedül. De baromi nehéz ezeket a részleteket elmondani 

egy új kapcsolat kialakulásakor, akármilyen laza is a másik – márpedig valamikor el kell 

mondani.” 

Marietta ma már másfél éve él – ahogy mondani szokták – boldog kapcsolatban (egy korábbi 

ismeretség fejlődött tovább). Magával a ténnyel nem volt gondja a barátjának, inkább a 

praktikummal foglalkozott: „Átgondolta, milyen helyre menjünk első randira, ahol önállóan 

tudok mozogni, később hogyan tudok közlekedni a lakásban, ilyesmik. Már az első találkozás 

után tudtuk, hogy innentől együtt leszünk.” 
 

A lány az elején óvatosan csepegtette az információkat, mígnem a férfi elunta ezt: na, most 

szépen egyben elmondasz mindent. És akkor megbeszélték a mit-hogyant. Beleértve a szexet 

is, hiszen ez az a terület, ahol szintén nagy kreativitásra van szükség. „Ha az ember 

érzékelése egy ponton kiesik, más testtájakon felerősödik – meséli erről Marietta. – De az 

biztos, hogy a spontán dolgokat el lehet felejteni. És persze az ember azon szorong, hogy már 

nem olyan a lába, a feneke, mint régen, milyen lehet hozzáérni… biztos, hogy sokkal nagyobb 

szerelem kell ehhez. De a lelki élmény sokkal erősebb lesz az együttlétekben, és ez jó.” Volt, 

hogy Marietta tett ilyesmi megjegyzéseket: „mennyivel jobban járnál egy ép lánnyal”, aztán 

leszokott ezekről. „Az elején azt mondta, hogy hülye vagyok, ma már mintha meg sem 

hallaná” – mosolyog. 

A következő mérföldkő általában az, amikor bemutatják az embert a családnak, a baráti 

társaságnak. „Juj, ez mindig nagyon gáz. Nem tudom, mire számíthatok. Előfordult például, 

hogy egy srác szótagolva mutatkozott be nekem… A párom barátai viszont mind 

természetesen fogadtak, az egyetlen specialitás az, hogy a programok szervezésénél tekintettel 

vannak rám.” 

 
 

http://www.mozgasvilag.hu/futas/hirek/sportolas-kerekesszekkel
http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/nezd-meg-legszebb-magyar-kerekesszekes-holgyeket


 
 

Vannak persze pótolhatatlan veszteségek – ilyen a tánc. Mariettát többször is hívták 

kerekesszékes tánccsoportba, de azt mondja, „az már nem olyan, én lábon szerettem 

táncolni.” Manapság attól boldog, hogy olyanok veszik körül, akik elfogadták őt, és 

könnyebben túllép embereken, ha muszáj. „Inkább kevesebb kapcsolatom legyen, de az 

minőségi” - magyarázza. Úgy véli, amit lehet, azt kihoz az életéből. „Kerek minden, de 

néha átfut az agyamon, hogy mit csinálnék most, harminckét évesen, 

ha aznap este egyszerűen visszasétálok az asztalunkhoz, és semmi rendkívüli nem történik.” 

 

- És mit? - kérdem. 

- Valószínűleg lenne már legalább egy gyerekem. Anyukámnak már akkor mondták, hogy 

lehet még nagymama, amikor kitoltak a műtőből. Szeretnék is anya lenni, csak ezzel a 

balesettel sok idő elment az életemből, és azért nálam kockázatos a várandósság és maga a 

szülés is. Kellett mellém egy ember ahhoz, hogy ezen ne aggódjak, és most már úgy érzem, 

készen állok rá. Csak a gyakorlati kérdések foglalkoztatnak: hogyan hajolok majd le a 

kicsihez vagy megyek utána, de erre is egyre több jó példát látni. Esküvő… néha úgy érzem, 

nem akarok kerekesszékes menyasszony lenni, máskor meg vágyom magára az élményre. 

 

- Hiszel a sorsban? 
- Muszáj. Valami magyarázat kell, különben belehaltam volna. Talán arra volt jó ez az egész, 

hogy hamarabb tanuljak meg dolgokat. 

- Jobb ember lettél? 
- Szerintem igen. 
 

forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

 



 

 

Tilla és Edelényi filmje is kijutott Kairóba 
 

A Tiszta szívvel és A martfűi rém mellett Edelényi János Jutalomjáték, Madarász Isti 

Hurok, valamint Kamondi Zoltán Halj már meg! című filmje is szerepel a 38. Kairói 

Nemzetközi Filmfesztivál (CIFF) műsorában.  
 

Till Attila Tiszta szívvel című filmjét a CIFF versenyprogramjában mutatják be, míg A 

martfűi rém, a Hurok és a Halj már meg! című alkotásokat a Nemzetközi Panoráma 

elnevezésű szekció filmjei között vetítik az egyiptomi fővárosban. Edelényi János rendezése, 

a Brian Cox és Coco König főszereplésével készült Jutalomjáték a Fesztiválok fesztiválja 

elnevezésű válogatást gazdagítja - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap szerdán. 

A november 24-ig tartó, tíznapos mustrán 61 ország több mint 200 filmalkotását láthatja a 

közönség. Versenyen kívül olyan korábbi fesztiválkedvenceket is játszanak, mint a Florence - 

A tökéletlen hang című brit életrajzi dráma, Cristian Mungiu román rendező Érettségi című 

filmje és a kanadai Xavier Dolan Ez csak a világ vége című munkája.  

