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Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 

magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:



Rekreáció Balatonmáriafürdőn

Diák Önkéntes és Közösségi Szolgálat
Balatonmáriafürdőn

Beszámoló a mentálhigiénés tábor programjairól

Bemutatkozik az Access4you
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Az újság megjelenését az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.
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Bemutatkozik a Kreatív Művész Labor

ÉTA Országos Szövetség tagszervezeti találkozója

Jogász válaszol

16.Magyar Táncfesztivál és 6. Gyermek Táncfesztivál
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Nagy örömünkre az idei évben már újra lebonyolít-
hattuk szokásos nyári programjainkat, köztük a rek-
reációt. Az egy év kihagyásnak, illetve a COVID
okozta körülményeknek köszönhetõen, minden ed-
diginél nagyobb intenzitással jelentkeztek tagszerve-
zeteinknél dolgozó munkatársaink.
A már megszokott négy csoportban 9 tagszerve-

zettõl 33 fõ vett részt egy hét idõtartamban. Minden
alkalommal, így most is úgy állítottuk össze a heti
programcsomagot, hogy minden résztvevõ megta-
lálja a számára legideálisabb kikapcsolódási lehetõ-
ségeket. Szerencsére minden csoport esetében az
idõjárás is kedvezett, mert mindvégig remek idõ
volt, így ki lehetett használni a Balaton-part adta le-
hetõségeket a Regens Wagner Alapítvány jóvoltából.
A csoportok résztvevõi kivétel nélkül elmondták,

hogy ez alkalommal különösen élvezik a „szabad
létet” és a jó idõt a szép környezettel együtt, mert na-
gyon nehezen élték meg a járványnak köszönhetõ

bezártságot és megszokott életritmusuk jelentõs fé-
kezését a szükséges járványügyi megszorítások kö-
vetkeztében.
Minden résztvevõ igyekezett minden idõt fel és ki-

használni arra, hogy pihenjen, kikapcsolódjon, társai-
val együtt, vagy éppen egyedül, ha erre volt igénye.
A visszajelzések és tapasztalatok alapján elmond-

ható, hogy a 2021. évi Rekreációs Programunk jó
hangulatban, tartalmasan zajlott le. Köszönhetõen a
kedves, együttmûködõ résztvevõknek, a szervezés-
ben és ellátásban jelentõs mértékben együttmûködõ
Regens Wagner Alapítvány (tagszervezetünk) veze-
tõségének és munkatársainak.
Bízom benne, hogy a 2022. évi programjainkat

már COVID mentes környezetben és hangulatban
tudjuk lebonyolítani a résztvevõk és szervezõk nagy
megelégedésére.

Papp Ágnes

Rekreáció Balatonmáriafürdőn 2021
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Nyári programjaink – 2021 Balatonmáriafürdő
Összesítő tájékoztató

A 2021-es évi, a már jól ismert szolgáltatásokat nyúj-
tó nyári programjaink június 18. és szeptember 04.
között zajlottak. A programcsoportok száma és a
csoportok létszáma nem változott. Ebben az évben a
szokásosnál is nagyobb túljelentkezés volt mind-
egyik programunkba. Köszönhetõen annak, hogy a
COVID helyzet és ennek következményei miatt a
2020-as évben elmaradtak nyári programjaink.

Családi mentálhigiénés programunk

négy turnusban zajlott. Turnusonként 20 fõvel, 18 fõ
családtaggal és 2 fõ segítõvel. A résztvevõk delegá-
lása – a korábbi éveknek megfelelõen – a tagszerve-
zetek vezetõinek javaslata alapján történt. Elmond-
ható, hogy minden csoportban jó hangulatban, tar-
talmasan, többé-kevésbé jó idõjárással kísérve teltek
a napok. A csoportok vezetõi és az õ segítõik min-
den esetben igyekeztek a csoportok összetételének,
igényeinek megfelelõ programot összeállítani. Ösz-
szességében 75 fõ részesült ebben a programszol-
gáltatásban. (3 fõvel többen, mint 2019-ben.)
Költség/fõ/hét: 140 900 Ft
Összköltség: 10 191 462 Ft

Rekreációs programunk

ugyancsak négy turnusban zajlott, turnusonként 8
fõvel és 1 fõ csoport koordinátorral. A programban
résztvevõ munkatársakat a tagszervezeteink vezetõi
delegálják jutalmazásként, illetve szükségszerû pi-
henés, kikapcsolódásként. A csoportkoordinátor
igyekszik úgy összeállítani a hetek programját, hogy
az a résztvevõk számára minden szempontból elfo-
gadható legyen. Beszélgetések, játékos csapatépítõ
alkalmak, szabadidõs tevékenységek biztosításával.
Minden esetben figyelembe véve a csoportok össze-
tételét és az egyéni igényeket is. A fõ cél a kikapcso-
lódás, töltõdés, pihenés. Összességében 32 fõ része-
sült ebben a szolgáltatásban.
Költség/fõ/hét: 180 124 Ft
Összköltség: 57 63 967 Ft

