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A pandémia következtében kialakult körülmények
miatt, egy év kihagyás után nagy örömünkre, ebben
az évben ismét lebonyolíthatjuk már ismert és nép-
szerû nyári programjainkat.

A még fennálló nehezített körülmények ellenére is
minden csoportunkba többszörös volt a túljelentke-
zés. Ez természetesen érthetõ, hiszen több, mint egy
év bezártság után mindenki szeretne felszabadultan
pihenni, régi kedves ismerõsökkel találkozni.

Nyári programjaink helyszíne ez úttal is a bala-
tonmáriafürdõi Regens Wagner Alapítvány biztosí-
totta csodás környezet a Balaton partján. Bízunk ab-
ban, hogy az idõjárás kegyes lesz és a programban
részt vevõk zavartalanul élvezhetik a pihenést, ki-
kapcsolódást.

4 Családi csoportban 80 fõ,
4 Rekreációs csoportban 33 fõ,

A Diákönkéntes és Közösségi Szolgálat csoport-
ban pedig összesen 35 fõ – diák és koordinátor pe-
dagógus vesz részt.

A már említett rendkívüli túljelentkezés miatt ez
évben kimaradt jelentkezõk a következõ évi progra-
mok szervezésénél prioritást élveznek majd, ha erre
jelzik igényüket tagszervezeteink vezetõi.

Diák-Önkéntes és Közösségi Szolgálat:
2021. 06. 28.–07. 04.

Rekreáció:
I. 2021. 06. 21.–06. 27.

II. 2021. 07. 05.–07.11.
III. 2021. 07. 12.–07.18.
IV. 2021. 08. 16.–08.22.

Családi program:
I. 2021. 06. 18.–06. 24.

II. 2021. 07. 16.–07. 22.
III. 2021. 08. 23.–08. 29.
IV. 2021. 08. 29.–09. 04.

Az ÉTA Hírek következõ negyedéves számában
részletes, képes beszámolót mutatunk olvasóinknak
a már lezajlott programokról.

Minden részt vevõnek szép idõt, jó pihenést és
kellemes idõtöltést kívánunk!

2021 június 09.
Papp Ágnes

Nyári program-beharangozó 2021.
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A Rókahegyi Agapé
Alapítvány 2005. év-
ben megalapította az
Omnis Alapítványt,
olyan nonprofit fel-
adatok felvállalásá-
ra, amelyek kreatív
és elszánt probléma-
megoldási módot
igényelnek.

Az Omnis Alapít-
vány olyan képzett
szakembergárdát ho-
zott létre, ahol ener-
gikus fiatalok, tapasz-
talt munkatársakkal
próbálnak megoldást
nyújtani, a mindig ak-
tuális, még megoldat-

lan, vagy részben kezelt problémákra, új, alternatív,
kiaknázatlan technikákkal.

Az Omnis Alapítvány különbféle tevékenységek-
kel próbál segíteni a rászorulók részére.

Az alapítvány tevékenységei:

„Mesekalauzolás”: Disney-figurák képében/jelme-
zében hátrányos helyzetû gyermekek és értelmi fo-
gyatékkal élõ személyek mentális és fizikai készség-
fejlesztés alternatív speciálisan kidolgozott csopor-
tos programokon keresztül.

„Mediáció”: Konfliktuskezelési technika (a vitás
kérdések rendezésének olyan módja, ahol a konflik-
tusban álló felek képzett vitavezetõ segítségével ma-
guk jutnak el a megoldáshoz).

Bemutatkozás

„Szupervízió”: Egyéni-, csoportos-, team szuperví-
zió (olyan tanácsadási forma, amelynek középpont-
jában a hivatást gyakorló ember áll).

„Tréningek”: Önismereti-, személyiségfejlesztõ-,
csoportépítõ-, kommunikációs-, konfliktuskezelési-,
pályaválasztási-, munkavállalási tréning.

Juhász Renáta
Omnis Alapítvány Kuratórium
elnöke
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Mozgalmas negyedévet zárhatunk
a nemzetközi programokat, kap-
csolatokat illetõen.