 

A fesztivál díjairól Christian Petzold német forgatókönyvíró-rendező (Phoenix bár, Barbara, 

Jerichow, Yella) elnökségével nemzetközi szakmai zsűri dönt. A legjobb filmet jutalmazó 

Arany Piramis-díjért folyó versenybe 16 alkotást válogattak be a szervezők, köztük Till Attila 

kerekesszékes krimijét, amely már egy sor fesztiváldíjat elnyert és a legjobb idegen nyelvű 

film Oscarjára is nevezte Magyarország. Fenyvesi Zoltán, a Tiszta szívvel egyik főszereplője 

részt vesz a film szombati díszbemutatóján a kairói operaházban. 

 

Sopsits Árpád filmjét, A martfűi rémet, amelyet megtörtént események ihlettek, alig egy hete 

játsszák a magyar mozik. A thriller nemzetközi premierjét októberben, a varsói 

filmfesztiválon tartották. A rendező személyesen is jelen lesz a film kairói bemutatóján. 

Az arab térség legrégebbi és mindmáig egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmfesztiváljának 

idei díszvendége Kína. A kínai-egyiptomi kulturális kapcsolatok hat évtizedre tekintenek 

vissza, a jubileum alkalmából meghirdetett közös kulturális évadban idén a két országban 

számos rendezvényt tartanak. 

 

A CIFF műsorán az arab és nyugati filmművészet alkotásai mellett 15 kínai filmet mutatnak 

be. A 2001 és 2015 között készült alkotásokkal a kortárs kínai filmművészetről akarnak 

átfogó képet nyújtani. Az elismert kínai rendezők közül Csia Csang-ko (Csendélet, A bűn 

érintése) filmjeit is vetítik, aki kedden, a mustra megnyitóján megkapta a fesztivál 

életműdíját, az Exellence Awardot. A rendező elmondta, hogy először jár Kairóban és nagyon 

örül, hogy ennyi kínai filmet láthatnak a nézők. 
 

forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Tíz magyar került Kelet-Európa száz legjobbja közé 
 

Az intelligens sebészkés, kerekesszékes navigációs applikáció és kézhigiéniai eszköz 

feltalálói is azok között vannak, akik magyarként bekerültek a régió legfényesebb 

elméket felvonultató New Europe 100-as listájára. 
 

 

 



Az idén harmadik alkalommal elkészült listára ezúttal tíz magyar fért fel, kettővel több mint 

tavaly, de ezzel is csak ötödik helyet csípte el Magyarország a többi visegrádi ország és 

Románia mögött. A New Europe 100 lista célja, hogy elismerje és szélesebb körben is 

bemutassa a globális szinten is hatást elérni képes ötleteket és gazdáikat, amelyek pozitív 

hatással lehetnek gazdaságra, tudományra, kultúrása és a helyi közösségekre - írja a Financial 

Times. 

 

Magyarok a listán: 

- a kézhigiéniai eszközt fejlesztő HandInScan ötletgazdája, Haidegger Tamás 

- a kerekesszékes applikációval előrukkoló Route4U-s Bodó Péter 

- a mobil benchmarking cégével, az egyébként Adasworksből ismert Kishonti László 

- a siketek kommunikációját megkönnyítő alkalmazás, a SignAll gazdájaként Robotka Zsolt 

- a Direkt36 oknyomozó központot alapító Pethő András 

- az intelligens sebészkéssel, Takáts Zoltán 

- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, Szerzői Jogi Főosztályának vezetője, Lábody 

Péter 

- a CEU Egyetem roma integrációs programját vezető Prem Kumar Rajaram, aki ingyenes 

online képzést is szervezett a magyarországi menekülteknek 

- a menekültek jogaiért küzdő civil szervezet, a Migszol aktivistája, Pocsuvalszki Alíz 

- A Károli Gáspár Egyetem Civil és római jogi tanszékének vezetője, és egyben Magyar 

Szerzői Jogi Fórum Egyesületének alelnöke, Grad-Gyenge Anikó 

http://hvg.hu/hetilap/2015.40/201540_a_handinscan_keszulek
http://hvg.hu/enesacegem/20150910_Budapestrol_indul_a_kerekesszekesek_navig
http://hvg.hu/businessmagazin/20160609_magyar_cegek_onjaro_autok_adasworks_commsignia
http://hvg.hu/kkv/20150203_Osszegyult_a_kezdotoke_az_Origo_volt_fosz
http://hvg.hu/plazs/20130718_Bevalt_a_magyar_talalmany_az_intelligens
http://hvg.hu/itthon/20150710_Kitoroen_orulnek_egy_fogkefenek


Érdekesség, hogy román részről felkerült a listára az Igazi Csíki Sörös Lénárd András is, 

Bustya Attilával közös dróncégével. 
 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

Mindenki gyengébb valamiben, csak nincs róla papírja 

 
Már túllépett a magyar munkáltatói kör azon, hogy a megváltozott munkaképességű 

embereknek is helyük van a munkaerőpiacon. Ismerik a buktatókat, és jelentős jó 

tapasztalatokat is szereztek ezen a területen. Most már csak az hiányzik, hogyan lehet a 

vállalati, és a foglalkoztatási célokat jobban megvalósítani. Törvényhozók, szakértők, és 

a megvalósítók, azaz a munkáltatók találkoztak a Munkáltatók Esélyegyenlőségi 

Fórumának konferenciáján. 
 

 

Az esélyegyenlőség a rehabilitációs hozzájárulás összegének növelése óta jóval több, mint 

pusztán CSR tevékenység. A kötelező foglalkoztatási szint, ez a foglalkoztatás elősegítését 

kemény eszközzel meghatározó intézkedés mára túllépett az eredeti szándékán. Sok 

sikertörténet is kapcsolható ehhez a történethez. A tapasztalat az, hogy aki eldöntötte, hogy 

foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket (mmk), az nemcsak 5 százalékban limitálja a 

jelenlétet.  