Diák Önkéntes és Közösségi szolgálat

programunk egy turnusban zajlott 31 fõ részvételé-
vel. A résztvevõk többségi és speciális iskolai diá-
kok, valamint koordinátor tanáraik, illetve egy fõ
csoportvezetõ. Fõ célunk ennél a csoportnál, hogy a
diákok a tapasztalatösszegzõ beszélgetéseken, csa-
patépítõ játékokon, kommunikációt fejlesztõ és új
ismereteket szerzõ tevékenységeken túl sokat tudja-
nak pihenni, kikapcsolódni, barátokat és új élmé-
nyeket szerezni. Ennél a csoportnál is figyelemmel
voltunk az egyéni és/vagy speciális igények problé-
mák kezelésére.
Költség/fõ/hét: 144 924 Ft
Összköltség: 4 492 630 Ft

A teljes nyári programcsomagunk
összköltsége: 20 448 059 Ft

Összegzésként elmondható, hogy a programok jó
hangulatban, nagyobbára remek idõjárási viszonyok
között zajlottak le minden különösebb nehézség és
fennakadás nélkül.
Mindez köszönhetõ a programokat elõkészítõ és

bonyolító – nem kevés szervezõ munkának – a szö-
vetség ügyvezetésében dolgozó, valamint a progra-
mokat vendégül látó és mindenben támogató
Regens Wagner Alapítvány vezetésének és munka-
társainak. Végül, de nem utolsó sorban a programo-
kat helyben bonyolító, csoportvezetõknek, prog-
ramkoordinátoroknak és segítõiknek, külsõ és belsõ
munkatársainknak.

A 2021. évi programok csoportvezetõi,
koordinátorai és segítõik:

Selmeci László, Lányi Gabriella, Selmeci Laura,
Györke Nóra, Györke Dániel, Papp Imre, Papp
Ágnes, Pápai Hajnalka, Bíró Hajnalka

Nagyon köszönjük mindenkinek, jövõre találko-
zunk!
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Ssz. Tagszervezet neve Székhelye
Támogatott program