Az év elején a brüsszeli székhe-
lyû EASPD Mûvészet Tagszerveze-
ti Fórumának köszönhetõen –
melynek Szövetségünk mindig ak-
tív résztvevõje – a Felhõjárók Moz-
dulatszínház bekerült a nemzetkö-
zi „Persephone” elnevezésû
inklúzív, mûvészeti projektbe,
ahol görög, ír és spanyol szerveze-
tekkel közösen állítanak színpadra
egy görög mitológiai történetet. A
nyitójelenet fõszereplõi a Felhõjá-
rók Mozdulatszínház! A próbák
már gõzerõvel zajlanak. A vég-
eredményt egy dokumentumfilmben tekinthetjük
meg, melynek végén látható lesz a teljes történet a
különféle csoportok elõadásaival. Izgatottan várjuk!

Szövetségünk képviseletében a május hónapban
részt vettem az EASPD online konferenciáján,
melynek középpontjában az inklúzív oktatás állt. A
konferencián workshopok és panel beszélgetések
során hallgathattuk az elõadókat arról, hogy meny-
nyire meghatározó az egyenlõ hozzáférésû oktatási
rendszer a fogyatékossággal élõ személyek életé-
ben. Emellett, hogy törekedni kell arra, hogy a spe-
ciális igényeket figyelembe véve megteremtsük a le-
hetõségeket arra, hogy mindenki egyenlõen folytat-
hassa a tanulmányait. Ennek köszönhetõen hangsú-
lyozták a pedagógusok képzési igényeit, a szolgálta-
tók, civilek szerepének jelentõségét, a multidiszci-
plináris együttmûködés fontosságát, valamint a meg-
felelõ politikai keretek, szabályozások jelentõségét.
A konferencia emellett foglalkozott az érintett tanu-
lók beilleszkedésének fõ kihívásaival és lehetõsége-
ivel, valamint bemutattak ígéretes gyakorlatokat az
oktatás területén. A 3 napos eseményen részt vettek
az érdekelt felek, beleértve a szolgáltatókat, a fogya-
tékossággal élõ tanulókat, a tanárokat, a szülõket és
a helyi hatóságokat, annak érdekében, hogy megvi-
tassák az inkluzív oktatás további lépéseit. 

A konferencia kísérõ eseménye volt a Mûvészet
Tagszervezeti Fórum szokásos találkozója, ahol is-

Nemzetközi programjaink negyedéves összefoglalója

mét képviseltük Szövetségünket, valamint a féléven-
te tartott Közgyûlés, ahol meghallgathattuk az
EASPD éves szakmai, pénzügyi beszámolóját, az új
tagok jelentkezését, megtekinthettük az EASPD új
logóját és honlapját, valamint felvázolták az õsszel
tartandó konferenciát, melyen az EASPD 25. szüle-
tésnapját is ünnepeljük majd.

Az EASPD tagságnak köszönhetjük, hogy a francia
székhelyû Centre de la Gabrielle szervezet felkérte
Szövetségünket, hogy vegyünk részt egy Erasmus
pályázat beadásában, melynek célja egy olyan
online platform létrehozása (ConnectArt), melynek
keretében fõként értelmi sérült, neurodevelopmen-
tális rendellenességekbõl adódó nehézségekkel élõ
személyek hozzá tudnak férni különféle mûvészeti
tevékenységekhez a weboldal használatával. Az ÉTA
Országos Szövetség vállalta különféle kisfilmek el-
készítését: online koncertek, kézmûves work-
shopok, virtuális kiállítás, dráma terápia, felhaszná-
lók élményeinek bemutatása, tagszervezeteink mû-
vészeti tevékenységeinek bemutatása.

Nagy megtiszteltetés érte Szövetségünket, hogy a
CÉHálózat Egyesülettel közösen felkért a június 7-én
megtartott EASPD Magyar Szolgáltatói Fórumá-
nak megrendezésére, melynek címe: „Paradigma-
váltás a fogyatékossággal élõ emberek tel-
jeskörû ellátásában”. Az online konferencián elõ-
adásokat hallgathattunk meg a magyarországi intéz-
ményférõhely kiváltás folyamatával kapcsolatban,
valamint jó gyakorlatokat is megismerhettünk. Az
elõadók között szerepelt Papp Ágnes, Szövetségünk
elnöke, Nelhübel-Oláh Henriett a CÉHálózat Egye-
sület elnöke, Fülöp Attila szociális ügyekért felelõs
államtitkár, Luc Zelderloo, az EASPD fõtitkára,
Schenk Lászlóné az Esõemberekért Egyesület elnö-
ke, Vízvári Csilla, az IRMÁK Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje, Pusztaföldi Judit a HSOÉSZ elnöke, valamint
Dr. Bisztricsányi Andrea az Otthon XVI. Alapítvány
elnöke. Az eseményen aktív párbeszéd indult el a
résztvevõk között és sok új, hasznos információval,
javaslattal zárhattuk a délelõttöt.