 

Ami most már sokkal meghatározóbb kérdés, az az mmk-sok megtalálása, és beillesztése. Ez 

ugyanis a hagyományos, piaci eszközökkel nem mindig sikerül. A speciális tudást birtokló, 

úgynevezett alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók működése azonban mostanra gyakorlatilag 

ellehetetlenült.  

 

Forráshiányos a legfőbb munkáltatói segítség 
 

A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma (MEF) 20, többnyire többszáz munkavállalót 

foglalkoztató munkáltatói taggal rendelkező cégek ernyőszervezete. Minden hátrányos 

megkülönböztetéssel sújtott munkavállalói csoport foglalkoztatási kérdését tematizálják. A 

sok elesett embercsoport közül a leginkább szem előtt lévő helyzet a megváltozott 

munkaképességű emberek munkába állítása. Ezért döntöttek úgy, hogy a téma minden 

szereplőjét leültetik egy asztal köré, és igényeket- lehetőségeket ütköztetnek.  

 

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), akiket Ormódi Róbert érintettként 

képvisel, és a MEF képviseletében Kemény Péter, aki a foglalkozási rehabilitációs 

munkacsoport vezetője, gyakorlatilag egy platformra került. Mindketten azt mondták, hogy 

ugyan még nem túl sok cég vágott bele az mmk-sok foglalkoztatásába, de aki megtette, az 

sikertörténetről számolt be. Ormódi szerint, mivel a törvény ebbe az irányba „nyomja” a 

foglalkoztatókat, ezért inkább az úgynevezett minősítéssel rendelkező mmk-sokat keresik, 

pedig sokan e nélkül is szívesen dolgoznának. „Jobb lenne, ha meglévő pozíciókra keresnének 

embereket a cégek, és nem hoznának létre könnyített pozíciókat, egy átszervezés esetén 

ugyanis elsősorban ezeket a munkahelyeket szokták megszüntetni” - mondta.  

 

http://hvg.hu/vallalat_vezeto/20160628_Nem_szabad_a_fogyasztokat_hulyenek_nezni
http://hvg.hu/kkv/20151030_Szekely_ceg_rekordja_segitheti_elo_a_dron


Kemény Péter azt emelte ki, hogy bár sok mmk-snak nincs munkája, mégsincs elég jelölt egy-

egy toborzáskor, mert sem motiváció, sem szaktudás tekintetében nem áll fényesen ez a 

csoport. Ráadásul, az ő munkába helyezésük alapos előkészítést igényel, amihez extra 

szolgáltatások, pszichológiai támogatás, szociális munka kell. Ezt a jelenlegi, állami 

ellátásban nem lehet megtalálni. Ezért a szakember szerint, a mai rehabilitációs ellátás 

gyakorlatilag nem működik.  

Ezeket a szolgáltatásokat az előző EU-s pályázati ciklus idején az alternatív munkaerő-piaci 

szolgáltatók nyújtották, azonban most forráshiányos időszakuk van, és egyelőre a 

munkáltatók nem látják kivel lehetne ezt a munkát elvégeztetni.  

 

A szolgáltatók képviseletében Kóródi Edit, a Munkaesély Szövetség elnökségi tagja beszélt a 

helyzetükről. A civil munkaerő-piaci szolgáltatók több mint 20 éve dolgoznak sikeresen ezen 

a területen. Az mmk munkavállalók integrációját már a rehabilitációs hozzájárulás 

megemelkedése előtt támogatták, a jelenlegi foglalkoztatási szint eléréséhez kiemelten 

hozzájárultak. Tudják, hogy most már új típusú motiválási módszerekre, eszközökre van 

szükség, hogy azt a közel 76 százaléknyi, inaktív mmk-st, akik még nincsenek jelen a 

munkaerőpiacon érdekeltté tegyék a megjelenésben.  

 

Jelenleg, a régi EU-s pályázati ciklus kifutásával, a korábbi hazai források „átterelésével”, és 

a beszedett rehabilitációs hozzájárulásnak a költségvetésben való „eltűnésével” gyakorlatilag 

forrás nélkül maradtak. „A munkáltatóknak jól definiált igényeik vannak: emberre, eszközre, 

tudásra van szükségük. Nekünk ez megvan, és rengeteg munkánk lenne a terepen, ha lenne 

miből finanszírozni a tevékenységünket” - mondta a szakember.  

 

Az mmk-s közmunkaprogram országos méretű lesz, mivel van forrás és modell 
 

A rendezvényre meghívták a Nemzetgazdasági Minisztérium: (NGM) munkaerőpiacért 

felelős helyettes államtitkárát, Simon Attila Istvánt is. Szerinte ahhoz, hogy a 

foglalkoztatáspolitikai irányszámuk teljesüljön, mindenképpen szükség van az mmk-s 

munkavállalók nagyobb körének a bevonására is. A helyettes államtitkár szerint az is 

nyilvánvalóvá vált, hogy csak a kormányzati eszközök, önmagukban nem képesek ezt a 

feladatot ellátni, éppen ezért javaslatokat vár mindenkitől, aki ebben a témában érdekelt. 

Mivel az mmk-s foglalkoztatás tekintetében az elsődleges munkaerő-piaci integráció a cél, 

ezért a foglalkoztatók javaslataival külön-külön is nagyon alaposan foglalkoznak.  

 

Simon Attila István beszélt még az mmk-s közfoglalkoztatási mintaprogramról is. Szerinte 

van egy réteg, melynek a tagjai nem képesek másfajta munkavégzésre ezen kívül. Négy 

megyében közel 300 főt vontak be ebbe a programba, amely nyáron ért véget. „Még korai 

értékelni, de valószínűleg lesz országos kiterjesztése a közmunkaprogramjuknak, mivel ehhez 

forrással és megvalósítási modellel már rendelkezünk” - tette hozzá.  
 