Szakmai Foglalkozatási

1 A Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány Sárospatak 400 000

2 Búzavirág Alapítvány Vámosújfalu 414 250 400 000

3 Civitan Club Help Egyesület Budapest 414 250 400 000

4 Down Alapítvány Budapest 414 250 450 000

5 Egy a Világunk Alapítvány Győrújfalu 402 651

6 Egyenlő Esélyekért! Alapítvány Csömör 414 250

7 Együtt-Értük Alapítvány Martonvásár 414 192 359 602

8 Emberi Hang Alapítvány Érd 414 250 225 000

9 Esőemberekért Egyesület Tata 414 250 375 000

10 Fény Felé Alapítvány Debrecen 414 250 400 000

11 Fogadj El Alapítvány Szajk 414 250 375 000

12 Fogd a Kezem Alapítvány Pécs 414 250 450 000

13 „Fokról Fokra” Alapítvány Esztergom 414 250 375 000

14 Gondoskodás Alapítvány Mezőkövesd 414 250 400 000

15 Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Budapest 400 000

16 Híd a Jővőbe Alapítvány Nyúl 220 590 372 000

17 Hornyák Alapítvány Budapest 414 250

18 Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány Páty 410 108 375 000

19 Kézenfogva Alapítvány Budapest 378 790 400 000

20 Lámpás ‘92 Alapítvány Valkó 414 250 400 000

21 Magyar Rett Szindróma Alapítvány Budapest 414 250

22 Magyar Williams Szindróma Társaság Budapest 414 250

23 Mécses Egyesület Mezőberény 414 250 400 000

24 Omnis Alapítvány Nyíregyháza 414 250 368 202

25 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 414 250 450 000

26 Ők is a Mi Gyermekeink Alapítvány Pécs 274 723

27 Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. Csömör 414 250 450 000

28 Patrónus Egyesület Nyíregyháza 246 106 345 276

29 Pécsi Napköziotthon Alapítvány Pécs 410 108 352 800

30 Regens Wagner Alapítvány Balatonmáriafürdő 414 250 450 000

31 Sérültekért Alapítvány Százhalombatta 414 250 400 000

32 Strázsa- Kégli Nonprofit Kft. Szabadszállás 414 250 352 800

33 Strázsa Tanya Közhasznú Szoc. Szöv. Szabadszállás 414 250 400 000

34 Summa Vitae Alapítvány Piliscsaba 414 250

35 Strokeinfo Alapítvány Kiskutas / Budapest 414 250

36 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány Szeged 414 250

37 Szeretet Alapítvány Miskolc 414 250 356 000

38 Szép Jelen Alapítvány Gánt 0

39 Szimbiózis Alapítány Miskolc 414 250 450 000

40 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Hatvan 328 086

41 Szőke Tisza Kult.és Szoc. Alapítvány Nagyrév 350 000

42 Szülők Fóruma Egyesület Százhalombatta 400 000

43 Vass Miklós Közhasznú Egyesület Budapest 414 250

44 Vésztő Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 414 250 450 000

45 Tómalom -Híd Alapítvány Sopron 317 146 208 120

46 Tovább Élni Egyesület Budapest / Páty 308 000

Össszesen: 17 030 000 11 470 000

Belső pályázataink által támogatott tagszervezeteink listája 2021-ben
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Az ÉTA Országos Szövetség Diák Önkéntes és Kö-
zösségi Szolgálatban résztvevõ 6 iskola közel száz
tanulója közül 25 fõ részt vehetett kísérõ koordiná-
tor tanáraival együtt a Balatonmáriafürdõi
Regens Wagner Ház területén megren-
dezett nyári táborban.
A résztvevõket a hétfõi megér-

kezést követõen meleg ebéddel
vártuk. Ezt követõen mindenki
elfoglalhatta a két vagy három
ágyas szobák valamelyikét. A
délután további részében is-
merkedtek a környékkel. Ké-
sõ délután megtartottuk az el-
sõ közös programunkat, me-
lyen a tábor szabályai mellett a
házirend és a heti programok
ismertetése után a Találj valakit,
aki... elnevezésû közösségépítõ já-
tékkal tettük érdekesebbé a bemutat-
kozást. Ezt követõen vegyes összetételû
csoportokba szervezõdtek a fiatalok. A cso-
portok feladata a hét folyamán a településen élõk
anonim megkérdezése arról, hogy ismerik-e, hallot-
tak-e az ÉTA Országos Szövetségrõl? Halottak-e a kö-
zösségi szolgálatról? Ha olyan helyzetbe kerülnek,
szívesen vennék igénybe ezt a segítség nyújtási for-
mát?
A diákok lelkesen járták az üdülõhely utcáit. Érde-

kes és értékes válaszokat kaptak, melyeket az utolsó
este táborzárás elõtt megosztottak a többiekkel. A
választ adók a diákok által készített piros ÉTA Diák
Önkéntes Szív kitûzõt kapták ajándékba, melyet es-
ténként a fiatalok készítettek szabad foglalkozás ke-
retein belül. A programban fontos szerepet kapott a
tájékoztatás. Ennek során a résztvevõk a Marcali
Rendõrkapitányság baleset és bûnmegelõzési elõ-
adásán sok értékes és hasznos információhoz jutot-
tak. A rendõrség munkatársai nemcsak ismertetetõ
elõadást tartottak, hanem a szabadtéren ügyességi
feladatok megoldására is lehetõséget biztosítottak a
diákoknak. A Kreszteszt minden kitöltõje értékes
ajándékban részesült, melyet a rendõrség munkatár-
saitól vehettek át.
Szerdán a filmes érzékenyítésé volt a fõszerep.

Délelõtt közösen megnéztük az Életrevalók címû fil-
met. A film után Györke Nóri ÉTA munkatárs mode-
rálásával beszélgettek a segítõ szereprõl, szituációs
játékban egy-egy részletét elevenítették meg a szá-
mukra legfontosabbnak tartott helyzetrõl. Este va-
csora elõtt egy kis mozgással tette Nóri színesebbé a
napot. A Balaton partján zenés-táncos programot
tartott. Ezt követõen „Szentjánosbogár túrát” tettünk
Balatonkeresztúrra.
Csütörtökön a délelõtti kirajzást követõen Acsai Évi

a mezõkovácsházi fiatalok koordinátor tanára aki elsõ-
segélynyújtásban is járatos, elsõsegélynyújtási ismere-

Diák Önkéntes és Közösségi Szolgálat nyári érzékenyítő tábora
Balatonmáriafürdő 2021. június 28–július 04-ig

tekkel bõvítette a táborlakók tudását. Találkozhattak
„Ambu Babával”, újra éleszthették õt. Kisfilmeken lát-
hatták, hogy mi a teendõ rosszullét esetén. Milyen se-

gítséget tudnak nyújtani laikusként az utcán.
Hosszasan beszélgettek, és sok kérdés-

re választ is kaptak Évitõl.
Pénteken minden diák a saját
tanárával együtt fedezhette fel
a balatoni szépségeket. Voltak
akik hajóval átmentek az
északi partra, voltak, akik a
környéken kirándultak, és
voltak akik Keszthely szép-
ségeivel ismerkedtek meg.
Este egy fáradt, de élmé-
nyekkel teli kis csapattal ta-
lálkoztunk.
Szombat délelõtt a hét során