Györke Nóra
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Riport Molnár Máriával az ÉTA-ról
találkoztam, ami teljesen meggyõzött arról, hogy ér-
demes ezt a munkát csinálni. A gyerekek mertek
megnyílni idegen emberek elõtt is, mertek odafor-
dulni, szeretni, mert egy elfogadó, befogadó közeg-
be csöppentünk. Az elsõ tábor mindenképp megha-
tározó volt számomra, és azóta is megtapasztalom
ezt a pozitív élményt. 

Mióta is tagja a László Gyula Gimnázium és Általá-
nos iskola, vagyis a mi iskolánk az ÉTA-nak?

2017-ben csatlakozott az iskola az ÉTA Diák önkén-
tes közösségi szolgálathoz. Ekkor lettem iskolánkból
én a közösség vezetõje. A diákok pedig sorjában
gyarapodtak, minden évben egyre többen jönnek.

Hány diák kapcsolódott a programba?

Továbbra is sok a jelentkezõ. 11. évfolyamból 7 fõ,
az 10.-bõl 18 fõ teljesíti az 50 órásközösségi szolgá-
latot, a 9.-esek pedig 16-an vannak idén. Õk még
csak érdeklõdõk, velük nem kezdtük el az érdemi
munkát a vírushelyzet miatt.

Hol tevékenykednek ezek a gyerekek az ÉTA kerete-
in belül?

A fõ területünk a zuglói Aranyalkony Otthon. A 10.
és a 11. osztályos lányok járnak ide gyakrabban. A
másik helyünk az Eresz Látássérültek Egyesülete. Itt
adminisztrációban, és a klubtalálkozókon van szük-
ség a segítségünkre.

Az idõsek otthonában a lakókkal beszélgetnek,
programokon vesznek részt a diákok. Egyik alka-
lommal, amikor az otthon új internetes szolgáltatót
váltott, a gyerekek segítettek az idõs embereknek a
technikai átállásban. Karácsony tájékán segítettek a
fa díszítésben és beszélgettek az idõsekkel. Szíve-
sen várták õket, fõleg azok, akiknek nincsenek ro-
konaik. 

Ki tudna emelni ünnepi vagy különleges pillanato-
kat is?

Az iskolánk helyileg közel van az ÉTA központjá-
hoz. Ezért több ünnepi alkalommal, díjátadón mi ké-
szülünk kicsi mûsorral. Szívesen megyünk, mert
mindig sok szeretetet kapunk cserébe.

Nagy összefogással rendeztük meg az ÉTA ván-
dorkiállítást iskolánkban. A feladat megkívánta,
hogy más, nem ÉTA-s tanulót és tanárt is bevon-
junk a munkába. Nagyon szépre sikerült a kiállí-
tás.

Az elmúlt évben filmkészítéssel is kapcsolódtunk
az ÉTA célkitûzéseihez. Hámoros Viktor és csapata
több kisfilmet készített az ÉTA számára. Õk már el-
ballagtak, sajnos a munka nem folytatódik, nagyon
kreatív kis társaság volt.

Sebestyén Klaudia és Pesti Dorottya vagyunk, 10.
osztályos tanulók és az ÉTA tagjai. 9.-es korunkban
jelentkeztünk, amikor megkaptuk osztályfõnök-
ként Marcsi nénit. Azért is szerettünk volna csatla-
kozni és itt teljesíteni a közösségi szolgálatunkat,
mert mindig is fontosnak tartottuk az adakozást, és
szeretünk segíteni az embereknek bármilyen for-
mában. Fontosnak tartjuk, hogy most, tinédzser-
ként megtapasztaljuk, hogy segíteni embertársain-
kon egy közös ügy, és mindenkinek olyan formá-
ban kell ezt megtennie, ahogyan képes rá. Az ÉTA
keretein belül erre már volt lehetõségünk, és olyan
élményeket szereztünk, amik mindenképpen taní-
tó jellegûek voltak.