„A közigazgatás egyébként az a terület, ahol nem jellemző a fogyatékkal élők foglalkoztatása, 

ezért még sok a tennivaló ezen a területen” - fogalmazott a helyettes államtitkár. 

 

A Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet képviseletében Váradi Balázs arról beszélt, hogy ezt 

a kérdéskört rossz szemüvegen keresztül nézzük. Nem egy minoritásról van szó, amely a 

társadalom többségétől elzárva él, hanem egyrészt a családokon keresztül több mint egymillió 

embert érintő kérdésről van szó. Másrészt, bármikor, bárkivel előfordulhat, hogy 

egészségkárosodottá válhat. A kutató az EU-s trendekről is beszélt. Az Unióban szigorítják a 

kompenzációt, és aktív, segítő eszközökkel támogatják a munkaerő-piaci reintegrációt. 



Méréssel, monitorozással, és nem adminisztratív eszközökkel segítik az embereket a 

munkaerőpiacra. A cégek úgynevezett „Social Investment” -ként tekintenek a fogyatékkal 

élők foglalkoztatására, amely - a szakember szerint - pontos számítások alapján 5 éves 

megtérülési időszakkal működik. Az állam pedig ehhez olyan stabil, nem változó 

keretrendszert nyújt, amelyben kiszámítható jövőkép rajzolódik ki minden résztvevő 

számára.  

 

Munkakört kell illeszteni a képességhez, vagy fordítva? 
 

Kemény Péter - civilben - az EON integrációs területi referenseként dolgozik. A MEF 

Konferencia második blokkjában öt másik foglalkoztató képviseletében osztották meg a jó 

tapasztalataikat és a nehézségeiket. Az EON-nál először azzal a kérdéssel kellett „valamit 

kezdeni”, hogy mennyire hiteles úgy fölvenni mmk-s munkavállalókat, hogy közben távoznak 

azok, akik a cégnél „szerezték be” az egészségkárosodásukat. Ezért Kemény Péter azzal 

indította a tevékenységét, hogy felmérte, pontosan hányan vesztették el a munkájukat az 

egészségromlás miatt. Erre építették fel a saját, belső rehabilitációs folyamatukat, amelynek 

keretében odáig jutottak, hogy mostanra látják, ha akadályozott a teljesítmény, akkor mit kell 

változtatni a munkakörön. Akár úgy is, hogy a 12 cégből álló szervezetben keresnek a 

számára egy új helyet. Az EON-nál a belépés is kompenzációra épül. „Ahol segítséget kérnek 

az emberek, ott segítünk, egyébként önrendelkezés van nálunk” - mondta a szakember. Mivel 

a cégnél a szakmai végzettség, vagy az érettségi elvárt szint, ezért fontos, hogy nem mmk-

sokat, hanem szakembereket toborozzanak, és már a második, személyes körben is 

rákérdezzenek, milyen típusú segítségre van szükség. Az akadálymentesítés nem csak 

mobilrámpát jelent, hanem indukciós hurkot, akadálymentesített honlapot, vagy személyes 

segítséget.  

 

„Nálunk rögtön short-list-re kerül az első körben beváló mmk-s, ezzel a pozitív diszkriminatív 

eszközzel is segítjük a szervezetbe való bekerülésüket” - emelt ki egy fontos eszközt Kemény 

Péter.  

 

Sok minden a környezet érzékenyítésén múlik 
 

Az IBM-nél dedikált pozíciók ugyan nincsenek, de integrációs programjuk van az mmk-sok 

foglalkoztatására. Gál-Szekér Beáta, a cég kommunikációs munkatársa szerint - bár náluk a 

cég speciális működése miatt az angol miatt sokan kiesnek a kiválasztás első körében - a 

bennmaradók jól érzik magukat, hiszen sok munkaköri teljesítmény független az azt betöltő 

fizikai állapotától. Egy kerekesszékes könyvelő ugyanolyan jól tud dolgozni, mint egy épnek 

mondott kolléga. Az alternatívokon kívül a házon belüli ajánlások működnek náluk nagyon 

jól, de kihívást jelent a jelöltek szakmai kompetenciáját és a munkakör betöltésének elvárását 

összeegyeztetni.  
 

 

A Grundfos dán cégnek az anyavállalata már a kezdetektől deklaráltan fogyatékos-barát 

munkahelyként határozta meg magát, és ezt hozták át Magyarországra is, mondta Kappel 

Katalin, a cég szociális munkása, a HR Portal állandó szakértője. Mivel nem a pénz 

megtakarítása volt a cél, ezért jutott forrás, idő és energia arra, hogy kidolgozzák azt az üzem-

szerkezetet, amelyben jól érzik magukat az mmk-sok, és a cég számára hasznos tevékenységet 

végeznek. „Hatékonyabb a csapat, és nyitottabbá váltak a kollégák a fogyatékkal élők 

környezetében” - foglalta össze az eredményeket a szakember.  

 

http://www.hrportal.hu/c/megvaltozott-munkakepesseggel-kapcsolatos-szakerto-kappel-katalin-20150504.html


 

Nyitni, bevonni, értéket teremteni közösen 
 

A fogyatékossággal élők foglalkoztatásának legkorábban a Szerencsejáték Zrt látott neki. 

2003-ban hoztak létre mozgássérülteknek egy 4 órás sorsjegy értékesítői munkakört. A 

munkát egy egész - karitatív - osztály látja el, mondta Mecséri Júlia, karitatív menedzser. 

Mostanra újabb fogyatékkal élő munkavállalói csoport, a hallássérültek felé nyitottak, és nem 

bánták meg a döntésüket.  
 

