
MEOSZ OTTI 

SAJTÓFIGYELÉS 

A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 

egyesület által közölt információk tallózása 

 

                                 A sajtóban megjelent információk 
-- MÉDIA HÍREK --- 

 

 
 

 

 

AMIKOR A LEHETETLEN MÉGIS LEHETSÉGES 
 

Páros interjú „A lehetetlen határán - magyar parasportolók” című film rendezőjével 

Topolánszky Tamás Yvannal, és film producerével Sümeghy Claudiával. 

 

 

Kiben nem merült még fel a dilemma, hogy hová is nézzen, amikor egy kerekesszékes ember 

utazott mellette a buszon? Vagy ki ne tétovázott volna már, ha csak egy pillanatig is, azon, 

hogy miként segítsen, hogyan beszéljen egy fogyatékossággal élő embertársával? Milyen 

lehet sportolni a mai világban mozgássérültként és milyen volt mindez régen? „A lehetetlen 

határán – magyar parasportolók” című dokumentumfilm is hasonló kérdésekre keresi a 

választ. 



A film öt sikeres parasportoló életén keresztül 

mutatja be a hazai parasport fejlődésének történetét, valamint azt, hogy mit jelent az élsport a 

fogyatékkal élők számára. A filmben kettő, már nem aktív, de a parasport történetében 

kiemelkedően fontos szerepű sportoló – Szekeres Pál és Becsey János -, valamint három még 

aktívan, a riói paralimpián hazánkat képviselő versenyző – Dani Gyöngyi, Engelhardt Katalin 

és Ráczkó Gitta – életének bemutatásával lehetünk kicsit részesei ennek a csodálatos és 

egyben akadályokkal teli világnak, amelyben a lehetetlennek tartott dolgok mégis 

lehetségesek. 

Nemrégiben beszélgettünk a film rendezőjével, Toplánszky Tamás Yvannal és film 

producerével, Sümeghy Claudiával. 

Zana Anita: Volt-e korábban közelebbi kapcsolatotok fogyatékossággal élő emberekkel? 

Topolánszky Tamás Yvan: A családban anyai nagyapám gyermekparalízises volt. 

Édesanyám gyógypedagógus, így amikor elkezdtünk a filmen gondolkodni, úgy éreztem van 

némi fogalmam a fogyatékossággal élőkről, vagy legalábbis többet tudok azoknál, akik még 

csak soha nem is találkoztak velük. Inkább magától a dokumentumfilmtől, mint műfajtól 

tartottam, hiszen én alapvetően fikciós filmesnek tartom magam, de ezek a műfaji és félelmi 

határok hamar megszűntek létezni számomra. 

Sümeghy Claudia: Közelebbi kapcsolatom nem volt korábban fogyatékossággal élő 

emberekkel, de a Suhanj! Alapítvány egyik kerekesszékes nagykövetét, Fenyvesi Zolit 

személyesen ismerem, és van bennem egy alapvető nyitottság. Tamással a filmes közös 

munkáink során nagyon élvezem, hogy producerként a kreatív dolgokban is kikéri a 

véleményemet, például egy film zenéjének megválasztásában is. Alapvetően, ha lehet így 

mondani, én menedzser típusú személyiség vagyok, akinek az a dolga, hogy minden flottul 

menjen egy film készítése kapcsán, és a rendezőnek meg a többi munkatársnak csak az 

alkotásra kelljen figyelnie. 

 

 



ZA: Honnan jött a film ötlete? 

TTY: Alapvetően egy közös gondolkodás eredménye a Magyar Paralimpiai Bizottsággal. 

Mindenképpen kettős célunk volt. Egyrészt ismeretterjesztés, a parasport történeti bemutatása, 

másrészt a jó példák bemutatása, hogy egy baleset után, ha nem is mindig szó szerint, de fel 

lehet állni, valamint, hogy egy veleszületetett fogyatékossággal is meg lehet tanulni együtt 

élni és a sport által új célokat lehet kitűzni és elérni. A sporton keresztül ugyanis a 

fogyatékossággal élő emberek olyan teljesítményre képesek, amelyről sokan ép emberkeként 

csak álmodhatunk. 

SC: Ez a film, ahogy Tamás is mondja, egy közös munka eredménye a Magyar Paralimpiai 

Bizottsággal. Nagyon élveztem a paralimpikonokkal folytatott közös munkát, a forgatásokat, 

örök élmény marad számomra. Nagy öröm volt nekem az is, hogy a forgatások alatt a film 

szereplői tabuk nélkül, természetességgel beszéltek sikereikről, ugyanúgy, mint a mindennapi 

nehézségeikről. 

 

ZA: A film szereplői jelenleg is aktív tapasztaltabb versenyzők, illetve korábbi nagynevű 

versenyzők, valamint azok, akik ma már valamilyen közéleti tevékenységet folyatnak a 

fogyatékossággal élő emberek integrációja területén. Miért pont rájuk esett a választás? 

TTY: Tudatosan olyan embereket választottunk, akik nem most állnak a sportkarrierjük 

kapujában, hanem már sok szép sikert elértek, és ezáltal példaképek lehetnek az épek és a 

fogyatékossággal élők számára is. Fontos volt az is, hogy olyan szereplőink is legyenek, akik 

sportpályafutásuk befejeztével is vállaltak valamilyen közéleti szerepet, és nagy rálátásuk van 

a fogyatékossággal élő emberek korábbi és jelenlegi helyzetére, és persze sorstársaik 

helyzetének javításáért is dolgoznak jelenleg is. 



 

SC: Azt gondolom, hogy Dani Gyöngyi sportolóként, dolgozó édesanyaként sokaknak 

példakép lehet. És számomra az is érdekes volt, hogy fiatalkori labilis lelkiállapotát, illetve az 

abból adódó öngyilkossági kísérletét ma már egyszerű gyávaságnak gondolja. Szekeres Pált 

úgy gondolom, senkinek nem kell bemutatni. Becsey János születésétől kezdve mozgássérült, 

de ő mindezt mégsem tragédiaként, hanem lehetőségként fogja fel. Engelhardt Katit és 

Ráczkó Gittát is nagyon megkedveltem a forgatások alatt, olyannyira, hogy velük azóta is 

tartjuk a kapcsolatot. Nagy meglepetés ért, amikor a lányok Rióból hazaértek, és hoztak 

nekünk ajándékot a paralimpiáról. 

 

ZA: A film címe: „A lehetetlen határán – magyar parasportolók”. Miért választottátok 

ezt a címet? 

TTY: A film munkacíme eredetileg a „Nyertesek” volt, de már akkor éreztük, hogy nem ez 

lesz a megfelelő. Mindenképpen szerettünk volna valami egyedibbet, figyelemfelkeltőbbet és 

kifejezőbbet. Ahogy már említettem, a parasportolók olyan teljesítményre képesek, 

amelyekről mi, épek csak álmodhatunk. Számomra elfogadható, de két lábon járó emberként 

felfoghatatlan, ahogy például Dani Gyöngyi fogalmaz, hogy egy ideig álmában még két lában 

járt, de ma már nem álmodik ilyet. Most már nem az a célja, hogy felálljon a kerekesszékből, 

hanem az, hogy jó anyuka legyen, és boldogan éljen, immár kerekes székesként! 

SC: Sokat gondolkodtunk a film címén. A filmben Gyöngyi mondja ki ezt a kulcsmondatot, 

amely valahogy úgy hangzik, hogy az ép emberek szemében a parasportolók a lehetetlen 

határait súrolják. Innen a film címe! 



 

ZA: Milyen terveitek vannak még ezzel a filmmel? 

TTY: Ez még a jövő zenéje, korai lenne elárulni, de szeretnénk és bízunk benne, hogy a 

kereskedelmi csatornákon is látható lesz majd. 

SC: Úgy gondolom, mindenképpen van még több lehetőség ebben a filmben. Egyfelől 

szeretnénk középiskolákban oktatási segédanyagként vetíteni, másfelől szeretnénk angol 

nyelvű felirattal ellátni, hogy nemzetközi forgalmazást is találhasson a jövőben ez az 

alkotásunk is. Bízunk a legjobbakban! 

 

Az 50 perces dokumentumfilm a Magyar Médiamecenatúra támogatásával valósult meg, és 

szeptember végén volt látható Duna World csatornán. 

 
forrás: mindenamisport.com 

 

 

 

 

VIDEÓ – PARALIMPIKONOK EMLÉKTÁBLÁJA AZ OLIMPIAI 

PARKBAN 
 

Magyarország joggal lehet büszke a paralimpikonjaira, neveik mostantól az 

olimpikonok mellett szerepelnek az Olimpiai Parkban felállított emléktáblán. 

 

Az ünnepélyes avatón a Budapest 2024 által készített videóban pedig ők maguk mondják el, 

hogy hogyan éreznek az eddigi sikerekkel kapcsolatban. 

 

 



 
 

 
forrás: mindenamisport.com 

 

 

 

 

Ki a munkába, ki a stresszbe rokkan bele 
 

Közel 700 ezer ember minősült megváltozott munkaképességűnek tavaly 

Magyarországon. Többen azt mondták, a stressz hozta ki a betegségeiket. Vannak, akik 

a munkába rokkantak bele még viszonylag fiatalon. 
 

– Negyvenéves koromban lettem rokkant. Agyvérzést kaptam, lebénultam – mesélte történetét 

a most 55 éves Szilágyi Julianna. A nagymágocsi asszony szerint a stressz okozta a vesztét. 

 

– Magas vérnyomásom volt, de azt kezelték. Ápolónőként dolgoztam. Az első főnökömtől azt 

tanultam, hogy úgy bánjak a rám bízott idősekkel, mintha a saját szüleimet gondoznám. A 

bácsik és nénik sorsa is megviselt... Ehhez még hozzájárultak az otthoni gondok is. Két 

gyermeket neveltem fel egyedül. Aki hasonló cipőben járt, az tudja, miről beszélek. Ez 

vezethetett az agyvérzéshez. Lebénultam, de sikerült talpra állnom.  

 

– Dolgozni viszont nem mehettem vissza – tette hozzá Julianna. Jöttek az újabbnál újabb 

betegségek. Cukorbeteg lett, fekéllyel küzd. Daganata is volt. Leírni is hosszú volna, min 

ment keresztül. – Utólag sokat gondolkodtam, hogy lehetett volna kiküszöbölni a stresszt. De 

azt látom, sehogy. Sajnos ez egy ilyen világ. A betegség nyomorúságot hozott. A 

rokkantságiból nem lehet megélni. Legalább fele elmegy gyógyszerekre és a fekélyhez 

szükséges kötszerekre. Bárcsak olyan lenne az egészségem, hogy dolgozni tudnék! 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szilagyi_julianna/60924/


Magyarországon közel 700 ezer fő, a munkaképes lakosság 11,3 százaléka megváltozott 

munkaképességű a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Négyötödük 45 és 64 

év közötti. Egészségi állapotuk miatt egyáltalán nem vagy csak korlátozottan tudnak dolgozni. 

Szilágyi Julianna egyik gyermeke is rokkantsági járadékos. Édesanyja elmondta, a fiatal nő a 

harmincas évei elején betegedett meg. Hideg munkahelyen dolgozott, ami egy sereg 

egészségügyi problémát hozott elő. Róla elmondható, hogy a munkába rokkant bele. 

Kiss Ferencnét 49 évesen százalékolták le. Ő is a stresszre vezeti vissza a problémák 

gyökerét. 

 

– A kisfiam nagyon beteg volt. Tizennégy évig ápoltam éjjel-nappal. Sajnos nem tudta az 

orvostudomány megmenteni. Meghalt. A 14 éves küzdelem testileg-lelkileg nyomot hagyott 

rajtam, ami pajzsmirigybetegséget hozott. Az pedig szívelégtelenséget. Láncszerűen jött 

minden nyavalya. Az csak hab a tortán, hogy már fiatalon voltak problémák a gerincemmel, 

de ha fájt, bevettem egy fájdalomcsillapítót, néha felvettem egy injekciókúrát. Miután 

összeomlottam, a gerincproblémák is felerősödtek – mondta. – A mai fiatalok egy részét a 

kilátástalanság teszi tönkre. Az sem egészséges, hogy mennyi tartósítószer, vegyszer kerül a 

szervezetünkbe. Akinek kevés a pénze, nem nagyon válogathat, hogy mit egyen meg. 

 

Ezt egyébként a KSH is így látja. Az egészségi állapot erősen összefügg a társadalmi 

státusszal is.  

– A leszázalékolások nagy része mozgásszervi betegségekhez vezethető vissza, térd- és 

csípőkopásokhoz, gerincproblémákhoz – jegyezte meg . 

 

Bakos Attila, Székkutas háziorvosa. – Ugyancsak gyakori okként tekinthetünk a szív- és 

érrendszeri betegségekre, gondolok például az infarktusokra, az agyi katasztrófákra. A 

cukorbetegség és szövődményei is ide tartoznak. Ezek a betegek már nem tudják elvégezni az 

addigi munkájukat, vagy semmit nem dolgozhatnak. A leszázalékoltak egy része akár 35-40 

évet is ledolgozott. Sokan nehéz fizikai munkát végeztek, vagy éppen hideg helyen, például 

hűtőházakban voltak. Évtizedekkel ezelőtt még nem helyeztek olyan hangsúlyt a 

munkavédelemre, mint most. 

 

Bakos doktor szerint mi magunk is tehetünk az egészségünk hosszú távú megőrzéséért. Az 

egészségtelen életmód több betegség kialakulásában is szerepet játszik. 