Elsõ kérdésünk az lenne Marcsi nénihez, hogy ön
miért csatlakozott az ÉTÁ-hoz? Vagy esetleg mi a
kedvenc élménye az ÉTÁ-val?

Az ÉTA koordinációs feladatokat akkor kezdtem el,
amikor az elõzõ osztályomnak aktuális lett az 50 óra
közösségi munka. Iskolánk akkor csatlakozott az
ÉTA Diák önkéntes közösségi szolgálathoz. Az az
igazság, hogy nem nagyon örültem a felkérésnek,
egy újabb feladatot láttam benne. 

Az ÉTA élmény Balatonmáriafürdõn, a táborban
tapasztaltam meg legelõször. A tábor célja a rekreá-
ció és az érzékenyítés. Itt olyan mértékû szeretettel
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Hallottuk, hogy vannak pályázatok, ahol az isko-
lánkból többen is helyezést értek el. Errõl tudna
mondani pár szót?

Pál Brigitta és Nagy Tímea volt díjazott, Hámoros
Viktor, Rigó Karolina, Zsély Dóra videós csapat kü-
löndíjas lett a diák-önkéntes és közösségi szolgálati
pályázaton. A következõ évben pedig Sebesi Julian-
na és Csabai Boglárka nyert díjat.

Nagyon ügyesek voltak mindannyian!

Ebben a nehéz helyzetben, milyen lehetõségeik van-
nak a gyerekeknek, hogy segítsenek/kö-zösségi szol-
gálatot végezzenek?

Nagy probléma a mostani helyzetben, hogy hol tud-
ják teljesíteni a feladatot. Két akciónk volt ezzel kap-
csolatban. Felvettem a kapcsolatot a “ Fogadj örök-
be egy óvodát” csoporttal. Innen kaptam 3 elérhetõ-
séget, amely intézmények segítséget várnak. Ebben
volt óvoda is és két olyan intézmény, akik nagyobb
gyerekek délutáni foglalkoztatását végzik. Ezek kö-
zül 2 intézmény fogadta a segítségünket. Az iskolá-
ban összegyûlt sok elhagyott ruhát, cipõt szétválo-
gattuk, becsomagoltuk, és elszállítottuk.

A csomagolást a 10. osztályos tanulók végez-
ték. Az elszállítást pedig Sebesi Julcsi anyukája vál-
lalta fel. Ez nem volt rövid út, mert Alsózsolcára és
Felsõzsolcára mentünk egy esõs napon. Julcsiék sze-
mélyesen is sok adományt hoztak.

A másik segítõ felületünk a Budapest VIII. kerület-
ben mélyszegénységben élõ gyerekek óvodája volt.
Ezt a feladatot 3 kislány vállalta fel. Saját játékokat,
ruhákat gyûjtöttek össze, és szintén szülõi segítség-
gel szállítottuk el. Farkas Vanda apukája vállalta ezt
a feladatot.

Nagyon örülök, hogy a tanulók és szüleik is aktí-
van igyekeznek segíteni a rászorulóknak. Ebben az
idõszakban különösen fontos a mások iránti empá-
tia és a szeretet.

Köszönjük a válaszait Marcsi néni! Érdekes dolgokat
tudhattunk meg. És emellett köszönjük az ÉTA-nak
is a lehetõséget erre az interjúra!

2021. 05. 08.
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A Balassi Bálint Nyol-
cévfolyamos Gimnázi-
um a fõváros legna-
gyobb kerületében talál-
ható, mondhatni, a vá-
ros peremén. Tanulóink
viszont nem csak a XVII.
kerületbõl érkeznek,
hanem szép számmal
akadnak köztük a kör-
nyezõ településekrõl és
kerületekbõl is diákok.
A nemrég felújított isko-

laépület lelkes diákokat és pedagógusokat takar, így
évrõl évre bekerülünk a száz legjobb középiskola kö-
zé, szép eredményekkel szereplünk az OKTV-ken,
emelt érettségi vizsgákon és más országos versenye-
ken is. Diákjaink számára is, mint minden középisko-
lásnak, az 50 óra közösségi szolgálat kötelezõ ahhoz,
hogy megkezdhessék az érettségi vizsgáikat. Több le-
hetõség is akad az iskola közelében ennek teljesítésé-
re. A helyi könyvtárban, színházban, óvodákban, isko-
lai és kerületi rendezvényeken, valamint a közeli kerü-
letekben és településeken tudják a gimnazisták meg-
szerezni a szükséges óraszámot. 