Az Auchan 2013-óta foglalkozik fogyatékkal élők alkalmazásával. Ők elsősorban 

nagyothallókat vettek fel, pénztári asszisztensi pozícióra, majd innen indulva mára 6 és fél 

százalékos foglalkoztatási arányt értek el úgy, hogy ha kellett meglévő munkaköröket 

alakítottak át. „Ami fontos, mindenképpen hozzáadott értéket teremtő munkakört nyújtunk 

ezeknek a munkavállalóknak is” - mondta Bócsi Rita, az Auchan Foglalkoztatást támogató 

Humán erőforrás vezetője, aki olykor békebírói pozícióba is kerül.  

 

Azért folyamatos a fejlődés. Például most már ott tartanak, hogy speciális felvételi lapot 

hoztak létre. Ebben a munkában a Bócsi Ritát elkísérő Saskó Attila, a cég mmk nagykövete - 

aki egyébként operatív középvezetői területen dolgozik - is kivette a részét. A látássérült 

fiatalember beszélt az áltata végzett munkáról, és arról is, hogy ő pont olyan ember, mint 

bárki más. „Mindenki gyengébb valamiben, csak nincs róla papírja” - fogalmazta meg ezt a 

nagyon egyszerű, de hatásos attitűdöt, amellyel ezekre az emberekre kellene a többségi 

társadalomnak tekintenie. 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

A távolléti díj beleszámít a rokkantsági ellátás megállapításába? 

 
Amennyiben új igénylés történik és figyelembe veszik a jövedelmet, (kb 200 nap az előző 

évben) akkor a fizetett szabadság - mint távolléti díj - is beleszámít? 7 hónap esetén az 

utolsó 180 nap átlagát nézik vagy leosztják az egész évre? 
 

A rokkantsági és rehabilitációs ellátás összegét a jogosultság kezdő napját közvetlenül 

megelőző naptári évben (az úgynevezett referencia időszakban, mely legalább 180 nap) elért 

havi átlagjövedelem alapján állapítják meg. 

 

Ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben nem rendelkezik jövedelemmel, akkor 

azt nézik meg, hogy közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően rendelkezik-e legalább 

180 naptári napi jövedelemmel. 

 

Ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált 

időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, akkor - ha az 

számára kedvezőbb - a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell 

figyelembe venni. 

 

(A jelenlegi hatályos törvény szerint havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdő napját 

közvetlenül megelőző naptári évben (a továbbiakban: referencia-időszak) elért, pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) napi  

http://www.hrportal.hu/hr/igy-foglalkoztat-megvaltozott-munkakepessegueket-az-auchan-20130116.html


átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 

naptári napi jövedelemmel, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi 

jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi 

jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti 

táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 

naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni. - a szövegben kiemeltem, hogy mi számít havi 

átlagjövedelemnek.) 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Fogyatékosok a fogorvosnál: van megoldás 
 

Évente félezer fogyatékkal élőt látnak el a Semmelweis Egyetem speciális fogászati 

centrumában. 

 

Eddig hozzávetőleg hétszáz, túlnyomórészt középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékkal élő 

pácienst láttak el a másfél éve létrehozott speciális fogászati centrumban, a Semmelweis 

Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján. Az értelmi fogyatékkal élők 

fogászati ellátása speciális körülmények között történik, mert a betegek kevésbé 

együttműködőek, és gyakran a legegyszerűbb beavatkozásokat is csak altatásban lehet 

elvégezni náluk - számolt be a tevékenységről az intézmény honlapja. 

 

Az értelmi fogyatékkal élő gyerek és felnőtt betegek számára azért is fontos ez a lehetőség, 

mert a centrumban adottak a speciális feltételek a szakszerű ellátásukhoz – ilyen például az 

altatás biztosítása -, ami lehetővé teszi, hogy a hosszabb, fogmegtartó kezelések kerüljenek 

előtérbe a fogeltávolítások helyett. „A páciensek életminősége szempontjából nagyon jelentős 

előrelépés, hogy ma már sokkal több fogat mentenek meg, mint korábban, amikor többnyire a 

foghúzás mellett döntöttek a fogorvosok" – hangsúlyozta Dr. Gerber Gábor, a 

Fogorvostudományi Kar dékánja. 

 

Kiemelte továbbá: a körülmények lehetővé teszik, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a 

megelőzésre, egyebek mellett azáltal, hogy megtanítják például a pácienseknek, hogyan 

mossanak helyesen fogat, hogyan használják az elektromos fogkefét. Emellett 

dentálhigiénikus ellátásra, például fogkő-eltávolításra is van lehetőség. A dékán véleménye 

szerint az ellátással kapcsolatban kiemelten fontos, hogy a kezelés nyugodt körülmények 

között, a szokásosnál is nagyobb empátia mellett történjen. 

 

Csaknem 90 ezren élnek különböző szintű értelmi fogyatékossággal Magyarországon, akik 

közül a központi régióban élők ellátását a Semmelweis Egyetem biztosítja. Az, hogy éves 

szinten hozzávetőleg 500 pácienst látnak el az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati 

Klinikán működő centrumban, országos szinten is jelentős eredménynek mondható – véli Dr. 

Gerber Gábor hozzátéve, hogy eddig körülbelül 1500 fogeltávolítást és 1200 fogtömést 

végeztek. 

A centrumban többnyire középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékkal élőket látnak el, ám 

ideggyógyászi ajánlással egyéb súlyos betegségben szenvedők, így többek között epilepsziás, 

pánikbeteg, poliallergiás páciensek számára is hozzáférhetővé teszik a fogászati kezeléseket. 