 

Ezen a területen teljes szemléletváltásra volna szükség. Emellett azonban a munkahelyeknek 

is további erőfeszítéseket kellene tenniük a munkavállalók egészségmegőrzéséért – 

hangsúlyozta. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

Orbán: A magasabb minimálbér-emelés magasabb nyugdíjemeléssel is járna 
 

Ha meg tudnak állapodni a vállalkozókkal egy magasabb minimálbér-emelésben, akkor 

az emelkedő bérek és a magasabb infláció lehetőséget ad majd a magasabb 

nyugdíjemelésre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió hétfői 180 perc 

című műsorának adott miniszterelnöki interjú előzetesében az M1 aktuális csatornán 

vasárnap. 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/kiss_ferencne/60925/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/bakos_attila/19405/


A kormányfő szerint a tárgyalások sikere esetén a most tervezett 0,9 százalékos helyett az 

ideivel megegyező mértékű, vagyis 1,6 százalékos nyugdíjemelés lehet jövőre. 

 

Orbán Viktor azt is mondta, hogy kormánya megtartotta ígéretét, megőrizte a 

nyugdíjak vásárlóértékét, 

de tudja, hogy az alacsony infláció miatt a soron következő emelést sokan 

keveslik, ezért a bértárgyalásokat követő kormányzati lépés a nyugdíjasokat 

érinti majd. 

A miniszterelnökkel készült teljes interjú hétfő reggel fél nyolctól, a Kossuth rádió 180 perc 

című műsorában hallható. 

forrás: origo.hu 

 

 

 

 

10 milliós bírság lehet a vége: ezt ellenőrzi fokozottan a minisztérium 2017-ben 
 

Jövőre kiemelten vizsgálják a munkavédelmi szabályokat. 

 

 

Kiemelten ellenőrzik jövőre a munkavédelemre és a munkaügyre vonatkozó szabályok 

betartását - adta hírül az MTI a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-es ellenőrzési tervére 

hivatkozva. A munka.hu-n közzétett terv szerint az ellenőrzésekben jövőre a munkavédelemi 

szabályokat kiemelten vizsgálják az építőiparban, a kereskedelemben és a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásánál. 

 

A munkaügyi szabályok vizsgálatánál pedig a megszűnő munkaügyi jogviszonyt, a 

munkavállalói jogviszonyok rendezettségét, az egyszerűsített foglalkoztatási, illetve a 

személy- és vagyonvédelem területén tevékenykedő munkáltatókat helyezik előtérbe. A 

tájékoztatásban emlékeztetnek arra, hogy a szabályok megsértőire kiróható munkavédelmi 

bírság 50 ezertől 10 millió forintig, a munkaügyi bírság pedig 30 ezer forinttól 20 millió 

forintig terjedhet. 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munka.hu/


„Nem kérünk szánalmat, csak tiszteletet és elismerést a képességeinkért!” 
 

Szövérdfi-Szép Zoltán mérnök, a fogyatékkal élők Ceva de spus Egyesületének 

mindenese már jó ideje a fogyatékos személyekkel foglalkozó temesvári civilszervezetek 

körében mozog. Összekötve a hobbiját a hivatásával, a bor szeretetét a fogyatékkal élők 

megsegítésével, 2014-ben létrehozta a ROVINHUD Borszalont, ahol a fogyatékos 

önkéntesek bebizonyították, hogy kiválóan tudnak dolgozni, és velük együtt 

megvalósította Románia legszínvonalasabb borászati eseményét. Szövérdfi-Szép 

Zoltánnal a fogyatékkal élők problémáiról, a velük foglalkozó civilszervezetekről, 

akadálymentesítésről és inkluzív oktatásról, fogyatékosok állami intézményeiről és 

közösségi házairól, szegregációról és társadalmi elfogadásról-befogadásról 

beszélgettünk. 

 – Milyen temesvári szervezetek foglalkoznak a fogyatékkal élő személyek problémáival? 

– Kétféle ilyen szervezet van: amelyek fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak és amelyek 

fogyatékos felnőttekkel foglalkoznak. A fogyatékos gyerekekkel foglalkozó szervezetek a 

Fundația de Abilitare Speranța, a Podul cel Lung és a Casa Faenza, utóbbi kifejezetten 

autizmussal élő gyerekekkel foglalkozik. A vak gyerekek iskolája az Iris, és van még egy 

egyesület, amelyik autista gyerekekkel foglalkozik, az Învățăm cu pictograme, amelynek az 

alapítója Spanyolországból költözött haza, hogy itt valamit mozdítson. Általában a szülők 

hoznak létre egyesületeket a fogyatékos gyerekek számára, mert a gyerekeikkel valamit kell 

kezdeni.  Valami kell történjen, hogy a gyerekek fejlődjenek, hiszen a szülők egyszer 

meghalnak, és addigra el kell érni egy olyan szintet velük, hogy egyedül is tudjanak élni. 

Nehéz fogyatékos gyerek szülőjének lenni ebben az országban! 

Értelmi fogyatékos felnőtteknek nyújt szolgáltatásokat a Pentru Voi Alapítvány, a 

mozgássérülteknek az Asociația Handicapaților Locomotori, a látássérültek egyesülete az 

Asociația Nevăzătorilor. Létrejött egy új szervezet is, Asociația pentru Integrarea Persoanelor 

cu Deficiențe (AIPD), amelynek célja a fogyatékos személyek társadalmi integrálása. 

– Mivel foglalkozik jelenlegi szervezeted, a Ceva de spus Egyesület? 

– A Ceva de spus Egyesületet a fogyatékos felnőttek hozták létre. Tagjai mindenféle 

fogyatékosok, és az a céljuk, hogy tanulják meg, hogyan tudjanak érvényesülni, hogyan 

éljenek teljes életet, hogyan harcoljanak a jogaikért, diszkrimináció esetén mit tegyenek. A 

Ceva de spus Egyesület nem nyújt szolgáltatásokat, a fogyatékos felnőttek önszervező 

tevékenysége által jött létre és az a célja, hogy ők eszközöljenek ki változásokat a 

környezetükben – az ilyen jellegű szervezet egyedülálló Romániában. Itt a vezetőség is 

fogyatékos személyekből áll, van két értelmi fogyatékos, egy vak lány és három fizikai 

fogyatékos. Az egyik alelnök értelmi és fizikai fogyatékkal él együtt! 

Az Egyesületnek 5 alkalmazottja van, ebből ketten nem vagyunk fogyatékosak, és 

tulajdonképpen támogatjuk őket, hogy gyakorlatba ültessék a döntéseiket. Fiatal csapatunk 

van, nincs menedzsment-tapasztalatuk, szükségük van támogatásra, de a döntéseket ők hozzák 

meg. Néha olyan döntéseket hoznak, amellyel lehet, hogy nem értek egyet, de nem ez a 

dolgom, hanem hogy segítsek nekik megvalósítani. Ha nekimegyünk fejjel a falnak, akkor 

segítsünk lábra állni. Ez normális tanulási folyamat, mindenki hibázik, a lényeg az, hogy a 

hibákból tanuljunk. Próbálunk felépíteni egy csapatot, amelyik főleg a döntéshozó szervekkel 



dolgozzon, és rávegye a polgármesteri hivatalt, a kormányt, a képviselőket, a CFR,  a Tarom 

igazgatóit,  hogy eszközöljék azokat a változtatásokat, amelyek által a fogyatékos személyek 

a közösség aktív részei lehetnek. 

  

A villamosba felszállni egy kerekes székkel bonyolult 

 – Akadálymentesítés területén hogy állunk Temesváron? 

– Rosszul áll a város. Az egyik legfontosabb feltétele a fogyatékos személyek integrálásának 

a közszállítás akadálymentesítése. A járdaszegélyeket valahogy felmásszuk, lemásszuk, de a 

villamosba felszállni egy kerekes székkel, az már bonyolult. Temesvár felújított három 

villamost, amit akadálymentesített. Ha minden igaz, jövőig még 6 villamost 

akadálymentesítenek. Az új trolik és buszok elvileg akadálymentesítettek, olyan szempontból, 

hogy van egy rámpa, amit kézzel ki lehet nyitni. A gyakorlatban nagy zsúfoltság van, a 

buszsofőröknek bizonyos menetrendet be kell tartani, a sofőröknek nincs se kedvük, se idejük 

leszállni, kinyitni azt a nagy rámpát, majd utána visszacsukni. Mi sokat dolgoztunk a 

Közszállítási Vállalattal, voltak találkozóink a sofőrökkel. Amikor elmegy a tolószékes 

Raluca a sofőrökkel beszélgetni, teljesen más hatása van, mintha én beszélgetnék velük. 

Amikor elmondja, hogy nem tud elmenni az egyetemre, mert elromlott a kocsija, és nincs 

mivel menjen, akkor a sofőrök nem kommentálnak, hogy nem lehet megoldani, hanem 

legalább egyet nyelnek. Vannak problémák ezen a területen, de lassan változik, javul a 

helyzet. 

– A városháza szerint megvalósult a temesvári gyalogátkelők akadálymentesítése vakok 

számára. 

– Ez is a mi kezdeményezésünkre történt. Mikor láttuk, hogy az oszlopokat állítják föl, rögtön 

írtunk egy levelet a polgármesteri hivatalnak, hogy akadálymentesítsék a jelzőlámpákat a 

vakok számára. Kaptunk is választ, hogy persze, persze, fel is szerelték a dobozokat, de olyan 

halkan működnek, hogy az autók zajában nem lehet a jelzéseket hallani. Most megint írtunk 

levelet, hogy köszönjük, de jó lenne használni is őket. Csinálnak jó dolgokat, de ott kell lenni, 

és figyelni, hogy jól csinálnak-e meg valamit vagy sem. Lassan-lassan haladunk előre, de a 

ritmus nagyon lassú. Itt azt is megjegyezném, hogy az akadálymentesített járdákat az autósok 

előszeretettel parkolásra használják, nem lehet elmenni tőlük se babakocsival, se kerekes 

székkel. Aki ilyet lát, azonnal jelenteni kell a helyi rendőrségnek! Velük is találkoztunk 

többször, mutatták, hogy hány száz, meg ezer esetben büntettek minden évben, mégis hiába... 

 Az információ akadálymentesítése nagyon fontos! 

 – Az oktatási intézmények akadálymentesítése milyen stádiumban van? 

– A Nyugati Egyetem áll ilyen szempontból a legjobban, ebből a szempontból velük sokat 

dolgoztunk, és itt nemcsak arról beszélünk, hogy a kerekes székkel be tudjál jutni az épületbe, 

az osztályterembe, hanem arról is, hogy, például, a tananyag legyen meg olyan formátumban, 

hogy a vakok el tudják olvasni. Most már a számítógépek képesek a szöveget elolvasni, csak 

ahhoz Word vagy PDF formátumban kell megkapják a diákok a tanároktól. Sok tanár nem 

akarta ezt, mert az ő anyaga, és nehogy oda kerüljön, ahová nem szabad. Hosszú munka 

eredménye, hogy ezek a dolgok lassan elkezdtek működni. Mikor akadálymentesítésről 



beszélünk, az emberek a rámpákra és kerekes székekre gondolnak. De ott vannak a vakok, a 

süketek, a nehezen járó személyek, akik nem használnak kerekes széket, de nehezen mennek, 

és korlátra van szükségük. Helyenként megvan a rámpa vagy a lépcsők, de nincs korlát. Ott 

vannak az értelmi fogyatékosok, akiknek az akadálymentesítés azt jelenti, hogy az információ 

könnyen érthető. Ha felmegyünk a Temesvári Polgármesteri Hivatal weboldalára, amelyik 

egy közszolgálati intézmény és a fontos információknak Temesvár minden polgárához el kell 

jutniuk, szerintem a temesváriak 80 százaléka elveszne ezen a weboldalon, annyira bonyolult 

és nehezen érthető. 

Farkas Imre temesvári alpolgármesterrel volt találkozónk, és felírtuk neki minden 

problémánkat, többek között ezt is, hogy legyen egy olyan részleg a városháza weboldalán, 

amelyik könnyen olvasható, ahol csak a fontos információk vannak. Ha egy fogyatékosnak 

szüksége van valamire, akkor onnan tudja meg, hova menjen, milyen az órarend stb. Mi 

felajánlottuk, hogy akár le is fordítjuk könnyen érthető változatra a szöveget. Az 

akadálymentesítés nagyon fontos része az információ akadálymentesítése! 

– Hogyan lehet a fogyatékos gyerekeket közösségbe integrálni? Létrehoznak a számukra 

külön közösségeket az őket segítő szervezetek? 

– Itt kezdődik a probléma: a fogyatékosok részei a temesvári közösségnek, de a társadalom 

nem kezeli őket úgy, mint a közösség tagjait, pedig ők azok. Azon kéne munkálkodjon 

mindenki, a helyi hatóságoktól az egyszerű emberig, hogy ezek a személyek a közösség tagjai 

legyenek. Mondok egy példát: ha a fogyatékosoknak fenntartott parkolóban valaki lát egy 

autót, megnézi a szélvédőt, és ha nincs fogyatékos jel, a helyi rendőrséget kell tárcsázni és 

kihívni egy autót, hogy büntessenek. Én ezt mindig megteszem, de bárki megteheti. Az 

embereket kétféleképpen lehet nevelni: szép szóval és ostorral. Amikor a vétkes sofőr 

megkapja az ezer lejes büntetését, akkor megtanulja, hogy nem foglalja el a fogyatékosok 

parkolóját. Mi azért először szép szóval próbálunk nevelni. Ezek az emberek tehát a közösség 

tagjai, egy „normális” közösség ezeket az embereket „normálisan” kezeli, a hozzáállás 

ugyanolyan kell legyen mint bárki máshoz. Hogy ezek az emberek a közösség tagjainak 

érezzék magukat, ugyanolyan eséllyel kell rendelkezniük. Mit jelent ez? 