összegyûjtött információk rend-
szerezése volt a feladat. Majd kora

délután a diákok születésnapi köszön-
tése történt meg egy nagy közös jégkrém-

party során. A diákok közül azokat köszöntöttük fel,
akik június és július hónapban ünnepelték a szüle-
tésnapjukat. Ezután a Regens Wagner Házban élõ fi-
atalokkal egy retro disco-n táncoltunk közös pala-
csintázással egybe kötve. A sok finom palacsintát Ju-
hász Zsuzsi a martonvásári diákok koordinátora ké-
szítette el.
Táborzárást megelõzõen a kikötõben, majd az ét-

terem elõtt közös táncos bemutatóval búcsúztunk el
a nyaralóhelytõl. Táborzáráson minden csapat el-
mondta, hogy ki, mit mondott, mit gondolt a nyara-
lóhelyen a közösségi szolgálatról. Még egy utolsó
csobbanásra volt lehetõség a Balatonban.
Vasárnap reggel mindenki hazautazott.
A tábor életének pillanatait Bíró Hajni az ÉTA Hí-

rek szerkesztõje fotókkal, videókkal dokumentálta.

Pápai Hajnalka, programfelelõs
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Beszámoló a mentálhigiénés tábor programjairól
Balatonmáriafürdő, 2021

Az egész közösséget érintõ stabil programmá vált a
délelõtti fürdõzés, labdajátékok a vízben, napozás.
A másik állandó pontja a napnak az esti beszélgetõs,
társasjátékos program volt. Ez többször irányított be-
szélgetéssel kezdõdött jövõbeli tervekrõl, lehetõsé-
gekrõl, élethelyzetekrõl. Mindenki szívesen osztotta
meg jó és rossz tapasztalatait a csoporttal. A sportlé-
tesítményben közös labdajátékokat, ping-pong ver-
senyt játszottunk a vállalkozó kedvûekkel.
A hét folyamán lehetõség volt részt venni egy ha-

jókiránduláson, amire a csoport szinte minden tagja
készült és örömmel várt.
Több alkalommal tettünk közös sétát a kikötõhöz,

amit fagyizással kötöttünk egybe.
Az utolsó estén búcsúvacsorát szerveztünk, aminek
elkészítésén az egész csoport munkálkodott.
A faszén begyújtása ugyan nehezen sikerült, de a

begyújtás után, a hölgyek átvették az irányítást és
felgyorsult a munka. Készültek a sült húsok, grill saj-
tok, és a különféle saláták. Senki nem maradt éhen.
Vacsora után e-mail címeket cseréltünk, kiértékeltük
a mögöttünk álló hetet és kezdtünk készülni a más-
napi hazaútra.

A II. csoport 06. 16-tól indult. A szállás kulcsait
szintén a COVID-igazolások ellenõrzése után kap-
ták meg a családok. Miután mindenki megérkezett
és lepakolt, szokás szerint tartottunk egy rövid
megbeszélést, ahol az alapvetõ szabályok megbe-

Segítõk:

I. csoport 06.18–24.
Selmeci László, Selmeci Laura

II. csoport 06. 16–22.
Lányi Gabriella, Selmeci László

2021-ben újra számos család részére adódott lehetõ-
ség, hogy az ÉTA Országos Szövetség támogatásával
eltölthessen egy hetet Balatonmáriafürdõn.

I. csoport 06. 18-án indult. A családok szerencsésen
meg is érkeztek a táborhelyre. A szállás kulcsait
COVID-igazolások ellenõrzése után kapták meg a
családok. Miután mindenki megérkezett és kifújta
magát, tartottunk egy rövid megbeszélést, ahol az
alapvetõ szabályok ismertetésére került sor. Gyö-
nyörû idõnk volt. A nagy melegre való tekintettel a
heti program megvitatását, igények felmérését a va-
csora utáni hûvösebb idõre halasztottuk. Vacsora
után egy ismerkedési estre gyûltünk össze, ahol is-
mertettük az általunk tervezett heti programokat,
majd felmérve az igényeket, rugalmasan alakítottuk
a heti ütemtervet.
Elmondható, hogy a családok a közös programok-