A Semmelweis Egyetem speciális fogászati centruma mellett három vidéki (Pécs, Szeged, 

Debrecen) és két budapesti gyermekfogászati központ is működik az országban. 
forrás: weborvos.hu 



„NEM ÉRZEM FOGYATÉKOSNAK MAGAM" – EGY TŰZVÉSZ 

TÚLÉLŐJÉNEK VISSZAEMLÉKEZÉSE 
 

 
 

2015. október 30-án, a bukaresti „Colectiv" nevű szórakozóhelyen egy lemezbemutatón 

lángra lobbantották a pirotechnikai eszközök a hangszigetelésre használt anyagot. 

Aznap éjjel huszonhatan vesztették életüket a klubban, egy ember a mentőkocsiban, 

harminchárman pedig a kórházban hunyt el, százhatvanan sebesültek meg. Marina 

Oprea, avagy Tedy talán az egyik legismertebb túlélője a tűzvésznek. Égési sérüléseivel 

emlékeztetni szeretne bennünket arra, hogy mi is történt ott, és egyúttal megmutatni, 

milyen következményekkel kell szembenéznie. Kötő Betty fordítása. 
 

 

Tavaly tavasszal az volt a legfontosabb számomra 28 évesen, hogy végre munkát találjak 

az építészet területén. Rengeteg helyre beadtam az önéletrajzomat, és több interjún is túl 

voltam már. Az egész család támogatott ebben. Hosszú hajam volt, amely egészen a hátam 

közepéig ért, és a baloldalon rövidre borotváltam. Szerettem feketébe öltözni, és akkor 

csináltattam meg az első tetoválásomat: egy csipke harisnyakötőt a bal combomra, amelyet 

aztán nem sikerült befejezni. Szerettem festeni, mert olyankor el tudtam felejteni mindent. 

Egyre több megrendelést kaptam festményekre, névjegykártyákra, weboldalak 

megtervezésére. Bíztam benne, hogy hamarosan végleges állást találok.  

2015. október 15-én egy interjú után, aláírtam egy reklámcégnél egy hónapos próbaidőre 

szóló munkaszerződést grafikusi munkakörben. Arra gondoltam, hogy lassan rendbe jönnek a 

dolgok körülöttünk. Boldogan jártam be a munkahelyemre, igyekeztem tartani a lépést a 

reklámiparral, és beiratkoztam egy 3D-s modellező-tanfolyamra. Az elkövetkezendő évre azt 

terveztem, hogy sok olyan dolgot fogok csinálni, amit addig nem tehettem meg az anyagi 

nehézségek miatt. 

Amikor október 30-án kigyulladt a tűz a Colectivben, hátul voltam a bárpultnál. Csak úgy 

tudtam a kijárat felé igyekezni, ha megkerültem a trikókat árusító pultot. Óriási tömeg volt, 

http://www.decatorevista.ro/colectiv-invizibila-nu-pot-sa-devin/


mindenki kiabált, lökdösődtek, teljes volt a káosz. A tűz nagyon gyorsan terjedt, mindenki a 

kijárat felé rohant. Néhány – meglehetősen vastag – függöny lógott a konténer és a 

koncerthelyiség között. Éreztem a forró textilt a fejbőrömön. Hátrafordultam, és egy óriási 

lángot láttam közeledni. Betakartam a tenyeremmel a szememet. Amikor a láng odaért, 

elájultam. Miután magamhoz tértem, vergődni kezdtem, de nem tudtam felállni, mert valaki a 

lábamon feküdt. Nem tudtam, hogyan menjek ki, képtelen voltam megmozdulni. 

Valaki meglátta, hogy vergődöm. Meg akarta fogni a kezemet, hogy kihúzhasson, de 

észrevette, hogy nem lehet, és akkor megragadta a hónaljamat. Mivel nagy súly volt a 

lábamon, nehezen tudott kiszabadítani, de végül sikerült. 

Később a kórházban levágták rólunk a ruháinkat. Én sokkos állapotban voltam. Megdagadtak 

a kezeim és az arcom, nem tudtam nyitva tartani a szemeimet, és folyamatosan reszkettem. A 

legtöbb ujjamat nem láttam. Éreztem, hogy vágnak valamit a körmeim körül, és próbáltam 

figyelni, mi történhet. Közben sikerült beszélni telefonon a testvéremmel. „Légy nyugodt. 

Kicsit megégtem, és bejöttem, hogy bekötözzenek. Beszélünk holnap reggel. Anya még nem 

tud semmiről szerencsére, ne is szólj neki egyelőre” – mondtam. 

Még aznap éjjel átvittek egy másik kórházba, mert rájöttek, hogy nem tudják 

megfelelőképpen ellátni az égési sérüléseimet. Ott rám terítettek egy fóliát, és éreztem, 

ahogyan fokozatosan felmelegszem. 

Hét napot feküdtem itt. Nyugtatókat kaptam, tisztították a sebeimet, cserélték a kötéseket. 

Nehezen kaptam levegőt, ezért lélegeztetőgépre tettek. Mindig volt valaki körülöttünk. Vizet 

adtak, beszéltek hozzánk. Akkor jöttem rá, hogy ez nem játék. 

Egyszer csak szóltak, hogy készüljek, mert át fognak helyezni valahova külföldre. Nem 

értettem, mi történik. Nem voltam a tudatában annak, hogy mindenféle műszerhez voltam 

csatlakoztatva. 

Reggel érkeztem Bécsbe, és délben be is vittek a műtőbe. Estére, mire megérkezett a 

testvérem, már amputálták az ujjaimat, és újrapróbálkoztak az implantátumokkal, ugyanis az 

elsők nem maradtak meg a fertőzés miatt. Levették őket, és újrakezdték a folyamatot. Jó 

másfél hónapig nyugtatók hatása alatt voltam. Fokozatosan tértem magamhoz. Néhány órát 

ébren voltam, majd újra elaludtam. 