Amikor a fogyatékos gyerek megszületik, a szülők először megijednek, majd rájönnek, hogy 

ez van, és ezzel kell élni. Általában a szülők egymásra találnak, és elmondják egymásnak, 

hogyan csinálták a dolgokat. Utána kellene élni a szokványos életet. Kimennek a gyerekkel a 

parkba játszani. 2012-ben Temesvár összes játszóterén ki volt írva, hogy „A fogyatékos 

gyerekeknek a játszó eszközöket használni tilos”. Akkor mi akcióztunk egyet, és erre gyorsan 

lecserélték mind a 167 temesvári játszótérről a feliratokat. De a fogyatékos gyerek szülei 

megkapták az első pofont: a közösség annyira „befogadó”, hogy a játszótérre se viheti el a 

gyerekét. 

A gyerek nő, ha fizikai fogyatékos, oviba kellene menni. Az ovik nem fogadják be a 

fogyatékos gyereket. Bármelyik szülő bepereli az óvodát, amelyik visszautasította, megnyeri a 

pert. A szülőknek azonban se energiájuk, se pénzük, se idejük nincs evvel foglalkozni. A 

gyerek nő, valahogy találnak neki egy óvodát, egy igazgatónak megesik rajta a szíve vagy 

empatikusabb a hozzáállása. Következik az iskola keresése. Azt is nagy nehezen megoldják. 

Aztán a gyerek már olyan nagy, hogy már nem lehet cipelni egyik helyről a másikra. Volt 

nemrég egy eset, hogy az anyuka a hátán cipelte fel a gyerekét a negyedik emeletre órára, 

mert nem sikerült a termeket úgy beosztani, hogy a gyereknek a földszinten legyen órája. 

Olyan egyszerű dolgokat lehetne megoldani egy kis jóérzéssel! 



A fogyatékos gyerek elvégezte az iskolát, talán az egyetemet is és utána az a normális, hogy 

elkezdjen dolgozni, következne a munkavállalás. Általában nagyon kevés fogyatékos személy 

végez egyetemet, a nagy többség egyszerű munkákat végez, főleg az értelmi fogyatékosok, 

akik takarítanak, cipelnek stb. 

 Van, aki 24 órás felügyeletet igényel 

 – A munkaadó milyen kedvezményt élvez, ha fogyatékos személyt alkalmaz? 

– A fogyatékos személyek adómentesek, a nettó bér esetében kisebb a cégnek a terhelése. 

Azok a cégek, amelyeknek 50-nél több alkalmazottjuk van, kötelesek 4%-ban fogyatékos 

személyeket alkalmazni. Ha ezt nem teszik meg, akkor vagy fizetnek büntetést az államnak (a 

bruttó minimálbér összege) vagy ezért a pénzért valamilyen szolgáltatást vásárolnak a védett 

munkacsoportoktól, ahol a fogyatékos személyek dolgoznak. Abban az esetben, ha mégis talál 

munkahelyet a fogyatékos fiatal, akkor is segítségre van szüksége. Ilyen szolgáltatást nyújt a 

Pentru Voi Alapítvány értelmi fogyatékos fiataloknak. Az Alapítvány három fő tevékenységet 

folytat. 

Napközit működtetnek, ahová busszal viszik a fogyatékosokat, kapnak reggelit, ebédet, és 

foglalkoznak velük. Egyesek dolgoznak is, és pénzt kapnak a munkájukért. Akik nem tudnak 

dolgozni, azok olyan tevékenységeket végeznek, amelyek által fejlődhetnek. Működtetnek 

ezenkívül védett apartmanokat, ahol fogyatékosok laknak. Végül is ők az egyetlen alapítvány 

a városban, amelyik munkát keres fogyatékos személyeknek, de a munkahelyen támogatja is 

őket. Egy értelmi fogyatékosnak szüksége van támogatásra a munkahelyén, de a 

munkaadónak is meg kell tanulnia, hogyan kell ehhez az emberhez viszonyulni. Ha egy 

autista személyről van szó, akkor ne változtassuk a feladatát minden hónapban, mert ők a 

rutint szeretik. Ameddig rutinos munkájuk van, jól végzik a dolgukat. Amikor a rutinból 

kizökkennek, akkor nagy a baj. Az emberek általában nem szeretik a rutinos munkát, ezért 

egy autista személy áldás lehet egy munkahelyen. Neki pedig ez a jó. A fogyatékosok 

számára végzett szolgáltatásoknál az a lényeg, hogy személyre szabottak legyenek, mindenki 

igénye szerint kapja. 

A Pentru Voi Alapítványt is a szülők hozták létre, külföldi támogatással. Jól működő, nagy 

szervezet, az értelmi fogyatékosoknak nagy segítség, de a családnak is, mert a gyerek 8 órát 

ott van a központban, csinál valamit, és közben a szülő végzi a dolgát, bevásárol stb. A nagy 

tragédia az, amikor vannak fogyatékos felnőttek, akik nem tudnak egyedül élni, és amikor a 

szülők meghalnak, ott maradnak egyedül. Az állam köteles személyes gondozót biztosítani, 

de annak a munkaideje 8 óra naponta. Van, aki 24 órás felügyeletet igényel. Akkor 

legrosszabb esetben bekerül egy állami intézménybe. 

– Mi történik az intézetekbe beutalt fogyatékosokkal? 

– Ezekben az intézetekben borzalmasak a körülmények. Senki nem foglalkozik velük, 6-8-an 

vannak egy szobában (jó esetben 2-3-an), nem történik velük semmi, és nincs beleszólási 

joguk az életükbe. Alapvető dolgoktól vannak megfosztva, se munka, se pénz, se szórakozás. 

Megtörténnek a konfliktusok, és akkor nem az okot próbálják megszüntetni, hanem 

benyugtatózzák az intézetek lakóit, és azok alszanak egész nap. Az életminőség kritikán aluli, 

az emberek leépülnek, alapvető döntéseket nem hozhatnak meg, ki nem járhatnak. A kis, 

szegregatív közösségben tengődnek. 



Mindenkinek az az érdeke hogy a fogyatékos aktív legyen, dolgozzon, a közösség javára 

váljon és önállóan éljen.  Egy Temes megyei intézményben élő személy az adófizetőknek 

2500-2800 lejébe kerül havonta. Itt van Eni példája, aki 23 évet élt állami intézményben, de 

most már dolgozik, adót nem fizet ugyan, de a járulékokat fizeti havonta, 400 lejt ad az 

államkasszába. Van értelme a munkájának, az életének, önálló döntéseket tud hozni. 

Mindenkinek ez lenne az érdeke, kivéve a politikusokat, akik részéről nagy az ellenállás. 

 Jelenleg 17 000 fogyatékos él intézményekben 

 – Miért érdekük a politikusoknak a fogyatékosokat állami intézetekben tartani? 

– A mi célunk az, hogy a kormányt győzzük meg róla, hogy a nagy intézeteket zárják be, és 

lakóikat a közösségben, kis házikókban tanítsák meg a független életre. A háttérben viszont az 

van, hogy az intézmények lakói zömmel szavazóképesek, és az igazgatók politikailag vannak 

kinevezve. Az állami intézmények rengeteg pénzt forgatnak (étel, mosószer stb.) Megvannak 

a szerződések, mindenki jól jár, a fogyatékos személyek pedig, le merem fogadni, hogy úgy 

szavaznak, ahogy az intézmény vezetője mondja. Jelenleg 17 000 ember él ilyen 

intézményekben Romániában. A fogyatékosok gyámja is az intézmény igazgatója, minden 

szinten neki vannak alárendelve. Nekik nem éri meg, hogy ezeket az intézményeket bezárják 

és a fogyatékosok kis közösségi házakban éljenek. Ezen változtatni túl sokat nem tudunk. 

Csináltunk egy kampányt az Európa Tanácsnál, hogy európai pénzt többet ne adjanak 

fogyatékosoknak fenntartott intézmények javítására és felújítására, hanem közösségi házak, 

szolgáltatások létesítésére. A következő EU-s pénzügyi ciklusban Románia kap 17 millió 

eurót arra, hogy ilyen közösségi szolgáltatásokat hozzon létre, és a cél az, hogy 500 embert 

kiköltöztessünk az állami intézetekből. Európai szinten vannak eredmények. Nyugat 

Európában már nincsenek ilyen intézmények, de Kelet-Európa tele van ilyenekkel. 

Horvátországban jól mennek a dolgok ebből a szempontból, de még Moldova is előttünk jár... 

 Egy segítő tanárra jut 15 gyerek a megyében 

 – A kommunista rendszertől örökölt speciális iskolák még működnek? Hogyan lehetne a 

fogyatékos gyerekeket a „normális” oktatásba integrálni? 

– Speciális iskolák most is vannak. Ezekkel az a baj, hogy szegregatív intézmények, másrészt 

a tanítás minősége gyenge, a gyerekek ahelyett, hogy fejlődjenek, visszafejlődnek. Ez úgy 

kéne működjön, ha az integrációról beszélünk, hogy a fogyatékos gyerekek együtt tanulnak a 

nem fogyatékos gyerekekkel. Ilyenkor az emberek megijednek, hogy mit keresne az iskolában 

egy autista, egy Down-kóros vagy egy értelmi fogyatékos? Ez úgy kéne működjön, hogy 

ezekkel a gyerekekkel külön foglalkozzon egy tanár az órán. A gyerek benne van a 

közösségben, ugyanazt a leckét tanulja, a gyerek is fejlődjön, de a többi gyerekek ne 

maradjanak vissza. 

– Sikerült ezt valahol megvalósítani? 

– Ezért van a Speranța Alapítvány, ők ezt csinálják, és nagyon jól csinálják. Ők adják a tanárt 

a fogyatékos gyerek mellé, ami pedig az állam kötelessége lenne. Mi is próbálunk az inkluzív 

oktatásért közbenjárni, de az valójában nem működik. Románia aláírta a nemzetközi 

egyezményt, amelyik a fogyatékos személyekről szól, és ott az is benne van, hogy a 

gyerekeket integrálni kellene a tanügybe. Hogy betartsák az egyezményt, amelyik 

törvényerejű, integrálják a gyerekeket az iskolába, de segítő tanárt nem adnak melléjük. Ha 



mégis, akkor egy segítő tanárra jut 15 gyerek a megyében. Ebből kifolyólag problémák, 

konfliktusok adódnak, sztrájkolnak a szülők, a gyerekek stb. Ha gondok vannak, az azért van, 

mert nincs ott a segítő személy, aki támogassa a gyereket és tudatosítsa a többi gyerekben, 

hogy ez a gyerek kicsit más, de lehet vele dolgozni. Ahelyett hogy a szülők egy oldalon 

legyenek, háborúznak egymással, mert a tanfelügyelőség és az állam nem végzi el a dolgát 

úgy, ahogyan kellene. 

– Melyek az Ön által támogatott fogyatékosok egyesülete, a Ceva de spus legfontosabb 

célkitűzései? 

– Az egyik célja az egyesületnek, hogy ezeket a fogyatékosok számára fenntartott 

intézményeket megszüntesse az állam, helyettük közösségi szolgáltatásokat nyújtson a 

fogyatékosok számára. A másik dolog az akadálymentesítés, közszállítás, helyi rendőrség, 

intézmények, diszkriminációellenes tanács. A baj az, hogy kényelmetlenek vagyunk, annak 

ellenére, hogy az elvünk az, hogy először elmegyünk, beszélünk, megpróbáljuk szép szóval 

elérni, amit szeretnénk. Nagyon könnyen fel lehetne jelenteni mindenkit, és kapnának havonta 

6-700 lej büntetést, és akkor talán megunnák. De nem azt akarjuk, hogy a közösség ellensége 

legyünk, hanem hogy a dolgok szépen javuljanak, és az emberek megértsék, mi a baj. Ezekre 

a találkozókra a vezetőség fogyatékos tagjai mennek el, minél önállóban tudják végezni a 

dolgukat, annál hatékonyabban működnek, meggyőzőbbek, mint mi, amikor egy rámpát vagy 

hangosbeszélőt kell kialkudni. Ha mégsem haladnak a dolgok, akkor jogi eszközökhöz 

folyamodunk, vagy a sajtóhoz fordulunk. A harmadik dolog, az is nagyon fontos, hogy az 

emberek gondolkodásmódját megváltoztassuk. Ezt csak úgy lehet elérni, ha bebizonyítjuk, 

hogy a fogyatékos személyek ugyanolyan jó munkát tudnak végezni, ugyanolyan kedvesek 

tudnak lenni, ugyanolyan szükségük van a szeretetre, a munkára, a bulizásra, a pihenésre. 

Ezért nagyon sokat vagyunk jelen eseményeken, mint pl. a Plai Fesztivál, Bega Bulevard, 

ahol az emberekkel szóba lehet állni. Volt olyan kezdeményezésünk, hogy bekötött szemmel 

zoknikat kell összepárosítani vagy járkálni az úton, ebből az emberek rájönnek, hogy nem is 

olyan könnyű vakon elvégezni a feladatot, de sikerélményt is nyújt, az empátia nő a 

fogyatékosok irányában. Nagyon fontos az, hogy ne sajnálatot érezzenek az emberek a 

fogyatékosság miatt, hanem tiszteljék őket a képességeikért! 