Az ÉTA Szövetség munkájában 2018 szeptembere
óta veszek részt. Egy kolléganõmtõl vettem át ezt a
kezdetben komoly kihívást jelentõ feladatot. A to-
borzás jelentette számomra a legnagyobb problé-
mát. Egyetlen lelkes tanuló volt, akivel próbáltuk is-
kolánkat képviselni a szövetségen belül. Mára ez
szerencsére pozitív irányba változott. Jelenleg hat fõ
teljesít az ÉTA égisze alatt közösségi szolgálatot. El-
sõsorban olyan gyerekekkel foglalkoznak a péceli
Varázskulcs Közösségben, akik segítségre szorulnak
a tanulásban, társas kapcsolatok kialakításában. En-
nek a közösségnek a vezetõje, Battai Eszter keresett
meg a múlt tanév kezdetén, aki nagyon elégedett a
balassis lányok munkájával. Egy olyan remek csapat
alakult ki, akik szívesen mennek segíteni akár esik,
akár fúj. A kisiskolások is szeretettel várják a lányo-
kat. Igaz, a pandémia megnehezítette ezeket az elsõ-

sorban péntek délutáni és hétvégi találkozókat, de
talán most újra lehetõség lesz ennek az együttmûkö-
désnek a folytatására is. Olyan kapcsolatot sikerült
kialakítani, ahol a diákok nem csupán egy kötelezõ
feladatot akarnak elvégezni, hanem valóban jól ér-
zik magukat, hasznosnak érzik a tevékenységüket,
és már az ötven órán felül teljesítik önkéntes szolgá-
latukat. Errõl õk maguk így nyilatkoznak:

Az ÉTA szövetségnél töltött majdnem 2 év alatt renge-
teget tanultam a környezetemrõl, a szociális és anya-
gi problémákkal küzdõ gyermekek mindennapi életé-
rõl. Eleinte „csak” a közösségi szolgálat elvégzése érde-
kében jelentkeztem ebbe a szövetségbe, de azóta már
sokkal többet jelent számomra. Minden adandó alka-
lommal meglátogattam a helyi Varázskulcsot. Az
elõbb említett helyen különbözõ korosztályú, valami-
lyen okból hátrányos helyzetû gyerekkel foglalkoztunk
a barátaimmal, és az ottani segítõkkel. A feladatun-
kat nem is mondanám kifejezetten „kötelezettségnek”,
mivel minden ott „szolgált” nap után feltöltõdve értem
haza. A közösség tagjai nem cserélõdtek gyakran, így
családias hangulatban tudunk/tudtunk velük foglal-
kozni. Feladataink közé tartozott, hogy a fejlesztõ-já-
tékok során 1-1 gyereknek a szellemi képességeikhez
arányos segítséget nyújtsunk. A tanítási folyamat
után általában az udvarra vittük ki a gyerekeket. Kint
figyelni kellett rájuk, illetve játszani velük. Ezt a részét
kifejezetten élveztem, mivel azon kívül, hogy az õ lo-
gikájukat és ügyességüket fejlesztettük, mi is újra ré-
szesei lehettünk a kisgyermekkor apró örömeinek.
Ugyan már mind az 50 órám megvan, de én a jövõ-
ben is tervezek rendszeres tagja lenni ennek a nagy-
szerû közösségnek! 

(Bódi Dominika)

Most abban bízunk, hogy ez a program ott folytatód-
hat, ahol abbamaradt. Remélem, hogy a következõ
évfolyamokon is hasonló fordulatot vesz ez az ön-
kéntességi lehetõség, és tovább
gyarapszik az étás gyerekek
létszáma itt a Balassiban.

Vadoba Melinda
koordinátor tanár
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KÖZGYÛLÉS 2021.
A pandémia okozta körülmények miatt idei közgyûlésünket – hasonlóan a tavalyi évhez – pa-
pír alapon/ postai úton tudtuk megtartani. Eljuttatva tagszervezeteink számára az összes szük-
séges információt ahhoz, hogy a határozatokat belátásuk szerint megszavazzák.