Mindennap új vérvizsgálatot kellett csinálni, hogy megállapítsák, hogyan állok a fertőzéssel, 

ugyanis nem reagáltam az antibiotikumra. November végére nagyon rossz állapotba kerültem: 

instabil volt a szervezetem, elutasítottam az implantátumokat, a tüdőm kezdte felmondani a 

szolgálatot, és gondok voltak a veséimmel is. Már ott tartottunk, hogy művesét kapok. Az 

orvosok különbözőféle antibiotikum koktélokkal próbálkoztak. Húsz-harminc százalék esélyt 

adtak a túlélésre, végül a szervezetem elkezdett reagálni a gyógyszerekre. 

Decemberben egy hónappal a felébredésem után megtudtam, hogy nincs meg minden ujjam. 

A bal kezemen nem volt egy sem, mindössze egy-egy csonk maradt a nagyujjam, a 

mutatóujjam és a középső ujjam helyén. A jobb kezemen az amputált mutatóujjam és a 

kisujjam gyógyulófélben voltak. Az első ujj, amelyet használni tudtam, a jobb kezemnek a 

nagyujja volt. Találtam egy olyan telefonos játékot, amely ezzel az egy ujjammal is működött; 

próbáltam lefoglalni magam, hogy ne kelljen hülyeségekre gondolni. Enni azonban nem 

tudtam. A bőrimplantátumok következtében a bal combomon lévő tetoválás a jobb kezem 

csuklójára került. 

Rájöttem, hogy meg kell tanulnom nagyon türelmesnek lenni a felépülés ideje alatt, mert 

nehéz időszak következik. Újra meg kell tanulnom beszélni, járni, használni a kezeimet. 

Hosszú órákon át tartó fájdalmas fizioterápián kell részt vennem. 

El kell fogadnom azt, ami velem történt, és megbékélnem azzal, amivé váltam. 

A legjobban attól a gondolattól féltem, hogy mindig rá leszek utalva valaki másra, ezért aztán 

egyre gyakrabban utasítottam el a segítséget. Arra kértem mindenkit, hogy hagyjanak egyedül 

boldogulni. Próbálgattam egyedül betakarózni, öltözni, enni. Rémülten gondoltam arra, hogy 



nem fogok tudni dolgozni, és nem fogom tudni eltartani magam. Mi lesz velem? Bionikus 

protézist kell csináltatni a bal kezemre, honnan szerzünk majd pénzt hozzá? 

Nagyon sok stresszes perióduson mentem keresztül, amíg megtanultam koordinálni az ujjaim 

mozgását, és meg tudtam fogni a dolgokat. Most már a jobb kezemen levő három ujjam 

segítségével tudok gépelni, cipőfűzőt kötni, fel tudok öltözni, fel tudom venni a kompressziós 

kesztyűt, felhúzom a cipzárakat, és begombolom a ruháimat. 
 

 
 

 

Nem érzem fogyatékosnak magam. Most ez az én normális állapotom, és nincs olyan dolog, 

amit ne tudnék megcsinálni. Az igaz, hogy sokkal több időre van hozzá szükségem, mint 

régebben, de nem ismerek lehetetlent. 

Hálás vagyok a családomnak. Nehéz időszakot éltek át miattam. Néhány hónapig félretették a 

saját életüket, és csak rám figyeltek, majd velem együtt kezdtek ők is újra élni. Anyám 

nyugdíjba ment, hogy vigyázhasson rám. Egész normás állást jelentek számára, hiszen nem 

tudok mosni, főzni, takarítani. 

Februárban végre kiengedtek a kórházból, és hazaköltöztem. Az elején zavartak az ismeretlen 

emberek kitartó pillantásai, mert mindig az jutott eszembe, hogy másképp nézek ki, mint a 

többiek, és nem lehetek észrevétlen. Az ismerősökkel folytatott beszélgetések szinte kizárólag 



a balesetről szóltak, aztán egyre gyakrabban éreztem, hogy elfáradok, és nem akarom, hogy 

sajnáljanak; olyan szerettem volna lenni, mint mindenki más. 

Gyakran lett úrrá rajtam a pánik. Új fóbiáim lettek, mint például a tűszúrástól és a fájdalomtól 

való félelem, és maximálisan frusztrált lettem, amikor nem boldogultam a kezeimmel. Sokat 

segítettek a pszichoterápiák. Hét szakemberrel beszélgettem eddig; mindegyik más 

szemszögből világított rá a problémáimra. Próbálom nyugodtan venni az akadályokat, 

amelyekkel meg kell küzdenem. 

Egyszer, mikor készültem feltenni a kézprotéziseimet, megkérdeztem a legjobb barátnőmet, 

hogy szeretné-e elsőként kipróbálni, milyen érzés kontaktusba kerülni velük. Abban a 

pillanatban, amikor levettem a kesztyűmet, ugyan nem látszott rajta a döbbenet, de kiment a 

szobából. Megértettem őt, mert tudom, hogy hasonló helyzetben én is így reagáltam volna, 

vagy talán még rosszabbul. 

A kollegáim persze visszavártak a reklámcéghez, de már nem tudok grafikai programokon 

dolgozni, mert nincs megfelelő kézügyességem hozzá. Tavasszal viszont felajánlottak egy 

építészmérnöki állást, és ott olyan munkákat bíznak rám, ahol felváltva használhatom a 

billentyűzetet és az egeret, így könnyen boldogulok a jobb kezemmel. 