– Ezekben a napokban szervezik meg harmadszor a ROVINHUD Borszalont, ami az Ön 

számára és a Ceva de spus Egyesület számára is egy visszhangos sikertörténet. 

– A ROVINHUD Borszalon egyik célja, hogy pénzt szerezzünk a szervezetnek, de nem ez a 

fő célja. A tagok ott vannak, dolgoznak önkéntesekként, mindenki a képességeihez mérten. 

Van, aki tolószékben ülve ellenőrzi a karpereceket a bejáratnál, van olyan csapat, amelyik 

kimossa a poharakat a mesterkurzusok után és előkészíti a tisztákat. Ötszáz poharat kell 

elmosni, eltörölni egy óra alatt, és ezt a feladatot kifogástalanul elvégzik. Az első borszalon 

után a kiállítók azt mondták, hogy még soha nem voltak Romániában olyan boreseményen, 

ahol a (fizetett) alkalmazottak olyan jó munkát végeztek volna, mint a Ceva de spus tagjai, 

akik önkéntesen dolgoztak. Jó munkát végeznek, és ezáltal változtatjuk meg az emberek 

gondolkodásmódját. Ez a Borszalon Románia egyik legszínvonalasabb borrendezvénye, ha 

nem a legszínvonalasabb! Büszke vagyok rá, hogy a Financial Times-ban megjelentünk, az 

angol királynő bortanácsadója írt rólunk, de a legrangosabb bormagazinok is erről a 

különleges rendezvényről írtak. A Borszalon bevételéből vettük az akadálymentesített 

mikrobuszunkat is, természetesen ez sem elhanyagolható eredmény. 



– Mi az, amit sürgősen meg kellene csinálni ahhoz, hogy a fogyatékosok ügye előbbre jusson 

Romániában? 

– Ami sürgős lenne és amire összpontosítani kéne, szerintem az oktatás. A fogyatékos 

gyerekeknek teljesen más jövőjük lehet, ha megfelelő oktatásban részesülnek. Az óvoda, 

iskola befogadja a gyerekeket, legyen segítő tanár, aki ott van mellettük és a gyerekek 

fejlődjenek. A felnőtteket munkáltatni kellene a képességeiknek megfelelően, és biztosítani 

kellene számukra az akadálymentesített közszállítást. Ezek mellett fontos lenne az emberek 

hozzáállásán változtatni, úgy kezelni a fogyatékosokat, mint bárki mást. Sokszor csak egy kis 

odafigyelést kérnek, azt, hogy az emberek beszélgessenek velük. Kis dolgokon múlik a 

fogyatékosok integrálása, odafigyeléssel, empátiával sok dolgot meg lehetne oldani. 

– Köszönjük a beszélgetést és sok sikert, kitartást a továbbiakban! 

 
forrás: nyugatjelen.com 

 

 

 

 

A gyógypedagógiában is alkalmazzák a robottechnológiát 
 

A robotok ott vannak a járműiparban, a műtőben, a szórakoztatóiparban és a kórházi 

folyosókon is, de kiveszik részüket a tehetséggondozásból is. 

 

A debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban a látogatók bepillanthatnak a robotika 

rejtelmeibe. A tehetséges gyerekek hamar rájönnek, hogy a programozás és az építés nem 

ördögtől való tudomány. 

A robotokon keresztül játékosan és könnyen lehet tanulni. Miksztai-Réthey Brigitta és Mohai 

Katalin úgy döntöttek, hogy a gyógypedagógiában is kipróbálják a színes és jópofa, izgő-

mozgó, zenélő, figyelemfelkeltő szerkezeteket. 

Mohai Katalin az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karának adjunktusa az M1 – 

Minden tudás című műsorában kifejtette, kutatásuk fő célja annak feltárása, hogy a sajátos 

nevelési igényű gyerekek esetében milyen lehetőségeket aknázhatnak ki robotokkal. 

Ezek az építőelemek az informatikával kombinálva sokat nyithatnak a gyerekeken. Nemcsak 

az intervencióban és a fejlesztésben, hanem a diagnosztikában is fontos szerep hárulhat rájuk. 

A szakember hozzátette, a súlyos, halmozottan sérült, mozgáskorlátozott, nem beszélő,  

rosszul kommunikáló gyerekek esetében sok esetben a klasszikus pszichológiai 

gyógypedagógiai tesztekkel nem lehet bemérni, mire képesek  

 

A robottechnikával azonban árnyalt és pontos képet kaphatnak a kutatók a gyermek 

állapotáról, képességeiről. A robotokat még most viszik be először a gyerekek közé, az 

infokommunikációs technológiai újítások egyre inkább megjelennek a gyógypedagógiában is. 

A gyermekeknél nagyon fontos a felfedezésen, az élményen alapuló tanulás. A robotok 

építése és programozása során fejleszthető a gyermekek algoritmikus gondolkodása. 

Mindemellett az elkészült robotok kiválóan hatnak például a síkbeli és a térbeli tájékozódásra, 

ami nélkülözhetetlen a súlyosan mozgássérült gyermekek önállósodása során. 

A robotok programozása meglehetősen egyszerű, mégis sikerélményt ad azoknak is, akiknek 

az építkezés állapotuk miatt gondot okoz. 

 



Miksztai-Réthey Brigitta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karának tanársegédje 

szavai szerint a Lego robotokat nemcsak a saját programnyelvükön, hanem az MIT által 

kifejlesztett Scratch nyelven is lehet programozni, ami egy nagyon egyszerű, gyerekeknek 

kifejlesztett nyelv, a kutatók céljaival megegyező összes tulajdonsággal rendelkezik. Tehát 

csillogó környezetet ad, amiben a gyerekek használhatják azokat a médiaelemeket, 

amelyektől számukra érdekes, izgalmas lesz a játék – magyarázta a műsorban. 

A program magyarországi elterjesztésében az ELTE Informatikai Kara is kulcsszerepet 

vállalt, mert a magyar felület kialakítása mellett tananyagokat készítettek és vetélkedőket 

szerveznek Scratchmeccs néven. 

 

A program nagyon egyszerű, ezért még az is 10 perc alatt működő játékot tud fejleszteni, aki 

sosem találkozott a programozási nyelvvel, emellett bonyolult szerkezeteket, például 

maguktól gondolkodó robotokat is lehet vele kezelni. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Így él egy kerekes székes pár két kicsi gyerekkel 
 

Bő egy évvel ezelőtt mutattuk be az Oláh-Koppány családot, Emma Flórát és 

kerekesszékes szüleit. Azóta még egy taggal bővült a család, Andrea és Sándor ma már 

kétgyermekes büszke szülők. A példamutatóan aktív, családcentrikus házaspár 

komolyan küzd a családbarát szemlélet terjedéséért és az esélyegyenlőségért. Ezúttal 

szimbolikus találkahelyen, az Esélyek utcája rendezvényén beszélgettünk velük 

 

Utoljára akkor beszélgettem Andival, amikor a második babáját várta. Már tapasztaltan, 

magabiztosan készült a szülésre, és abszolút optimistán állt a dolgok elébe, hiszen Emma 

Flóra kislánya teljesen ép és egészséges. De nem csak emiatt nem volt Andi lelkében a 

félelemnek semmi nyoma. Egyáltalán nem aggódott ugyanis amiatt, hogy születendő 

gyermeke ép testben érkezik-e vagy sem. Soha nem felejtem a szavait, amikor azt mondta: 

 

„mi őt akartuk, őt várjuk, akkor is szeretni fogjuk, ha bagoly lesz.” 

Hát nem az lett. Leonárd Bercel, az Oláh-Koppány házaspár másodszülöttje júliusban 

gyönyörű, ép kisbabaként jött világra. 

 

Az új családtag, a kis Bercók teljes ünnepi díszbe öltöztetve, fehér ingben, fekete 

nyakkendőben, mellényben egy kis öltözőhelyiségben várja, hogy anyukája teljesítse aznapi 

társadalmi szerepvállalását. Most, ebben a komoly szettben sokkal inkább Leonárd Bercel, 

mint Bercók. „Andinak a Bercel tetszett, nekem a Leonárd, így lett két neve. Én otthon 

Leónak is szólítom, de mások többnyire Bercóknak, úgyhogy valószínű, hogy Bercók marad 

majd – avat be Oláh Sándor, az édesapa. Irigylésre méltó türelemmel ringatja a vállán a 

székkel előre-hátra gurulva a sírdogáló babát. – Nyűgös már, aludnia kellene. Az előbb 

szoptatta meg az anyja, talán még nem is böfizett. Meg hát ez az első, hogy kimozdulnak, 

eddig legfeljebb csak orvoshoz mentünk. Most hirtelen sok az ember, idegen a környezet.” 

 

http://www.nlcafe.hu/csalad/20160322/varandosan-kerekesszekben/
http://www.nlcafe.hu/baba/20140915/miert-ne-lehetne-nekem-is-gyerekem/


 
 

Emma Flóra, a mesemondó nagytesó 

Sanyi egyébként egyáltalán nem ideges, látszik, hogy van rutinja, nem esik kétségbe attól, 

hogy Bercók hangoskodik, dudorászik neki, s közben Emma Flórára, a négyéves nagylányra 

is figyel. Aki ügyesen elfoglalja magát: rajzolgat vagy a tabletjén játszik. „A fiam kicsit 

sírósabb, talán hasfájósabb is, mint Emma, neki sokkal könnyebb volt elterelni a figyelmét. 

 

Bercókot a víz nyugtatja meg, akkor azonnal elhallgat. Hárman szoktuk fürdetni a kis 

kádban, körbevesszük, úgy pancsolgatunk. De Emma is szívesen nyugtatgatja a 

kisöccsét, énekelget, mesél neki. Ő választotta a kiságyban lévő rácsvédő huzatát, 

mindenféle állat van rajta, azokról szövi a kis történeteit.” 

 

„Igaziból csak elaltatom – magyarázza Emma, amikor hozzá fordulok. – És legtöbbet az 

őzikéről szoktam mesélni.” Emmával kisétálunk a folyosón, át a galérián, le a büfébe egy kis 

innivalóért. Ő szalad, de azért szót fogad, amikor megfogom a kezét. Leselkedik anyukája 

után a színpad melletti kis ajtón keresztül. „Csak köszönök anyának. Szia, anya!” – szól oda, 

mielőtt odaérnék, hogy visszatereljem a kis szobába, ahol várja apukája és az egyre 

türelmetlenebb kis Bercók. Sanyi egy kis teával próbálja csitítgatni a babát. „Amikor otthon 

vagyok, én pelenkázom, játszom vele kicsit, amíg Andi elmosogat vagy Emmával 

foglalkozik. Így ő sem érzi úgy, hogy háttérbe szorult a kisöccse miatt. 

 

Az apuka a Budapesti Művelődési Központban dolgozik, és egy ideje a péntek délutáni 

Életrevalók akadálymentes filmklubot is ő szervezi. „Otthon is sokat ülök a gép előtt, tegnap 

is éjfélig fent voltam. De azért első a család, megvárom, amíg elalszanak, utána állok neki. A 

munkamegosztás viszonylag egyszerű: reggel én viszem Emmát oviba, onnan kerekezek a 

munkahelyemre, délután pedig a munkából megyek érte.” 

Időközben Bercók, akit a vállamon ringattam, elaludt, Sanyi csinál neki helyet az egyik 

asztalon, oda fektetem. Már ezért megérte eljönni, sikerélmény a köbön, nem utolsósorban a 

szülők is hálásak. Kicsit izgulok, hogy felébred, ahogy érzi a helyzetváltozást, de 

http://www.nlcafe.hu/csalad/20160921/kerekesszekes-kismama-terhesseg-szules/


mozdulatlanul piheg tovább. Sanyi szorosan mellette ül, nehogy leguruljon. Közben 

kihasználja az időt, gyorsan kitölt néhány papírt, a filmklubhoz kellenek. 

 

 
 

Ahogy Andi mondta korábban, szuper édesapa. Ezt most is megerősíti az anyuka, amint 

visszagurul a családhoz. „Igyekszem is meghálálni a fáradozásait, például azzal, hogy reggel 

én keltem és készítem Emmát, miután Bercókot megszoptattam, hogy ő kicsit tovább 

pihenhessen – mondja Oláh-Koppány Andrea. – Tudom, hogy ezek az alváspercek nagy 

kincsek. Délután többnyire Sanyi van Bercókkal, hogy én Emmával is tölthessek egy-két órát. 

Vagy sétálunk egy kicsit együtt, ha jó kint az idő. Eddig mindent megoldottunk magunk, 

szerintem továbbra is így lesz. 

Tulajdonképpen összesen egyszer kértük meg a szomszédot, hogy vigyázzon Emmára, 

amikor megindult a szülés.” 

 

Bercók váratlanul, a programozott időpontnál két héttel korábban kéredzkedett ki a pocakból. 

„Egyre sűrűbben jöttek a fájások, el kellett indulnunk a kórházba. A közeli Szent Imrében 

szültem, még volt időnk odakerekezni Sanyival. Ahogy odaértünk, szinte már toltak is be a 

műtőbe. Minden simán ment, egy kisebb konfliktust leszámítva, amikor azért harcoltam, hogy 

elaltassanak. Korábban már egyeztettem erről az orvossal, de ott éles helyzetben, 

 

egyperces fájások mellett kellett meggyőznöm az épp ügyeletben lévő aneszteziológust 

arról, hogy a megtekeredett gerincembe ne akarjon érzéstelenítőt szúrni. 

 



 
 

Ragaszkodtam az altatáshoz, ahogy korábban, Emmánál, hiszen féltem attól, hogy véletlenül 

nem jó helyre szúrják a tűt, aminek nálam elég nagy a kockázata, és akkor le is bénulhatok.” 