Köszönhetõen az elnökség tagjainak, valamint tagszervezeteink együttmûködõ aktivitásának
rögtön határozatképesek voltunk. 46 tagszervezet adta le szavazatát a határozati javaslatokra.
Elfogadásra került a Szövetség

2020. évi közhasznúsági jelentése, benne a szöveges beszámolóval,
2020. évi elnöki szakmai és pénzügyi beszámoló,
2021. évi elnöki szakmai program beszámoló,
2021.évi elnöki zártkörû pályáztatási rendrõl szóló beszámoló,
2021. évi költségvetés-tervezetrõl szóló elnöki javaslat,

Vajna-Vormair Katalin ellenõrzõ bizottságba történõ beválasztása, a lemondott
Mezõlakiné, Honti Andrea helyére.

A hatályos jogszabályoknak megfelelõen okirataink a honlapunkon, valamint a bíróság hon-
lapján, az elfogadott határozati javaslatok pedig Szövetségünk székhelyén elõzetes kérésre
megtekinthetõk.

Ismét megköszönöm Szövetségünk elnökségének, ellenõrzõ bizottságának, tagszervezetei-
nek, hogy aktív együttmûködésüknek köszönhetõen zökkenõmentes volt ez úttal is az ülés
tartása nélküli papíralapú döntési mechanizmus.

Továbbá megköszönöm leköszönõ ellenõrzõ bizottsági tagunk, Mezõlakiné, Honti Andrea
éveken át tartó munkáját Szövetségünk mûködése érdekében, valamint köszöntöm újonnan
megválasztott tagunkat, Vajna-Vormair Katalint a bizottságban. Jó munkát kívánok neki és
mindannyiunknak elkövetkezendõ idõszakban!

2021. 06. 01.                             
Papp Ágnes elnök sk.

Értelmi Sérülteket Szolgáló
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok

Országos Szövetsége
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Az élet kicsit „más” szemszögbõl

városban! Nagyon ritka, hogy rosszalló megjegyzé-
seket, pillantásokat kapnánk!

Nem könnyû az élet egy sérült gyermekkel, a hi-
vatalok útvesztõiben sem könnyû eligazodni, de a
közösségi oldalon szervezõdött szülõi közösség
mindig segítõkész!!! Ez nagyon jó dolog, tudni, hogy
nem vagyok egyedül a problémámmal, mindig van,
aki segít, ha csak néhány jó szóval is!

Végül egy gondolat: Isten 6 nap alatt teremtette a
világot, a 7.napon megpihent. A 8.napon lenézett a
Földre és látta, hogy hiányzik a szeretet. Leküldte
angyalait a Földre, hogy megtanítsák az emberek-
nek, mi a szeretet! Õk lettek a Down-szindrómások!!
Íme, õ Kornél, aki megtanította nekünk, hogy örül-
jünk egy kis apróságnak is!

A mi történetünk 1996.november 7-én kezdõdött.
Kornél problémamentes terhességbõl, 38. hétre szü-
letett. Születése után derült ki, hogy gond van a szí-
vével és hogy Down-szindrómás. 6 napos volt, mi-
kor elõször kivizsgálták a Gottsegen György Orszá-
gos Kardiovaszkuláris Intézetben! Bebizonyosodott,
hogy kamrai sövényhiánya van, amit majd operálni
kell!

Aztán a genetikai vizsgálat után az is bizonyossá
vált, hogy Down-szindrómás!

Nagyjából tudtuk, hogy mi is ez, de sajnos akkor
még nem léteztek olyan szülõcsoportok, mint ma-
napság, az internet sem volt ennyire elterjedt
dolog!!Így elég nehéz volt tájékozódni! Pedig bizony
nagyon jó lett volna kapcsolatot tartani más szülõk-
kel!

Egy kisebb mûtét után Kornélnak 3 éves korában
volt egy nyitott, motoros korrekciós szívmûtéte, ami
után kiderült, hogy pacemakerre is szüksége lesz,
ennek beültetése is megtörtént!

Nagyon sok törõdést, foglalkozást igényelt, jóval
késõbb tanult meg járni, beszélni, mint egy tipikus
fejlõdésû gyermek, ez furcsa volt az egészséges
bátyja után!

A család elfogadta õt, kedves kis személyisége
mindenkit levett a lábáról!