ra, együttlétekre nyitottak voltak, gyorsan megtalál-
ták a csoporttal a közös pontokat, és mint egy nagy
családi nyaralás úgy telt az egész hét.
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szélésére került sor. Változó, de többségében fel-
hõs idönk volt már a nyaraltatás kezdetén is. Va-
csora után egy ismerkedési estre gyûltünk össze,
ahol ismertettük az általunk tervezett heti progra-
mokat, majd felmérve az igényeket igyekeztünk
azokhoz alkalmazkodni.
A csoport bár többségében az egyéni programok-

ra jelzett igényt, ennek ellenére azért meg tudott va-
lósulni több közös program is. Szerveztünk egy be-
mutatkozós, beszélgetõs estét, ahol megismerked-
hettünk a családok mindennapjaival, nehézségeivel,
a felmerülõ kérdéseket megbeszélhettük. Több este
is tudtunk társasjátékozni, délelõttönként sportolni a
tornateremben, rövid kirándulást is tettünk pár csa-
láddal a közeli szõlõhegyre és nem maradhatott el a
sétahajókázás sem.
Sajnos a változó, gyakran borús idõ miatt csak a na-

gyon bátrak mertek bemenni a vízbe. A csoport igen
heterogén összetétele, vagy sérültségi problémák mi-

atti eltérõ igények okán, inkább a kiscsoportos, vagy
szûk családi programokat preferálta. Búcsúzáskor el-
mondták, hogy jól érezték magukat és örömmel jön-
nének máskor is.
Elmondható, hogy a nyaraltatások folyamán komo-

lyabb gond, probléma nem volt. A II. turnusban egy
család esetében volt szükséges egyeztetni az étkezést
biztosító étteremmel és az érintettekkel, mert e család
nagyon válogatós volt és az adott lehetõségeket és a
csoport normáit nem figyelembe véve, mindennapos-
sá vált az ételek cserélgetése, és kritikai észrevételek
hangos kinyilvánítása.
Összességében elmondhatjuk, hogy egy jól sike-

rült, pihentetõ, ugyanakkor számos hasznos eszme-
cserével és élményekkel teli idõszakokat tölthettünk
együtt a csoportokkal. Ezúton köszönjük minden
résztvevõ család nevében az ÉTA Országos Szövet-
ségnek, hogy lehetõséget biztosítottak a rászoruló
családok életminõségének javításához.
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Augusztus utolsó, valamint szeptember elsõ heté-
ben lezajlott az ÉTA Országos Szövetség 2 utolsó
nyári tevékenysége, a Mentálhigiénés családi prog-
ram. A program célja a fogyatékossággal élõ embe-
reket gondozó családok tagjai számára egy olyan tel-
jes ellátást nyújtó üdülési lehetõség biztosítása
Balatonmáriafürdõn, tagszervezetünknél, a Regens
Wagner Alapítványnál, amelyen 1 hetet tölthetnek a
családok közösen a Balaton partján kiegészítve
egyéb közösségépítõ, szabadidõs programokkal,
mentális segítségnyújtással. A program célcsoportjai
az ÉTA Országos Szövetség tagszervezeteinek szol-
gáltatásait igénybe vevõ fogyatékossággal élõ embe-
rek és családtagjaik.
A III. turnusban 9 család és a IV. turnusban 7 csa-

lád vett részt programunkon. Nagyon jól telt a kö-
zösen eltöltött idõ. A sok-sok pihenés és sza-
badidõ-töltés mellett meglátogattuk közösen egy
jó séta alkalmával a Balatonkeresztúri templomot,
valamint a Szõlõhegyet borkóstolással egybekötve,
részt vettünk 1 órás sétahajókázáson, meglátogat-

tuk többször közös fagylaltozások alkalmával a ki-
kötõt, „halvadászatot” és kosárra dobó bajnoksá-
got tartottunk az üdülõ területén és a bátrabbak
még a már kissé hûvös Balaton vizében is csob-
banhattak. Nem maradhatott el egyik reggel sem a
reggeli torna, illetve az esti SOLO-partyk, amik ös-
szekovácsolták a csapatot.
A szervezett programok mellett fontos, hogy az

itt nyaraló családok teljes mértékben kikapcsolód-
hassanak és élvezzék a közösen eltöltött idõt. Így
többen meglátogatták a környezõ településeket,
Keszthelyt, Fonyódot, Balatongyörököt, Szigligetet,
Hévizet. Sokuk számára azért is volt nagy jelentõsé-
ge ennek a hétnek, mert Szövetségünk támogatásá-
val elõször juthattak el a Balaton partjára, sõt töb-
beknek ez volt az elsõ közös családi nyaralásuk.
Mindannyian sok élménnyel, újonnan kötött ba-

rátságokkal, kipihenten búcsúztunk el egymástól és
a nyártól és bízunk abban, hogy jövõre ismét talál-
kozhatunk!