Húsz perccel a problémamentes műtét kezdete után Sanyi már a kezében tarthatta kisfiát. 

Miközben beszélgetünk, Bercók felébredt, már szopik lelkesen.  

 

„Három napot voltunk kórházban, a személyzet minden tagja nagyon rendesen, segítőkészen 

viszonyult hozzánk. Mondjuk sokat voltam egyedül, kellett a lelkierő, hogy mozdulni tudjak a 

babához, de túléltük. Sajnos nem sokkal a szülés után elkaptam valami csúnya fertőzést, 

hasmenésem volt napokig, sokat fogytam, nagyon legyengültem. Még nem sikerült teljesen 

felépülnöm, érzem, hogy gyengébb vagyok, mint korábban.” Andinak még kicsit nehézkesen 

megy a mozgás, a fotelból vissza kell segíteni a székébe.  

 

Közben más újságírók is érkeznek, sokan kíváncsiak a családra, és arra, hogy Andinak miért 

fontos az esélyegyenlőségi program, amit teljes elhivatottsággal támogat. „Májusban indult el 

a weboldalunk, a főnököm, Baráth Andrea ötletei alapján, én is részt vettem a felépítésében. 

Amióta szülési szabadságon vagyok, a férjem vette át az érdemi munkát. Viszont nagyon jó 

látni, hogy végre létrejött egy egyedülálló kezdeményezés, amelynek én is részese vagyok.” 

 

 

http://eselyekutcaja.ujbuda.hu/


 

 

A program weboldalán a civil szervezetek, a vállalatok és az önkormányzat találhatnak 

egymásra, tölthetik fel esélyegyenlőségi, családbarát, fenntarthatósági vagy önkéntes 

programjaikat, kereshetnek partnereket, szolgáltatókat, támogatókat. „Már vannak konkrét, 

megvalósult vagy folyamatban lévő programok, amelyek élvezői ennek a csatornának 

köszönhetik a segítséget. És erre nagyon büszkék vagyunk.” 

 

Elhivatottan a családban és a társadalomban 

 

Andi, aki tavasszal a Facebookon is létrehozott egy csoportot Guruló kismamák néven, ahol 

kerekesszékes családok és támogatóik cserélhetnek tapasztalatokat, másodállásban dolgozott a 

XI. kerületi önkormányzatnál. 

„Emma mellől nagy bánatomra korán, féléves korában vissza kellett térnem a munkába, 

szükségünk volt a pénzre, én voltam a családfenntartó. Viszont most egyelőre nem tervezem a 

munkába állást, szeretném kiélvezni az első időszakot, ameddig csak lehet. Ráadásul 

utánajártam, kiderítettem, hogy a gyed extra mellett jogosult vagyok a rokkantsági 

járadékomra is. Mondjuk nem volt egyszerű, egy ismerősöm küldte el a saját határozatát, 

azzal kerestem meg az OEP vezetőségét. Alsóbb szinteken egyszerűen nem adtak érdemi 

választ, vagy szimplán elutasították a két járandóság egyidejű fizetését. Nekünk nagyon nem 

mindegy, hiszen így tovább itthon maradhatok Bercókkal, ami nagyon fontos volt a 

lelkemnek. Biztos vagyok benne, hogy a kiegyensúlyozottságom az egész családomra jó 

hatással lesz.” 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Itt minden az esélyegyenlőségről szólt 2016. november 21., 09:30 szerző: Civil 

Tudósítónktól 
 

 November ötödikén első ízben rendezték meg Aszófőn az Esélyegyenlőségi 

nap elnevezésű eseményt. 

 

 Nagy izgalom és még nagyobb előkészület előzte meg e jeles alkalmat a fellépők és a 

szervezők részéről. Délután fél háromra a kultúrház már szinte színültig tele volt 

érdeklődőkkel. Indításképpen Nagy Annamária, Aszófő kulturális képviselője köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd Perge Krisztina konduktor beszéde következett az esélyegyenlőség  

fontosságáról, ezután  a rendezvény  fővédnöke, Göntér Gyula, Kapolcs polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket.  

Keller Vendel, Aszófő  polgármestere köszöntője után  beszélt az esélyegyenlőségről: 

Önkormányzatunk  fontos feladatának  tartja, hogy  a településünkön  fogyatékkal élő 

embereken segítsünk, életkörülményeiken javítsunk. Ezt a célt szolgálta rendezvényünk is, az 

Esélyegyenlőségi nap. Önkormányzatunk nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 

akik rendezvényünk alkalmából adományaikkal támogatták az aszófői Schenk Andrist, 

valamint köszönet jár azoknak  az oktatási intézményeknek   a tihanyi általános iskola és a 

balatonfüredi Lóczy  Lajos Gimnázium , tanároknak  és az igazgatóknak, akik  szívvellélekkel 

biztosították és biztosítják, hogy Andris kortársaival együtt, kiegyensúlyozottan folytathassa 

tanulmányait.  

https://www.facebook.com/groups/1509310319377954/


A Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport színvonalas műsort adott elő A 

Kapolcson élő Ábrahám Sára enyhe autizmussal született, mégis, csodálatos rajzai 

büszkeséggel töltik el családját, és e jeles nap óta talán Aszófő lakosainak szívében is életre 

szóló emlékként maradnak meg. Édesanyja, Tóth Erika elmondása szerint egy, az autizmus 

világnapján szervezett rendezvényen sikerült lányának először bemutatkoznia. Sára 

egészséges gyermekek között tölti mindennapjait, integrált oktatásban. Heti két alkalommal 

művészeti képzést kap. Testvére, Dávid súlyos autista, ezért állandó felügyeletre szorul.Az 

első komolyabb programot két kiállításmegnyitó jelentette.  

Az ARTdíjas festőművész, Romanek Inka tizennégy  darab tapintható festményt juttatott el az 

aszófői közönség  érdeklődésére. Képeivel úttörőnek számít abban, miképp lehet a festészetet 

a látássérült emberek számára is elérhetővé tenni. A megnyitókat KiszeliNagy Botond 

előadása zárta. 

 Egy rövid  technikai szünetet követően  a Rolling Country  Kerekesszékes Tánccsoport lépett 

a színre. Színvonalas műsorukat egy  interaktív, a fogyatékossággal élő  emberek 

mindennapjainak  jegyében  lefolytatott beszélgetés követte, melynek  során  a jelenlévők  

megismerhették  a tánccsoport tagjai élettörténetének  rövid  mozzanatait, a kerekes 

székben élő emberek gyakori nehézségeit, bekapcsolódhattak interaktív ötleteikkel, 

javaslataikkal, hozzáfűznivalóikkal.  

Nagy Natália aszófői énekest zongorán kísérte Helle Maximilian látássérült fiatalember Fotó: 

Lázár Zsombor A régi bárok hangulata után  egy komoly hangvételű  előadással állt színpadra 

az Aszófői Dallamvilág Musical Csoport. Műsoruk, mely  a Rajzoljuk  át! címet kapta, 

főképp  a Kormorán  együttes dalaira épült, az éneklést egy gazdag színpadi koreográfia is 

kísérte. Gedővári József mozgássérült fiatalember Budapesten  él, de rendszeres visszatérője a 

település rendezvényeinek, s lelkes amatőrként boldogan adja tudása legjavát a 

programok színesítéséhez.A beszélgetést követően a Budapestről érkezett látássérült 

fiatalember, Helle Maximilian szórakoztatta a nagyérdemű 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

Táncra perdült a kerekes székes Zoli! 
 

Igent mondott az életre Leskó Zoltán. A 18 éves oroszlányi fiatal súlyos oxigénhiányos 

állapotban, koraszülöttként jött a világra. Az orvosok sokáig azt hitték, hogy emiatt 

szellemi károsodást szenvedett. Másfél éves korában azonban kiderült, hogy tévedtek, és 

valójában a mozgásával van a baj. 

 

– Zoli izmai befeszültek és merevek lettek. Emiatt sajnos tolószékkel tudott csak közlekedni. 

Az iskolában azonban befogadták, ő pedig velünk együtt mindent megtett a gyógyulásáért. A 

kezeléseit a mai napig önerőből finanszírozzuk, amely nagyon megterhelő a számunkra. 

Szerencsére 2016 februárjában sokak segítségével sikerült eljutnunk Barcelonába, ahol egy 

speciális, Nazarov-féle műtétet végeztek el rajta – mesélte az édesanya, Anna. 

A beavatkozás fájdalmas, ámde sikeres volt, Zoli állapotában pedig komoly javulás állt be. Az 

izmai erősödnek, és immáron könyökmankóval is képes közlekedni. Az oroszlányi srácnak 

ráadásul komoly tervei is vannak. 

 



 
 

Fokozatosan erősödnek Zoli izmai. A 18 éves fiatal életében eljött a csodás pillanat, kiszállt a 

kerekesszékből és táncra perdült 

 

– Jó úton járok. Szeretnék végleg felállni a kerekesszékből, és minden téren önálló lenni. Az 

álmom az, hogy bejárjam a világot. Szívesen elmennék Spanyolországba egy Real Madrid–

Barcelona meccsre, és nagyon vonz a görög tengerpart is. Addig is itthon tevékenykedem. 

Imádom a zenét, rengeteget énekelek és gitározok. Ráadásul már kicsit a táncolás is megy! – 

újságolta boldogan Zoli. 

 

 
Fenyő Miklós a nagy kedvenc, a közös fotó sem maradt el 

 

 



A talpraállásához vezető utolsó lökést egy rendkívül intenzív, kassai terápia adhatja meg. 

Mindez egymillió forintba kerül, családja azonban minden követ megmozgat, hogy mielőbb 

összegyűljön az összeg 

 
forrás: borsonline.hu 

 

 

 

 

Fogyatékossággal élő fiatal képzőművészek számára hoztak létre kiállító 

felületet 
 

Átadták az első, fogyatékossággal élő fiatal képzőművészek számára létrehozott 

kiállítófelületet a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

kezdeményezésére az Andrássy Úti Társaskörben, ami a Békéscsabai Új Nemzedék 

Közösségi Tér székhelye. Az országosan is egyedülálló kezdeményezés elsőként Faluhelyi 

Balázs kerekesszékes fotósnak nyújtott lehetőséget a bemutatkozásra. 

 

A Korlátok című kiállításban a közlekedésében, térbeli előrehaladásában akadályozó 

tárgyakat, helyszíneket szemlélteti Faluhelyi Balázs. Kerekesszékes fotósként a 

hétköznapokban fellelhető korlátok foglalkoztatják.  

 

- Ezek a korlátok nem minden esetben csak úgy találhatóak meg, ahogy az emberek többsége 

először elgondolja, hanem egy másik oldalról nézve is. Gondolok itt arra, amit a képeken is 

lehet látni: lehet tekinteni egy nagyon szűk útra úgy,  amin nem lehet egyszerűen elmenni, 

vagy úgy, mint egy a mindennapokban jelen lévő korlátra, amiket érzünk, de nem látjuk őket - 

foglalta össze Faluhelyi Balázs.  

 

Az ifjúság ügye és az esélyteremtés szorosan együttműködve tud fejlődni – fogalmazott a 

megnyitón dr. Illés Boglárka. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért- és 

esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár szerint Békéscsaba meghatározó szerepet tölt be 

az esélyteremtés területén. 

 

 - Örömmel üdvözlöm az ilyen típusú kezdeményezéseket. Szerintem rendkívül fontosak, 

mind a társadalom érzékenyítése szempontjából, mind abból a szempontból, hogy ismerjük 

meg egymást, lássuk meg egymásban a különlegességeket és lássuk meg egymásban azt, hogy 

így válunk egyéniséggé, mert különbözőek vagyunk, kívülről és belülről is, de mindenkinek 

van olyan különleges képessége, amivel különbözik másoknál, jobb másoknál és komolyabb 

teljesítményeket tud nyújtani másoknál - fogalmazott a helyettes államtitkár.  

A megnyitón Zalai Mihály nagyszerű próbálkozásnak nevezte a közösségi házat, ahol 

véleménye szerint értelmesen tudja eltölteni a szabadidejüket az ifjúság. 

A Békés Megyei Önkormányzat elnöke így fogalmazott: - Nagyon örülök annak is, hogy 

fogyatékkal élőkre is fókuszálnak, hiszen úgy gondolom, hogy olyan sikerélélményt jelent 

azoknak, akik itt kiállíthatnak és olyan gondolatokat ébreszthet azokban, akik testileg nem 

élnek fogyatékkal, amelyre mindannyiunknak, nekik és nekünk is egyaránt szükségünk van. 

A kiállítótér olyannyira népszerű, hogy már most több alkotó is jelentkezett a közösségi 

házban. 

 Róluk még később beszámolunk. 

 
forrás: behir.hu 



 

 

 

 

Mintha egy lelki golyószóróval megsoroznának 
 

 
Kelet-Magyarországról vezetett az útja a főváros meghatározó alternatív színházába. A 

Pintér Béla társulatában igen népszerűvé vált színész az utóbbi években a filmvásznon is 

egyre meghatározóbb szerepeket kap. Játszott a Pánik és a Tiszta szívvel című filmben, 

majd a széles körű ismertséget az HBO hazai gyártású sorozata, az Aranyélet simlis, de 

érző szívű férfifőszereplője hozta meg számára. Nagyinterjú. 

 

– Fáradt? Azért kérdezzük, mert nemrégiben adott egy interjút, amelyben részletesen 

ecsetelte, mennyire elfoglalt és túlterhelt egy magyar színész. 