Szinte mindig jókedvû, mosolygós, boldog ember!
Vannak fizikai korlátai, nem tud írni-olvasni, jelen-
leg nincs még gondnokság alatt. Imádja a fúvós ze-
nét, az autókat, szeret a háztartásban segíteni és hor-
gászni!

Jelenleg nem jár már iskolába és a pandémia
miatt semmilyen közösségbe sem! Ez most a leg-
nehezebb, mert 6 évvel ezelõtt csatlakoztunk egy
nagyszerû kis közösséghez és Kornél sokat válto-
zott ennek hatására. A Szív bajnokai egy fantasz-
tikus csapat (tavaly óta már alapítványként mûkö-
dik). Kornél nyitottabb lett, barátkozósabb, mint
korábban! Nagyszerû programokon veszünk
részt, olyanok lettünk, mint egy család! Szívbeteg
gyerekek és szüleik, akik „hasonló cipõben jár-
nak”!

Sosem gondoltam, hogy egy sérült gyermeket rej-
tegetni kellene, minket nagyon sokan ismernek a
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A Strokeinfó Alapítvány - egyedüli országos stroke
betegszervezetként - a 2021. évben 10. fennállását
ünnepli. Születésnapunk alkalmából megújuló szol-
gáltatásokkal ajándékozzuk meg tagjainkat:

kommunikációnk frissítése a www.strokeinfo.hu
honlapon, a „Strokeinfó Alapítvány stroke-os hõ-
sök és szeretteik” online önsegítõ privát Facebook
csoportban, az Alapítvány Facebook oldalán, fo-
lyamatosan, egész évben.

online jubileumi rendezvény június 29-én,

stroke rekreációs tábor új, akadálymentes helyen,
Gánton a Fecskepalotában, augusztus 16–20.,

rehabilitációs- és mentor program a Dokivideo,
telemedicinás alkalmazás segítségével, ez év õszé-
tõl,

online konferencia a Stroke Világnapja alkalmá-
ból, október 30.,

„Szupererõd” önkéntes program megújítása ez év
nyarától,

mentálhigiénés program stroke túlélõk és hozzá-
tartozók részére, ez év októberétõl.

Az online jubileumi rendezvényen az érdeklõdõk
egy szakmai kerekasztal-beszélgetést, az utóbbi 10
évrõl szóló kisfilmet, továbbá riportokat láthatnak
Jószolgálati nagyköveteinkkel és Sorstársakat segítõ
révészeinkkel.

A szakmai kerekasztal-beszélgetés felvétele június
8-án zajlott le az ÉTA Országos Szövetség székhe-
lyén, a Molnár Viktor utcában.

A beszélgetés résztvevõi olyan prominens szak-
emberek voltak, akik saját hivatásukon keresztül
mutatnak példát a rászoruló emberek életének a
jobbá tételére:

Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetség elnöke,
fõvédnök, házigazda

Dr. Mezõ Róbert, osztályvezetõ fõorvos, ortopéd-
és rehabilitációd szakorvos, Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház

Pollák Ildikó, neuropszichológus, Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház

Jankóné Szeredás Krisztina, elnök, Életrevalók
Egyesület

Fehér Krisztián, a Netfone Telecom Mobilháló
Franchise partnerhálózat vezetõje

Tallós Ákos, Dokivideo, digitális betegkövetõ
megoldás

Sarkadi Gabriella, a Strokeinfó Alapítvány kurató-
riumának elnöke

A beszélgetés témái a következõk voltak:  A stroke
érintettek minél hatékonyabb segítése; a gyógyulási
folyamat legfontosabb elemei;  információs támogatás
a megváltozott élethelyzetben; a rehabilitáció jövõje.

A nem mindennapi, felemelõ beszélgetést június
29-én tekinthetik meg az érdeklõdõk, melyrõl rész-
leteket „Strokeinfó Alapítvány 10 éves online jubile-
umi rendezvénye” eseménynél érhetnek el.

Sarkadi Gabriella

Születésnapi kerekasztal-beszélgetés az ÉTA fõhadiszállásán
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A minap, már sokadszor találkoztam azzal a feladat-
tal, hogy fogyatékkal élõ vevõ, szeretett volna ingat-
lan adásvételi szerzõdést kötni. Az emberek zömé-
nek, semmi problémát nem jelent eladni, vagy ven-
ni egy ingatlant, vagy egyéb, írásbeli
alakhoz kötött szerzõdést megköt-
ni, de más helyzetben vannak
azok, akik nem tudják elolvasni,
vagy aláírni a szerzõdéseket, mert
siketek, vakok, gyen-génlátók
vagy egyéb olyan fogyatékkal él-
nek, ami miatt nem képesek írni,
olvasni, vagy nem értik a magyar
nyelvet.