Györke Nóra

Így búcsúztattuk a nyarat Balatonmáriafürdőn…
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– Kérem, mutatkozzon be az ÉTA-hírek olvasói szá-
mára!
– Berecz Balázs vagyok, az Access4you alapítója és

az ügyvezetõje. Erdélybõl származom, Nagyváradon,
majd Egerben nõttem fel, és immár tizenöt éve élek Bu-
dapesten. A vállalkozó szellem családi örökségem: apu-
kám, nagyapám is vállalkozók voltak, ebbõl a háttérbõl
jövök. Végzettségem szerint, bár közgazdász vagyok,
csupán néhány munkavállalóként töltött év után hamar
váltottam és különbözõ vállalkozásokba fogtam. Az
Access4you-ban találtammeg egyrészt amagamhelyét,
másrészt a folyamatos és értékteremtõ cselekvés lehetõ-
ségét – remélem, ez így is marad nagyon hosszú ideig.

– A második kérdésem az lenne, hogy mikor ala-
pították az Access4you Kft-t?
– Két és fél éve indultunk: 2018 végén kezdtük el a

közös gondolkodást róla, az Access4you születésnap-
ja végül 2019. január 22-e lett. Szoktuk is ünnepelni.
– Mivel foglalkozik pontosan a Kft.?
– Arra a nemzetközi tendenciára próbáltunk megol-

dást keresni, hogy az épített környezet akadálymen-
tességérõl nincs elérhetõ információ, vagy ha van, ak-
kor hiányos, pontatlan, és nem is egységes – mivel ez
nagyrészt önbevallásos alapon mûködik. Mi tehát a
speciális igényû embereket segítjük megbízható infor-
mációhoz az ingatlanok, intézmények, szolgáltatások
akadálymentességérõl. Nyolc érintett csoport, a moz-
gásukban korlátozottak, kerekesszékesek, babakocsi-
val közlekedõk, idõs emberek, látásukban, hallásuk-
ban és kognitív képességeikben sérült emberek igé-
nyeit tartjuk szem elõtt. A hiteles információ az
auditálás, vagyis felmérés eredménye. Nemzetközileg
akkreditált szempontrendszer alapján, saját fejlesztésû
szoftver segítségével mérünk fel egy adott ingatlant,
mondhatjuk, hogy digitalizáljuk az épített környezetet.
Az adatokat ugyanennek a szoftvernek a segítségével
a honlapunkon és az applikáción keresztül is elérhe-
tõvé tesszük, személyre szabottan, kereshetõ módon –
hiszen nem ugyanazok az akadálymentesség szem-
pontjai egy hallássérült vagy egy kerekesszékes em-
bernek. A weboldal és az alkalmazás segít tájékozód-
ni a speciális igényû embereknek, akik pontos képet
kaphatnak az adott helyrõl: be tud-e oda menni, tud-e
ott kommunikálni, elérhetõ-e számára az ott nyújtott
szolgáltatás? Ezt a szolgáltatásunkat Access4you Buil-
dingnek nevezzük, a tevékenységünk másik pillére

Bemutatkozik az Access4you pedig az Access4you Design, amivel akadálymentes
épületek kialakítását segítjük. Hiszen nem csak meglé-
võ épületeket tudunk értékelni, hanem új vagy átala-
kítandó ingatlanok tervezésébe is be tudunk kapcso-
lódni annak érdekében, hogy ott minél magasabb
szintû akadálymentes környezet jöhessen létre.
– Hogyan mérik fel, és mit jelent az akadálymen-

tesség?
– Rehabilitációs szakmérnökök bevonásával készí-

tettük el az Access4you 550 tételbõl álló szempont-
rendszerét, ami alapján auditáljuk az épületeket. Ez
egy nagyon részletes mûszaki tartalom, ami ráadásul
folyamatosan bõvül egyrészt a saját tapasztalataink
nyomán, másrészt a felhasználóktól érkezõ informá-
ció által. Ugyanis mi õket is elkezdtük megkeresni,
megkérni, hogy mondják meg, milyen információra
lehet még szükségük a felmért ingatlanok kapcsán.
Ma már gyakorlatilag akár ezer szempontot is számba
veszünk egy-egy ingatlannal kapcsolatban.

– Milyen értékeket képvisel a társadalmi felelõsség-
vállalás?
– A társadalmi felelõsségvállalás nálunk nem egy

„résztevékenység” – mi erre jöttünk létre. Ez is jelzi,
hogy számunkra ez nagyon magas értéket képvisel.
Azért dolgozunk, hogy a magunk eszközeivel elõ-
mozdítsuk egy társadalmi probléma megoldását. Az
a célunk, hogy a speciális igényû emberek hiteles,
megbízható információkat kapjanak, ami bátorítja
õket arra, hogy kimozduljanak és bizalommal for-
duljanak a helyszínek felé.