– Most kicsit nyugodtabb időszak van. Akkor szembesülsz igazán ezzel a problémával, 

amikor külföldön forgatsz, vagy külföldi színészekkel találkozol. Ma sok producer van, aki 

Magyarországra hozza a munkát. Mostanában is látható, mekkora a mozgás, jönnek-mennek 

Budapesten a nagy nevek, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ryan Gosling, Harrison Ford 

bukkan fel nálunk. Esetükben azt látjuk, hogy három-négy hónapra eljönnek egy másik 

országba, hoznak mindent és mindenkit, beleértve a saját szakácsukat is, és a forgatás alatt 

mást nem is csinálnak. Amerikában a szakszervezet úgy tarkón nyom, ha tíz perccel tovább 

veszed igénybe a színészt, és ő emiatt nem vonulhat vissza a lakókocsijába, hogy egy hétre 

leáll a forgatás. Nálunk más a tempó. Igen, időnként túl vagyunk terhelve. Van, hogy valaki 

tizenkét órát forgat, és utána még játszik a színpadon, ahol másfél órát kell beszélnie. De ez 

régen is így volt. Rudolf Péter mesélt nekem egyszer arról, hogy reggel mentek a színházi 

próbára, aztán forgatni, rádióztak, este felléptek, éjszaka még tévéfilmet csináltak, akkor évi 

negyven-ötven készült ezekből. Mégis életük legboldogabb időszaka volt ez. De igaz, hogy 

ebben tönkre is lehet menni. 

– Akkor ez az időszak most önnek is ilyen? Játszik színházban, filmben, tévésorozatban 

is. Melyiket érzi a legközelebb magához? 

– Ettől a kérdéstől mindig megőrülök. A film kiváltságos dolog egy magyar színész számára, 

hiszen nem nagyon válogathat. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. A színház hosszabb 

repülés, mindig a csúcson kell lenni. Ráadásul Pintér Béla társulatával olyan előadásaink 

vannak, amelyek régóta futnak. Ez kondiban tartja az embert mind fizikailag, mind 

pszichikailag. A november most olyan hónap, amikor huszonöt előadásunk van, 



összesűrűsödött minden. Arról nem is beszélve, hogy Pintérnél nincs lazítás, nem lehet 

előadás közben kimenni mondjuk a büfébe. A filmre visszatérve, nagyjából öt éve játszom 

végre komolyabb karaktereket. A filmforgatás másféle idegrendszert igényel, néha akár 

órákig kell ülni és várni, aztán hirtelen berántanak, és akkor és ott kell a legjobb formában 

lenni. A legnagyobb kihívás ebben az, hogyan tudod összelapátolni és kordában tartani az 

energiáidat. Egy férfiszínésznek egyébként is a negyven és ötven éves kora közötti korszak a 

legintenzívebb, ilyenkor érnek össze benne a dolgok. Úgy szeretnék majd később 

visszaemlékezni ezekre az évekre, hogy tömény és nagy korszak volt. 

– A mostani filmes kiteljesedésében fontos szerepet játszik Till Attila, akinek 

mindhárom eddigi művében, a Pánikban, a Csicskában és a Tiszta szívvelben is 

szerepelt. Már a kezdetén sejthető volt, hogy ilyen termékeny együttműködés lesz? 

– Tilla nagyon szerette a Pintér Béla-féle Anyám orra előadást, ennek apropóján kezdtünk 

sokat beszélgetni. Említette, hogy tervezi a Pánikot, mondta, hogy próbáljunk kicsit, legyünk 

együtt. Nagyon jó élmény volt. Szeretem benne azt a feltétlen figyelmet, amellyel a 

munkatársai és a barátai felé fordul. Szeretem az antielitista hozzáállását is. Zsigerileg érzi, 

hogy milyen vagyok. Tudja, hogy képes vagyok megfogalmazni, amit szeretne kimondani. 

 
Thuróczy Szabolcs 1971. december 24-én született Nyíregyházán. Jogi végzettsége van, de 

gimnazista kora óta színészkedik 

 

– Megfogalmazta valaha is, hogy konkrétan mi az, amit értékel önben színészként? 

– Azt szoktam nyilatkozni, hogy egyszerűen gondolkodom a színészetről, amely szerintem 

ötven százalék szív, ötven százalék agy. Erre Tilla azt mondja, hogy szeretem leparasztozni 

magamat, miközben nagyon is gondolkodom, csak úgy csinálok, hogy ez ne látszódjék. 

Fontos számomra, hogy figyelmeztessenek a hozzám közel állók, mielőtt elkezdeném 

balzsamozni magam, vagy azt hinni, hogy megmondóember vagyok. Törőcsik Mari mondja 

mindig, hogy életében összesen úgy három-négy jó estéje volt a színpadon. Pedig ő aztán 

tényleg világszínvonal. 

 

– A magyar film mostani korszakát milyennek látja? 
– Nagyon jó korszak ez, sok tehetséges emberrel. Valamiért vagánynak érezzük itthon, hogy 

leszóljuk a filmjeinket. Tény, hogy másképpen nézik a filmeket az emberek. Sajnos eltűntek a 



művészmozik. A kilencvenes években ha végigmentél a körúton, ott sorakoztak mind: 

Graffiti, Hunnia, Horizont, Örökmozgó, Művész, Szindbád, a Rákóczi úton az Európa, 

sorolhatnám. Úgy sétáltam végig, hogy nézelődtem, hova üljek be. Ezzel, hogy az emberek 

letöltik, ágyban nézegetik a filmeket, eltűnt a varázs. Régen a film után még be is ültél 

valahova megbeszélni, amit láttál. Amikor megnéztem a Metro Moziban Lars von Trier 

Hullámtörését, a Bajcsy-Zsilinszky úton úgy mentem szédelegve, hogy időnként a 

házfalaknak kellett támaszkodnom. Viszont a mai, megváltozott filmfogyasztási korszakban 

nem kellene szerénykedni, igenis vállalni kellene, hogy vannak jó filmjeink, világszínvonalú 

rendezőink Hajdu Szabolcstól Mundruczó Kornélig, Pálfi Györgytől Horváth Liliig, Tillától 

Nemes Jeles Lászlóig. 

 

– A magyar közönség mintha nem értékelné annyira mindezt. Legalábbis a 

nézőszámokból erre lehet következtetni. 

– Ma arra is rákattintanak az interneten százezren, ha valaki kinyit egy sörösdobozt. Megnézik 

ugyanennyien, ahogy egy fiatal lány kipakolja a táskáját, hogy megmutassa, mit visz a buliba. 

Erre van a többségnek energiája, erre a másfél percre. Nem vagyok maradi, próbálom 

feldolgozni, hogy nem a hetvenes években élünk, amikor százméteres sorok vártak a 

Szegénylegények vetítésére. De ez nem az anyagiakon múlt, hanem a kíváncsiságon. 

– Miért van az mégis, hogy közben – főleg a fővárosban – rekordokat döntenek a 

színházi nézőszámok? 

– Van ebben valami érdekesség. A színházi jegyek többségét a nők rendelik, ők hozzák 

magukkal a férjüket vagy a barátjukat. Jó lenne, ha a mozival is így történne… De nemcsak a 

fővárosiak szeretik a színházat. Most már ott tartunk, hogy a legtöbb vidéki színház is évente 

jelenti, ennyi meg ennyi százalékkal nőtt a bérletesek száma. Úgy tűnik, az emberek büszkék 

arra, hogy színházba járnak. 

– Feltűnően közéletivé vált a kortárs magyar színházi élet az elmúlt években. A színház 

iránti felfokozott érdeklődésben nem játszik közre az is, hogy itt valós problémákkal 

szembesülhetnek a nézők, ami a kortárs magyar filmeknél nem feltétlenül igaz? 

– Azért például az Aranyéletben, amely nem film ugyan, mégis mozgóképes munka, benne 

van a közéletiség. Ezért is megy vissza a második évad a rendszerváltás utáni időszakig, hogy 

lássuk az apró és aljas trükköket, amelyek a húsz évvel későbbi nagy balhékhoz és a 

közpénzbotrányokhoz vezettek. Igen, a színházban is vannak ilyen időszakok, de ezek egy idő 

után lecsengenek. Az a jó, ha olyan színházi előadást tudsz színpadra vinni, amely a közéleti 

elemeket képes dramatizálni, és nem hangos ordítással nyomja őket az arcodba, hanem a 

karaktereken keresztül, finoman. Nem kijelent, hanem felkínál, és a néző eldönti maga, hogy 

mit gondoljon. 

– Lehet akkor azt is mondani, hogy Pintér Béla színházának politikai üzenetei például 

azért fogyaszthatóbbak, mert nagyon jó a humora? 

– A humor a legnagyobb fegyver. Képes azokat is meggyőzni, akik azt hiszik, ilyesmin nem 

lehet nevetni. A néző úgy ismeri fel a helyzetek fonákságát, hogy amíg benne van, nem is 

érzi, de kívülről látva rájön, hihetetlen, mennyire bolond világban élünk. Persze akkor a 

legjobb, ha közben az előadás a szívedet is csavargatja. 

– Gondolta volna, hogy az az alternatív színház, amelyet Pintér Béla képvisel, így át tud 

törni, ennyire népszerű lesz? 

– Ha mi ezt Franciaországban vagy Németországban csinálnánk, már tíz éve kaptunk volna 

mondjuk egy régi gyárépületet, amelyet átalakítanak, és utána folyamatosan játszunk ott 

négyszáz embernek. Ehhez képest itthon szétszórva, különböző helyeken megyünk színpadra 

minden este. Az elején, 1998-ban persze mi sem gondoltuk, hogy ez lesz belőle, csak az adott 

előadásra koncentráltunk, és arra, hogy olyan színházat csináljunk, amelyben van életenergia 

és -ösztön. Emlékszem, hogy kiküldtük Tamás Gábort, a technikusunkat, számolja meg a 



nézőket, és ha többen vannak, mint mi, eljátsszuk az előadást. Nem indult könnyen, de aztán a 

Parasztoperával sikerült áttörni. 

 

– Till Attiláról már esett szó, Pintér Béláról is, rajtuk kívül Zsótér Sándor játszott fontos 

szerepet az életében. Van még valaki, akit meg kell említenünk ebből a szempontból? 

– Gaál Erzsébetet feltétlenül, aki tragikusan fiatalon halt meg. Annak idején a nyíregyházi 

színházban engedték meg neki, hogy rendezzen. Hiába volt hatalmas tehetség, mintha nem 

bíztak volna benne eléggé. Igaz, nem volt könnyű ember. Utálta a megúszást a munkában, 

miközben bárkinél tehetségesebb volt. Nála játszottam először. Később Budapesten, a József 

Attila Színházban rendezett gyönyörű Pilinszky-darabot Gyerekek és katonák címmel. Ezzel 

meghaladta korát, sokan értetlenül nézték, hogy mit akar. Utána mint egy lánc, úgy fűződtek 

fel egymásra ezek az emberek. Gaálnak köszönhettem Zsótért, aki átvitt Pintér Béla 

társulatába, aztán rajta keresztül jutottam el Till Attilához. Sokat adtak nekem mindannyian, 

és szerintem én is sokat adtam nekik. 

– A Tilla rendezte Tiszta szívvel című filmben, amelyben kerekesszékes bérgyilkost 

alakít, amatőr, sőt fogyatékkal élő színészekkel dolgozott együtt. Mennyire jelentett ez 

különös élményt? 

– Nagyon sok mindenre rájöttem közben. Hónapokat töltöttem a Marczibányi téren, a 

mozgássérültek rehabilitációs központjában, végtaghiányosok között. Egy forgatás alatt 

sokszor van, hogy órákig csak vársz. Közben beszélgetsz az ottaniakkal, ami olyan, mintha 

egy lelki golyószóróval megsoroznának. Volt, akinek az esküvője előtti napon sérült meg a 

gerince egy balesetben, és lebénult, a másik hülyeségből kiesett a vonatból, elvesztette három 

végtagját. Amikor ezeket a történeteket csillogó szemmel, mosolyogva mesélik, nem hiszed 

el, hogy vannak ilyen erős akaratú emberek. Úgy éreztem, mintha képletesen átdobták volna 

nekem a labdát. Hogy ezeket nem fogod átélni, de mi felkínáljuk neked a történeteket. És 

ezek a történetek a filmben biztosan rajta vannak az arcomon. De ebben a szerepben 

ugyanúgy benne van a két másik szereplő, Fenyvesi Zoltán érzékenysége és Fekete Ádám 

humora, akik szintén megnyíltak előttem. 

– A fizikai felkészülés sem lehetett egyszerű. 

– Volt, hogy hazavittem a kerekesszéket. Akkor meredek utcában laktunk. Arra gondoltam, 

ha ez komoly lenne, haza se tudnék jutni. Már ott megbukom, hogy egy nyolccentis padkán 

feljussak. Ha valaki Csepelen lakik, és leszáll a Boráros téren, utána negyvenperces kör, hogy 

onnan feljusson. Valahogy azt érzed, mindig az esendők, a szerencsétlenek vannak a 

legkevésbé a figyelem középpontjában. Ezalatt a lelki esendőket is értem, akik nem 

boldogulnak ebben a világban, ahol mindent mindig meg kell oldani, meg érvényesülni kell. 

Én Kelet-Magyarországról származom, és megdöbbentő látni az egyenlőtlenségeket. Van, 

ahol öt darab tojásnak is óriási az értéke. Itt, a fővárosban meg egyesek azért visszadobnak 

egy több ezer forintos fogást az étteremben, mert van benne fokhagyma. Fontos ezt érzékelni, 

és az is fontos, hogy hasson az ember művészetére. 