Egy ideig találkoztam a tűzvész többi áldozatával. Ilyenkor végre el tudtam lazulni. Nem 

kellett arra figyelnem, hogy ha nem szeretnék felesleges kérdésekre válaszolni, akkor jobb 

lesz elrejteni a sebeimet. Aztán egyre ritkábban jöttünk össze, ami talán azért is van, mert 

mindenki szép lassan kezdte megtalálni a saját útját. 

Egy olyan egyesületet szeretnék alapítani, amely teljes vagy részleges kézprotézisek 

beszerzésével foglalkozna. A bal kezemre Skóciában tették fel a protézist, amelyet a 

Vöröskereszt fizetett. Azt hittem, hogy protézissel minden sokkal könnyebben fog menni, de 

aztán rájöttem, hogy elég bonyolult a használata, elsősorban azért, mert súlyos (724 gramm, 

amitől az első napokban komoly izomlázam lett). Nem tudom az ujjakat úgy mozgatni, hogy 

bármit meg tudjak csinálni. A cipőfűzőimet könnyebben meg tudom kötni protézis nélkül. 

Viszont hasznosak a különböző háztartási eszközök megfogásánál. Úgy döntöttem, csak 

akkor fogom viselni őket, ha szükséges; amikor főzök, sofőriskolába járok, festegetek. 



Az emberek gyakran szólítanak meg a metróban. A múltkor egy hölgy egy olyan folyóiratot 

adott át, amelyben egy kéz és láb nélküli prédikátorról szóló cikk volt, és arra biztatott, hogy 

ne adjam fel a reményt. Olyan is előfordult, hogy valaki ordítozni kezdett velem, és azt 

állította, egy tömeggyilkosság áldozata vagyok. Mivel mindenki, aki a vagonban volt, engem 

bámult, úgy döntöttem, jobb, ha leszállok az első megállónál. Vásárlás közben, taxiban, az 

utcán, számlafizetés alkalmával az emberek gyakran sírni kezdenek, amikor rám néznek, és 

súlyos szavakkal szidják az úgynevezett felelősöket. Amikor utoljára voltam egy koncerten 

egy fiatalember odajött hozzám, és azt mondta, hogy számára hős vagyok, majd elszaladt. 

Sajnálom, hogy nem maradt időm átölelni. 

Egy átlagos, hétköznapi ember szerettem volna lenni az utcán. Aztán rájöttem, hogy 

láthatatlan semmiképpen nem tudok lenni, ezért sokkal jobb lesz, ha pozitív értelemben 

láthatóvá válok egy nemes cél érdekében, és felhívom az emberek figyelmét arra, ami velem 

történt. Meg akarom mutatni a világnak, hogy normális ember vagyok, aki rengeteg mindent 

meg tud csinálni. Nem áldozatként szeretném felhívni a figyelmet a Colectivben történtekre, 

hanem azt szeretném elérni, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló tragédiák. 

Ha fizikai korlátaid vannak, nem tudsz száz százalékosan működni. De az élet megy tovább, 

és fontos, hogy tovább akarj lépni. Október közepén elmentem az International Tatto 

Convention munkatársaihoz, mert egy ideje már eldöntöttem, hogy a The Day We Dieegy 

részletét szeretném a kulcscsontomra tetováltatni. Oda, ahol sok katéter volt bevezetve a 

szervezetembe a kezelés során. Elmondtam a művészeknek, hogy mit szeretnék. A legtöbben 

nem vállalták, hogy tetováljanak az égett bőrre. Addig ültem a nyakukon, és győzködtem 

őket, amíg „igent” mondtak. Azzal érveltek, hogy mi lesz, ha rosszul fog kijönni, nem lehet 

majd elolvasni a szöveget stb... Én pedig azt mondtam: „OK. Az én döntésem, vállalom a 

felelősséget”, mert ismerem a bőrömet. 

 

A Colectiv után új élet kezdődött számomra. Racionálisabb, szervezettebb és sokkal 

koncentráltabb, mint azelőtt. Boldogabb és energikusabb. Már nem tudok olyan precíz lenni a 

rajzolásban, nem boldogulok olyan gyorsan a programokban, amelyeken dolgozom, de biztos 

vagyok benne, hogy idővel sokat fogok javulni. Félek a tömegtől, a tűztől, a tűzijátékoktól; 

összerezzenek, ahányszor meghallom egy mentőautó vagy egy tűzoltókocsi szirénáját. Félek, 

nehogy másoknak is át kelljen élniük mindazt, amit nekem. Ugyanakkor: nem félek többé a 

nevetséges és abszurd helyzetektől, a kudarcoktól... és nem félek a haláltól.  
 

forrás: wmn.hu 

 



Jövőre meglesz az egymilliomodik Erzsébet-nyertes 
 

Újra megnyíltak az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatai a nyugdíjasoknak és a 

fogyatékossággal élőknek, illetve a nagycsaládosoknak. 

 

Előbbiek november 25-ig jelentkezhetnek a kedvezményes pihenésre, utóbbiak pedig 

december 1–30. között adhatják be pályázataikat. Fontos: jelentkezni kizárólag elektronikus 

formában, a www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet. 
 

Az Erzsébet-program még 2012-ben indult el, ezzel pedig egy Európában is egyedülálló 

modell jött létre. Az azóta eltelt négy évben már 800 ezer ember jutott üdülési lehetőséghez, 

köztük több mint 400 ezer gyermek is, akiknek erre más úton nem lenne esélyük. 

A nyertesek száma a mostani pályázatokkal együtt 2017 végéig várhatóan meghaladhatja az 

egymillió főt. Az szociális üdültetés mellett az Erzsébet-programba számos más tevékenység 

is beletartozik, például az ifjúság- és gyermekvédelem és a szociális étkeztetés is. 
 

forrás: lokal.hu 
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