– Az utolsó kérdésem az lenne, hogy van-e, és ha
igen, milyen kapcsolata van a Kft-nek az ÉTA Or-
szágos szövetséggel?
– Egy nagyon jó hangulatú és elõremutató együtt-

mûködés van kialakulóban. Papp Ágnes elnök asz-
szonnyal elkezdtünk közösen gondolkodni, szüle-
tett is egy stratégiai megállapodás, aminek kereté-
ben megkértük az ÉTA-t, hogy az auditálási szem-
pontrendszerünket nézzék át, és ha szükségesnek
vélik, egészítsék ki az értelmileg akadályozott embe-
rek és családjuk, segítõ körük további igényeit meg-
jelenítõ szempontokkal. Jelenleg azt tervezzük,
hogy az ÉTA szemléletformáló képzéseket hozna el
azokba a szegmensekbe, ahol mi folyamatosan jelen
vagyunk és dolgozunk.

– Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kér-
désekre.

Berecz Balázs

Megújult Youtube-csatornánk!
Örömmel tudatjuk, hogy a világháló újabb „szeletét” tesszük ott-
honosabbá, érdekesebbé tagszervezeteink számára. Az egyik leg-
népszerűbb platformon, a Youtube videómegosztón is jelen le-
szünk idén decembertől friss, új és hasznos tartalmakkal. A pontos
elérhetőséget – vagyis a linket – eddig ismert online kommuniká-
ciós felületeinken (honlap, Facebook oldalunk) többször is köz-
zétesszük.

Azért, hogyminél többekhez,minél könnyebben eljussanak az itt
látható videók, kérjük, iratkozzanak fel Youtube-csatornánkra. A pi-
ros „Feliratkozás” gombra azért is érdemes kattintani, mert így el-
sők között lehet értesülni az újdonságokról.
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„Látszólag nincs semmi beleszólásod sorsod
alakulásába. Mégis dönthetsz valamirõl. Arról,
hogyan viszonyulsz mindehhez, milyen választ
adsz erre.” (Várszegi Imre Asztrik)

Nem mondhatom, hogy az életem elsõ nagy szaka-
sza teli lett volna botladozással, vagy útkereséssel.
Mindig tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék fog-
lalkozni és saját családról álmodtam. Tanárként
diplomáztam, és két év múlva megérkezett Marcell
fiam is.
Az, hogy az út mégsem lesz olyan egyenes, az ké-

sõbb, Marci 4 éves kora körül derült ki, amikor sej-
tésbõl bizonyossággá vált: fejlõdése nem tipikus, és
az átlagosnál lassabb. Innentõl azt éreztem, hogy
csak sodródunk, kiszolgáltatva elõítéleteknek, az el-
látórendszernek, a külsõ körülményeknek. A sodró-
dás érzését felülírták a mindennapok: rá kellett jön-
nöm, ha boldogulni akarunk, az életünk erõs irányí-
tására lesz szükség. Megpróbáltam ezt a látszólag
sok sebbõl vérzõ helyzetet a magunk javára fordíta-
ni és a lehetõ legtöbbet megadni Marci fejlõdéséhez.
Rátaláltam egy sorstárs segítõ csoportra is, közösen lo-
vagolni, úszni, terápiás foglalkozásokra hordtuk a gye-
rekeinket. A srácok – akik ma már fiatal felnõttek – így
megismerték, elfogadták egymást, és a mai napig

tartják a kapcsolatot, hiszen a szabadszállási Strázsa
Tanya strázsapróbáin is közösen vesznek részt, és
nyaranta egy hetet családostól is együtt töltünk.
Marci szépen vette az akadályokat: egy integráló

óvodából integráló iskolába vezetett az útja, sok po-
zitív megerõsítést és önbizalmat kapott. Aztán Bu-
dapestre költöztünk, ahol egy speciális iskolában
találta meg a helyét. Bekapcsolódott az iskolai
sportéletbe, a Speciális Olimpiai Mozgalom keretén
belül gör- és jégkorcsolyázott, és számos élményt
nyújtó programon, táborban vehetett részt. Eközben
rátalált a horgászatra, amelybõl „örök szerelem”, ko-
moly hobbi lett.
Az élet azonban úgy hozta, hogy Marci Esztergom-