– A HBO sikersorozatában, az Aranyéletben simlis családapát játszik, aki fel akar 

hagyni a bűnözői életformával, de csak még bonyolultabbá és veszélyesebbé válik az 

élete. A nézők még nem tudhatják, a történet végén győztesként vagy vesztesként látjuk 

viszont, de kíváncsiak lennénk, hogy ön milyennek látja a hőst: erősnek vagy 

gyengének? 

– Minden nézőpont kérdése, az is, hogy mit vagy kit tartunk erősnek. Ez a karakter például 

erkölcsileg megbukik, de emberileg nem. Az, hogy átver másokat, aljas dolog. Ettől 

függetlenül mégsem jellemtelen. Bár mocskos dolgokat csinál, szerethető. És ahogy fordul 

tovább a sorsa, át fog alakulni. A legnehezebb a színészetben egy teljes, hiteles embert a néző 

elé tenni. Sok dolgot kell tudni ehhez az életről. 



– Nem szokta elhallgatni a saját botlásait, akár a magánélete rossz döntéseit sem. Úgy 

fogalmazott egy interjúban, hogy súlyos terheket cipel ezek miatt. E tapasztalatok 

mennyire segítették az Aranyélet-szerep megformálását? 

– A terhektől nem lehet csak úgy megszabadulni. Annyi idősen, amennyi vagyok, nem szabad 

menekülni, szembe kell nézni a tényekkel. Nem szabad látszatéletet élni. Aki nem azt az életet 

éli, amelyet szeretne – ez igaz például az Aranyéletben játszott szerepemre is –, idegronccsá 

válik. Aztán esetleg megtörténik, hogy autóvezetés közben csinál egy apró, de rossz 

mozdulatot. Egyszer beszélgettem egy erdélyi emberrel, aki gyanakodott, hogy a felesége 

megcsalja. Később kirakták a házából, vissza kellett mennie a szüleihez, ami egy férfi 

életében nagy törés. Ő mesélte, hogy öngyilkos akart lenni, fának akart menni az új 

Daciájával. Azért gondolta meg magát, mert sajnálta az autót. Az én fejemben meg az járt: 

nem mindegy már, mi van az autóval, ha úgyis meghalsz? De ilyen a sorozatbeli szereplőm 

gondolkodása is, aki inkább úgy dönt, viselkedjünk végre észszerűen. Vagy szeressünk 

máshogyan, jobban, mielőtt még jön a teljes elmebaj. 

 

– Személyesen könnyebbek már azok a terhek? 

– Igen. Azért, mert imádni való emberek vesznek körül. A családom, a barátaim. Szerencsére 

nem kell egymásnak soha hazudnunk. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Még ezen a héten lehet pályázni a szociális üdülési támogatásokra 
 

A nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők november 25-ig, vagyis most péntekig 

pályázhatnak az Erzsébet-program keretében meghirdetett szociális üdülési 

támogatásokra, mondta el az Origónak Lénárd Gábor, a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány (MNÜA) stratégiai tanácsadója. Az üdülési támogatást mintegy negyven 

szálláshelyen lehet felhasználni, többek között Bükfürdőn, Egerben, Galyatetőn, 

Hajdúszoboszlón, Hévízen és Zalakaroson. 

 

A részvétel feltétele a nyugdíjasok esetében a legalább 60 éves életkor és a maximum havi 

147 ezer forintos nyugdíj; a fogyatékossággal élőknél a legalább 18 éves életkor és a 

jogosultság igazolása, 

fogalmazott Lénárd Gábor. 

Mint elmondta, a jelentkezést a www.erzsebetprogram.hu oldalon adhatják be a pályázók. Itt 

az előzetes regisztráció után ‒ amely során egy hozzájáruló nyilatkozatot is ki kell tölteni és 

aláírva feltölteni ‒ nyújthatók be a pályázatok. 

 

A pályázatok benyújtásában a Kormányablakok és az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek is 

segítséget nyújtanak. 

 

A pályázati hozzájárulás nyugdíjasok és fogyatékossággal élők esetében fejenként ötezer 

forint, a támogatással pedig pedig 4-5 napos, teljes ellátással és fürdőbelépőkkel kiegészített 

üdülési lehetőség foglalható le, az ország mintegy negyven pontján. A fogyatékkal élők 

esetében a kísérő is részesül támogatásban. 

 

A szakember felhívta a figyelmet, hogy ezen kívül új pályázatok is indulnak: 

 



december elsejétől a nagycsaládosok adhatják majd be jelentkezésüket december 30-ig. 

 

A legalább háromgyermekes családoknak igazolniuk kell, hogy a gyermekek után családi 

pótlékra jogosultak, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy a családban az egy főre jutó 

jövedelem nem magasabb, mint a minimálbér. 

 

A pályázati hozzájárulás az ő esetükben felnőttek és 14 év feletti gyerekek számára fejenként 

ötezer forint, a 3-14 éves gyerekeknek 2500 forint, hároméves kor alatt pedig ingyenes. 

A nyertesek a szállásfoglalást követően 2018 végéig használhatják fel az Erzsébet-

programban elnyert üdülési lehetőséget. 

 

Lénárd Gábor az eddigi eredményeket összegezve kiemelte, hogy 

az Erzsébet-programban 800 ezer ember jutott üdülési támogatáshoz és számuk a jövő év 

végéig várhatóan meghaladja majd az egymilliót.Az arányokat tekintve a nyugdíjasok 15 

százaléka, a fogyatékkal élők 35 százaléka, a nagycsaládosok 30 százaléka vette eddig 

igénybe az Erzsébet-program kedvezményes üdülési támogatását.A most kiírt pályázatokra 

mintegy 4,5 milliárd forintot fordítanak, a pályázatok fedezete rendelkezésre áll.A szabad 

helyek egyre fogynak, így érdemes mihamarabb benyújtani a pályázatokat. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Kárpátalján segít az Ökumenikus Segélyszervezet 
 

Összesen ötven tonna fűtőanyagot kap száz család, idős, illetve egyedül élő rászoruló, 

mások több ezer forintos élelmiszercsomag formájában részesülnek támogatásban 

 

A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan, a hideg idő beköszöntével téli tüzelő osztásba 

kezd az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi központja. A segélyakció keretében 100 

család kap egyenként 5 mázsa biobrikettet. A kedvezményezettek kiválasztása a rászorultság 

elve alapján történt: kis jövedelemmel rendelkezők, kisnyugdíjból élők, rokkant gyermeket 

nevelők és sokgyermekes családok részesülnek a téli tüzelőből. Mivel a támogatottak között 

sok az idős és egyedülálló rászoruló, további segítségként az Ökumenikus Segélyszervezet 

vállalta a tüzelőanyag házhoz szállítását is. 

A tüzelőanyaggal támogatottakon felül további 65 egyedülálló beregszászi kisnyugdíjas, 

személyenként 4 ezer forint értékű élelmiszercsomag támogatásban részesül. A tüzelő és 

élelmiszer támogatások mellett pedig ezekben a napokban fog átadni az Ökumenikus 

Segélyszervezet a mezővári idősek otthona számára 20 db új ágyat is, melyek az ott élők 

életkörülményeinek a javításához járulnak hozzá. 

A fentiekben felsorolt adományok összértéke meghaladja a 2,5 millió forintot. A segélyakció 

része az Ökumenikus Segélyszervezet hamarosan induló adventi összefogásának. A 1353-as 

adományvonal hívásával és a www.segelyszervezet.hu oldalon is támogatható szeretet.éhség. 

Országos Adventi Pénzadománygyűjtés több tízezer családnak kíván segítséget nyújtani az 

anyaországban, Erdélyben és Kárpátalján. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 



 

Hunyad megyei körkép – MÁS szemmel 
 

Gyönyörű kisgyermekként született. Mosolygott és a család szeme fénye lett. De 

társainál lassabban fejlődött, és lassabban reagált a külső ingerekre. Orvosi vizsgálatok 

sora következett. Pontos diagnózis nem körvonalazódott, de egyértelművé vált: ő más, 

mint a többi gyermek. Különleges bánásmódot, fokozott odafigyelést igényel. –  Sok száz 

kisgyermek élete indul így, és hogy hogyan alakul a továbbiakban, az nagymértékben 

függ a környezetétől. Családtól, kis- és tágabb közösségtől, a társadalomtól. 
  

A nyugati társadalmakban milliós nagyságrendű példák igazolják: a fogyatékkal élő 

személyek többsége értékes és hasznos tagjává válhat a közösségeknek. A hazai társadalom 

még gyerekcipőben jár e téren, de az utóbbi két évtizedben kézzelfogható előrelépések 

történtek. A fogyatékkal élő személyekkel való társadalmi szintű törődés már a 19. században 

elindult. A kezdetleges állami intézkedések mellett az egyházak vállaltak aktív szerepet e 

téren. Az államosítás azonban megszüntette a fejlődő intézményeket és a kommunizmus 

éveiben folyamatos leépülés volt tapasztalható a fogyatékkal élők jogai és társadalmi 

védettsége terén. A „sokoldalúan fejlett” ember-modellt hirdető kommunista ideológia nem 

vállalta a tényt, hogy fogyatékosok is léteznek. A súlyosan és középsúlyosan sérült 

gyermekek vagy felnőttkorúak kórház típusú intézményekbe, „otthonokba” kerültek, ahol az 

életkörülmények a túlélés alsó határán mozogtak. Az enyhébben sérültek többnyire a 

családjukban maradtak. Ezeknek a családoknak viszont egyedül kellett megküzdeniük a 

gyermek állapotából eredő problémákkal. 

A kilencvenes évek elején megdöbbentő dokumentumfilmek születtek erről az időszakról, 

melyek hatására nemzetközi nyomás nehezedett Romániára a fogyatékkal élők 

jogvédelmének mielőbbi rendezése végett. Így 1990-ben megalakul a Fogyatékosok 

Államtitkársága és 1991 novemberében jelenik meg először az Alkotmányban egy olyan 

paragrafus, amely a fogyatékos személyek jogairól szól. Ezt követően Románia több 

nemzetközi egyezmény aláírása során kötelezi magát a fogyatékkal élő személyek 

helyzetének a javítására. A széleskörű jogvédelmet biztosító, ma is érvényben lévő 448-as 

törvény azonban csak 2006-ban jelenik meg, Románia EU-s csatlakozásának küszöbén. 

Alkalmazása még mindig sántikál, a jogvédelem biztosítására hivatott intézmények gyakran 

pénzhiányra hivatkozva hárítják el a felelősséget. A nyelvi kisebbség köreiben élő fogyatékos 

személyek pedig fokozottan szembesülnek minden mulasztással, különösképpen 

szórványvidéken, ahol a helyi közösség csekély létszáma miatt kevésbé számíthatnak az 

önfenntartó civil kezdeményezésekre. 

  

  

Elfogadás 
  

A fejlődési rendellenességgel küzdő kisgyermek életét alapvetően határozza meg a család 

viszonyulása. – Nikinél hat hónapos kora körül figyeltem fel, hogy nem akar még ülni. Aztán 

egyéves korára már érzékelni lehetett a fejlődési lemaradást. Akkor indultam el az 

orvosokhoz. A kivizsgálások hosszasan elhúzódtak, Németországba is elmentem vele, mert 

tudni akartam, hogy miért alakult ez így, és mire számíthatunk az évek során. De sem erre, 

sem arra nem kaptam választ. Csak kezelést kaptunk és némi biztatást, hogy gondos, 

szeretetteljes környezetben sokat fejlődhet, az évek során bizonyos mértékben ki is nőheti a 

rendellenességeket. Nem volt könnyű elfogadni a helyzetet. Sokat gyötrődtem, hogy miért kell 

ennek így lennie, miért pont velem, miért pont az én gyermekemmel történik ez? Sokáig zavart 

a külvilág reagálása is. Az utcán megfordultak utánunk, megbámultak. De a családom, a 



férjem, édesanyám nagyon mellém állt, és sikerült megerősödnöm. Ha kétségbeesésemben 

elsírtam magam, Niki az ölembe hajtotta a fejét, és nagyon szomorú volt. Eldöntöttem, hogy 

nem folytatom a kesergést. Nem akartam, hogy Niki szomorú kislány legyen. Túltettem magam 

a környezetemben tapasztalt előítéleteken, és mindenhová magammal vittem, sokat sétálunk, 

játszunk, nevetünk együtt, Niki óvodába, iskolába jár, ma már ötödikes és nagyon szépen 

fejlődik – meséli Casian Beatrice, Niki édesanyja. Az első esztendők azonban a lelki elfogadás 

mellett rengeteg egyéb teendőt hoztak. Gyógytornára és logopédushoz kellett járni, hiszen 

Nikinek nem voltak kifejlődve az alapvető reflexei. Ha például leesett, nem védte magát 

ösztönösen. Mindent meg kellett tanítani neki. – A szülői melléállás, az őszinte elfogadás 

nagyon sokat jelent a fogyatékkal élő gyermekek számára. Ők ugyanis alapvetően szorongó 

természetűek. Az értelmi fogyatékkal élők különösképpen, de a testi fogyatékkal küzdőkben is 

állandóan ott van a rettegés, a kitaszítottságtól való félelem. Ha azonban a közvetlen 

környezetükben elfogadást tapasztalnak, az jelentős mértékben javíthat önbecsülésükön és 

stabilizálja lelkiállapotukat, ami a gyógyulás irányába mutat – magyarázza Coadă Melinda 

klinikai pszichológus. A Hunyad megyei mentálhigiéniai intézmény alkalmazottjai közül 

amúgy ő az egyetlen, aki magyar nyelven tud a gyermekekkel foglalkozni. Ezért a megye 

minden sarkából felkeresik, különösen a logopédiai problémákkal, hiszen a fogyatékkal élő 

gyermekek számára sokszor nehézséget jelent egy újabb nyelv elsajátítása. Bár Coadă 

Melinda szerint a román nyelv dallamosabb a magyarnál, és a kiejtéssel könnyebben 

boldogulnak a beszédhibás gyermekek. 