Magyarországon a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) biztosítja azt, hogy a
fogyatékkal élõ társaink se kerülje-
nek hátrányba, ha írásbeli szerzõ-
dést kell kötniük.

A Ptk. szerint (6:7. § (4) bekezdés) az írni nem tu-
dó, vagy nem képes személy írásbeli jognyilatkoza-
ta akkor érvényes, ha azt 

– közokiratba foglalják, vagy
– olyan teljes bizonyító erejû magánokirat tartal-

mazza, amelyen a nyilatkozó aláírását bíróság
vagy közjegyzõ hitelesíti, vagy

– olyan teljes bizonyító erejû magánokirat tartal-
mazza, amelyen két tanú vagy ügyvédi ellen-
jegyzés igazolja, hogy azt elõttük írta alá, vagy
az aláírást a nyilatkozó a sajátjaként ismerte el. 

Az olvasni nem tudó, továbbá az olyan személy ese-
tén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli

nyilatkozatát tartalmazó okirat
készült, az írásbeli jognyilatkozat
érvényességének további feltéte-
le, hogy magából az okiratból ki-
tûnjön, hogy annak tartalmát a
tanúk egyike vagy a hitelesítõ
személy a nyilatkozó félnek meg-
magyarázta.

A közokiratba foglalás azt jelen-
ti, hogy az általunk felkeresett
közjegyzõ megírja azt a szerzõ-
dést, amit szeretnénk megkötni,
és elõtte nyilatkozunk. A közjegy-
zõnek jogszabályi kötelessége tel-
jes, és pártatlan tájékoztatást adni,
az egész szerzõdést felolvasni, el-
magyarázni a tartalmát, szükség
esetén, jelnyelvi tolmács segítsé-
gét igénybe véve.

A közokirat, amit csak közjegyzõ,
vagy bíróság készíthet, az okiratok
királynõje, a legmagasabb szintû bi-

zonyítóerõvel bír, mert a közokirathoz az állam adja a
garanciát.

Az okiratok rangsorában, eggyel a közokirat alatt
helyezkedik el, a teljes bizonyítóerejû magánokirat,

ami magyarra fordítva azt jelenti,
hogy a szerzõdést két tanú együt-
tes jelenlétében írjuk alá, vagy a
szerzõdésen lévõ aláírásunkat, két
tanú együttes jelenlétében sajá-
tunknak ismertük el.

Az ügyvédek is teljes bizonyító-
erejû magánokiratokat szerkeszt-
hetnek, ahol az ügyvédi ellenjegy-
zéssel az ügyvéd azt tanúsítja,
hogy 

a) az okirat a jogszabályoknak
megfelel,

b) a felek nyilatkoztak arról,
hogy az okiratban foglaltak megfe-

lelnek az akaratuknak,
c) az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró

képviselõik azonosítását elvégezte, és
d) az okiratot a felek elõtte írták alá vagy az okira-

ton szereplõ aláírást elõtte sajátjukként ismerték el.

Az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okiratok
is rendkívül biztonságosak, mert a törvény szigorú
követelményeket támaszt az ügyvédek eljárásával és
felelõsségével kapcsolatban.

A fogyatékkal élõknek, ha írásbeliséghez kötött szer-
zõdést szeretnének kötni, a legcélszerûbb közjegy-
zõhöz fordulniuk, mert a közokirat az, amit a késõb-
biekben a legnehezebb eredményesen megtámadni,
és ez a többletgarancia, növeli a biztonságukat.

Szerzõdést kötnék, de…

§

Dr. Limbach Viktória 
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Megtartottuk a már hagyománnyá vált rekreációs ta-
lálkozónkat a batyus személyes találkozás helyett
online térben.

Bízunk benne, hogy nyáron már személyesen is
találkozunk Balatonmáriafürdõn a rekreációs prog-

ramunkon, ahol jókat beszélgethetünk, nagyokat sé-
tálhatunk és élvezhetjük a Balaton parton töltött idõt
EGYÜTT 

Jó volt újra látni egymást!
Györke Nóra