  

  

Iskola 
  

A jelenlegi törvény értelmében a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek (nevelőinek) jogában 

áll eldönteniük, hogy a gyermek speciális vagy közoktatási intézménybe járjon. A 

közoktatásba való integrálás azonban még nagyon törékeny alapokon áll, elsősorban a 

szakképzett pedagógusok és az anyagi háttér hiánya miatt. – Hunyad megyében számos 

speciális tanintézmény működik, általános iskolától középfokú szakoktatásig. A gyermekek 

többsége szépen fejlődik. Ezen iskolák lényege, hogy a képességfejlesztésekre 

összpontosítanak és a diákok kisebb létszámú osztályokban, szakképzett pedagógus irányítása 

alatt fejlődhetnek. Ezzel szemben a közoktatásban a speciális oktatási igényű gyermekek 

normál létszámú osztályokba kerülnek, ahol általában a tanítók, tanárok nem részesültek ilyen 

irányú előképzésben. Bár a Pedagógusok Háza Hunyad megyében is minden évben szervez 

speciális igényű gyermekek oktatását elősegítő képzést. De egyre kevesebben jelentkeznek. Az 

iskolák nem finanszírozzák az e kurzuson való részvételt, a pedagógusok pedig saját zsebből 

szintén nem szánnak rá pénzt. A Bolyai Nyári Akadémián is mindig vannak ilyen irányú 

képzésmodulok. Mégis nagyon kevés a speciális igényű oktatás terén képzett pedagógus. Az 

integrált oktatás mindemellett valós haszonnal járhat mind a sérült gyermek, mind pedig a 

befogadó közösség fejlődése szempontjából.  Ellenben itt is megvannak a határok. 

Pszichológusként csak az enyhén vagy mérsékelten fogyatékos gyerekek esetében ajánlom az 

integrált oktatást. Hunyad megyében azonban a magyar anyanyelvű fogyatékos gyermekeknek 

kizárólag a normál közoktatási intézményekben van lehetőségük anyanyelvükön tanulni – 

ismerteti az oktatási rendszernek e sajátos szeletét Vlaic Ágnes iskolapszichológus, aki több 

évig volt a sajátos oktatási igényű diákokért felelős megyei tanfelügyelő. A magyar 

gyermekek tehát csak a normálnak tekintett közoktatási intézményekben tanulhatnak. Az 

iskolai magyar tagozatok többségében (Vajdahunyadon, Petrozsényban, Szászvároson) 

folyamatosan integrálni igyekeznek sajátos oktatási igényű gyermekeket. 

A Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban jelenleg 6 speciális igényű gyermek tanul. –

 Sajnos, a hazai oktatási rendszerben senki sem készíti fel a pedagógusokat a speciális igényű 



gyermekek oktatására, nevelésére. Egyszerűen, szülői kérésre bekerül a gyermek az osztályba, 

és a pedagógusnak boldogulnia kell úgy, hogy irányt adó tanterv van, de konkrét tankönyv, 

segédeszköz hiányzik. Ennek az is a magyarázata, hogy a speciális igényű gyermekek annyira 

egyedi módon fejlődnek, hogy nagyon nehéz lenne egy általános tankönyv kidolgozása 

számukra. Minden gyermeknél más képességek szorulnak fejlesztésre. Jómagam pszichológiát 

is végeztem, s bár soha nem voltam gyakorló pszichológus, legalább tudtam, hogy hol tudok 

ilyen jellegű anyagokat keresgélni. Szerencsés helyzetben voltam azért is, mert Niki, a 

speciális igényű kis tanítványom első naptól kezdve az édesanyjával együtt jött iskolába. 

Közösen kutattunk megfelelő eszközök után, és találtunk egy magyarországi tanmenetet, ami 

nem osztályokra, hanem képességekre volt beosztva. Megnéztük, milyen képességet akarunk 

fejleszteni és ott megkaptuk a hozzárendelt feladatokat vagy legalább a típusát és akkor 

tudtunk ahhoz hasonlót keresni a világhálón. Az anyuka is rengeteget dolgozott, feladatokat 

keresett, nyomtatott ki színesen. Niki negyedik végére megtanulta a betűket, számokat, 

szorzótáblát, és bár beszélni nagyon keveset beszél, kialakult egy kommunikációs nyelv, a 

színes képek segítségével. Ebben azonban nagyon nagy szerepe volt az édesanyának is, aki 

naponta itt volt vele az órákon, és otthon is sokat foglalkozott Nikivel – számol be 

tapasztalatairól Csatlós Erzsébet Zsófia tanítónő. Az ilyen eset azonban meglehetősen ritka a 

hazai tanügyben. Bár a törvény értelmében, ha mérsékelt vagy súlyos fogyatékkal élő 

gyermekek számára a normál közoktatási intézményeket választja a szülő, akkor jogában áll 

külön szakembert igényelni mellé, aki egyrészt a gyermek fejlődését koordinálja, másrészt az 

integráló közösség tagjainak nyújt segítséget abban, hogy pozitívan viszonyuljanak sérült 

társukhoz.  Ezt a szerepet előzetes felkészítés nyomán maga a szülő is betöltheti. Az esetek 

többségében azonban a szülők nem tudják ezt felvállalni, a tanintézményeknek pedig nincs 

anyagi lehetőségük külön pedagógust fizetni. – Ezért sajnos előfordulnak olyan esetek is, 

amikor a szülők ragaszkodnak az integrált oktatáshoz, a gyermek azonban képtelen 

alkalmazkodni, és/vagy a közösség elutasítóan viszonyul hozzá – magyarázza Vlaic Ágnes 

iskolapszichológus. – Ármin az elemi osztályokban nagyon szépen beépült a közösségbe. 

Kisebb létszámú összevont osztály volt Csernakeresztúron, a tanító néni külön figyelmet 

fordított rá, szépen fejlődött. Ötödiktől új közösségbe került, népesebb osztályba, de jó ideig 

itt is megtalálta a helyét, jól érezte magát. Ahogyan azonban kamaszodott az osztály, ő lassan 

kimaradt a beszélgetésekből, kizáródott a közösségből. Figyelemzavaros problémái 

felerősödtek. Tizedikig mégis kijártuk az iskolát – meséli az édesanya, Sebestyén Rozália. 

  

  

Közösség 
  

Árminnak az iskolai tapasztalaton túl nagy élményt jelentett a Fioretti közösség megalakulása, 

az abban való részvétel. – Bő két éve, 2014 januárjában alakult meg Déván a Fioretti 

(Virágoskert) nevű csoport, melynek keretében magyar anyanyelvű fogyatékkal élő 

gyermekekkel, fiatalokkal próbálunk foglalkozni. Az indíték elsősorban személyes volt, hiszen 

jómagam évek óta veszek részt svájci fogyatékos-alapítványok munkájában, elsősorban 

táborok megszervezésében. Úgy gondoltam, a felgyűlt tapasztalatot otthon, a saját 

közösségemben is gyümölcsöztetnem kell – mondja László Attila, a Fioretti csoport vezetője. 

Mint kiderül a másik indíték a sérült magyar gyermekekkel foglalkozó civilszervezetek 

hiánya volt. Hunyad megyében évekkel ezelőtt Tóth János atya sokat dolgozott a Hit és Fény 

mozgalom meghonosításán, a kezdeményezés azonban lassan elhalványult, a magyar 

fogyatékos fiatalok családjai elszigetelődtek. – Két síkon próbáltunk elindulni. Elsősorban 

maguknak a fiataloknak igyekeztünk kiépíteni egy közösséget, ahol képességfejlesztő 

foglalkozást biztosítottunk számukra, kirándulást szerveztünk. Másrészt a szülők számára 

próbáltunk közösségi keretet teremteni, ahol találkozhatnak és őszintén megoszthatják 



gondjaikat, örömeiket, tapasztalataikat. 7 fiatallal kezdtük és nagyon hamar feloldódtak, jól 

érezték magukat a közösségben. Néhányan lemorzsolódtak időközben, de mindenképp 

folytatni szeretnénk. Én a munkám miatt sokat vagyok távol az otthontól, ezért a rendszeres 

havi találkozók időszakosan kimaradnak. A feleségem azonban ez idő alatt is élő kapcsolatot 

ápol a csoport tagjaival, családjaikkal, figyel rájuk, felkeresi őket. Nagyon jónak tartanám 

egy nappali központ létesítését számukra, hiszen megvolna rá az igény, s talán a lehetőség is. 

Déván kevesen vagyunk magyarok, nincs nagy anyagi potenciál, de az egyházak rendelkeznek 

ingatlanokkal és több fiatalban is megvan a hajlandóság, hogy segítséget nyújtson ebben a 

munkában. Egy kis közösségi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy elinduljon egy nappali 

foglalkoztató központ, ahol az iskolából kinőtt fiatalok megtalálhatnák a helyüket, fontosnak 

érezhetik magukat, közösségben lehetnek, fejlődhetnek. Svájcban erre rengeteg példa van, 

mint amúgy arra is, hogy a fogyatékkal élő fiatalok munkát vállalnak. Jóformán csak a 

nagyon súlyos esetek szorulnak ki a munkavállalás lehetősége alól – mondja László Attila. 

  

  

Munka 
  

Romániában a fogyatékkal élő személyek munkáltatása még gyerekcipőben jár. Bár a törvény 

értelmében minden olyan vállalat, mely 50-nél több alkalmazottal rendelkezik, köteles a 

munkahelyeinek 4 százalékát fogyatékkal élő személyekkel betölteni. Aki ezt nem tudja, vagy 

nem akarja vállalni, az különadót fizet. Ennek ellenére a vállalatok nem tülekednek a 

fogyatékkal élők alkalmazásában, bár az utóbbi évtizedben itt előrelépéseket tapasztalni, 

hiszen jelenleg Romániában több ezer fogyatékkal élő ember dolgozik. – Az enyhe és 

mérsékelt fogyatékkal élők nagyszerűen meg tudják állni a helyüket a munkában. Pontos, 

megbízható alkalmazottak, csupán egy kis odafigyelést, emberséget igényelnek. Az autista 

fiatalokat például felnőttként már szkizofréniával diagnosztizálja a hazai egészségügy. Nem 

létezik a felnőtt autista fogalma. Ezek az emberek viszont gyakran rendkívül magas értelmi 

intelligenciával rendelkeznek, amit nagyszerűen lehet hasznosítani az IT területén is. Nekem is 

van páciensem, aki jól menő IT-cégnél dolgozik. Van súlyos hallássérült páciens, aki jogot 

végzett. Vannak Down-kóros fiatalok, akik szintén munkába járnak, és nagyon jó 

munkaerőnek bizonyulnak. Csak figyelni kell a sajátos igényeikre. Idejében jelezni kell 

például számukra a tervezett munkahelyi változásokat, hogy érzelmi szinten felkészülhessenek 

rá – magyarázza Coadă Melinda pszichológus. A magyar fiatalok körében azonban külön 

gondot jelent a nyelvismereti hiány. – Ármin a tizedik osztály befejezése óta otthon van, a nap 

nagy részét egyedül tölti, hiszen nekünk munkába kell járnunk. Nagyon hasznos lenne 

számára, ha ő is dolgozhatna. De csak védett környezetben tudom ezt elképzelni, mert 

figyelemzavara miatt képtelen hosszú ideig ugyanazt a munkát végezni. Ráadásul nem sikerült 

elsajátítania a román nyelvet – magyarázza az édesanyja. Árminhoz hasonlóan, Déván és a 

megyében több magyar, fogyatékkal élő fiatal kényszerül otthonülésre, megfelelő 

munkalehetőség híján. – A Székely–Szórvány-kapcsolat révén ismertük meg a 

sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítványt, illetve az általa működtetett Írisz Házat. Egy 

alkalommal felajánlották, hogy a Hunyad megyei Algyógyon való táboroztatásra itteni 

fiatalokat is elvinnének. Végül egyetlen dévai fiatal ment el, de mai napig emlegeti az ott 

szerzett élményeket. Az alapítvánnyal, illetve vezetőivel később személyesen is 

megismerkedtünk. Egy alkalommal a Fioretti csoport tagjaival látogattuk meg a nappali 

megőrző-  és munkaterápiás foglalkoztató központot, a nagyszerűen működő farmot, ahol a 

fiatalok zöldséget termesztenek, állatokat nevelnek. Ezt látom amúgy Svájcban is. Mindenkit a 

maga képességének megfelelően foglalkoztatnak és a fogyatékkal élő fiatalok gyönyörűen 

dolgoznak asztalosként, gyertyaöntő műhelyben, biokertészetben stb. Van, aki egyszerűen 

borítékokra ragasztja a bélyegeket. Ez is olyan kézi munka, ami türelmet, kitartást igényel, és 



ezek az emberek ügyesen és jó szívvel végzik. A munka pedig sikerélményt nyújt és gyógyító 

hatással bír – hangsúlyozza László Attila. Hosszú távú tervei között szerepel egy ilyen védett 

központ kialakítása is Déván vagy a környéken. Ehhez azonban szélesebb körű összefogásra 

van szükség, egyházak, civilszervezetek és a közigazgatás részéről.  

 
forrás: nyugatijelen.hu 
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