ban fejezte be tanulmányait. Itt találkoztunk az ÉTA
szervezettel, részben Marci önkéntes közösségi szol-
gálata, részben pedig a sérült gyermeket/felnõttet
nevelõ családok mentálhigiénés tábora, nyaraltatása
révén. Többször is volt szerencsénk nyaralni Bala-
tonmáriafürdõn a szervezet jóvoltából, amire mindig
hálásan gondolunk. Fontos dolog ez, hiszen a sérült
gyermeket nevelõ családok többsége olyan terheket
cipel, némelyik olyan izoláltan kényszerül élni, hogy
gyakran évekig, évtizedekig nincs lehetõség a pihe-
nésre, feltöltõdésre. A mi idei nyaralásunk „különle-
ges” volt abból a szempontból, hogy Marcim most
elõször nem otthonról, a családi körbõl érkezett ve-
lünk, hiszen elkezdte új életét egy lakóotthonban.
Barátokra, segítõ felnõttekre lelt, dolgozik, és ki-
egyensúlyozottan lépeget a tõlünk való leválás, és az
önálló, felnõtt élet útján.

Székely-Meilinger Anita (szülõ, gyógypedagógus)
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– Kérem mutatkozzon be az ÉTA
Hírek olvasói számára
– A Kreatív Mûvész Labor egye-

sület alapítója vagyok. Ahogy a
nevünkbõl is sejteni lehet, az
egyesület kreatív foglalkozásokat
szervez. A foglalkozásokon szüle-
tõ alkotásokban, a legkülönbö-
zõbb mûvészeti ágazatokat ötvöz-
zük. Az egyesület vezetése mel-
lett pedig a színház a fõ foglalko-
zásom, színész vagyok. Jelenleg a
tizenegyedik évadomat töltöm a
Turay Ida Színház társulati tagja-
ként. A tánc, a mozgás, a színját-
szás nagyon fiatalon rám talált, s
habár sokszor indultam a mûvész
világ elleni úton, valahogy mégis
efelé vezetett az életem.

– Kérem mutassa be a társula-
tát, milyen jellegû a társulat?
– Kreatív Mûvész Labor egy

olyan közeg – hiszen állandó társu-
latról nincs szó –, amely reménye-
im szerint folyamatosan képes lesz
bõvülni. Ötletek mindig vannak,
csak körbe kell nézünk, és a körü-
löttünk lévõ dolgokat közösen
egyetlen egységgé kovácsolnunk.
Volt olyan produkciónk, amelyben
a mesterfodrászok frizuráit vegyí-
tettük a bûvészet és a tánc világá-
val, különös versbetétekkel. Egy
másik produkcióban festõmûvész
kiállítását elevenítettük meg a mú-
zsák táncával, miközben a festõ-
nek élõben is elkészült egy új mû-
ve. Nem tudnám sehova sem beso-
rolni a Labort, de bízom benne,
hogy nem is kell. Inkább azt szeret-
ném, ha egyre több alkotó, mûvész
és kreatív gondolkodású közösen
alkotna a Laborban.
– Jelenleg mely darabok azok,

melyeket próbálnak, elõadnak?
– Az új produkciókat egyelõre

most csak a háttérben szervezzük,
sajnos a pandémia nekünk is me-
gálljt parancsolt. Ennek ellenére
nem tétlenkedünk. Addig is míg
helyre áll a rend, a meglévõ elõ-
adásainkat csiszolgatjuk, gyako-
roljuk, hogy aztán minél több
helyre eljuthassunk és bemutas-
suk korábbi és a jövõben készülõ
produkcióinkat.

– Milyen kapcsolata van az ÉTA
Szövetséggel? Mióta? Terveik a

Szövetséggel közösen? Együttmû-
ködési megállapodás, elõadások,
hol, mikor?
– Az ÉTA-val való egyelõre még

rövid kapcsolatunk már most tar-
talmasnak és hosszú távon is szer-
teágazónak ígérkezik. Úgy fogal-
maznék, most egyfajta ismerke-
dési szakaszban vagyunk. Terve-
ink közt szerepel, hogy létrehoz-
zunk egy nagy színházi produkci-
ót az ÉTÁ-val. Az ismerkedési sza-
kaszt ezért is tartom a legfonto-
sabbnak, itt kezdõdik el minden.
A fogyatékkal élõk – éppúgy,
mint az egészséges társaik is –,
képesek elsajátítani, megjegyezni,
megeleveníteni egy színházi sze-
rep karakterét, akinek éppen ez a
terület szimpatikus. A különbség
mindössze annyi, hogy a fogya-
tékkal élõknek van egy sajátos vi-
láguk. Közös a célunk az ÉTÁ-val.
Utat szeretnénk mutatni nekik,
hogy késõbb az õ sajátos, egyedi
gondolatvilágukkal születhesse-
nek új mûvek. Meg szeretnénk ta-
lálni, ki miben érzi magát otthon.
A színek világában, a zenében,
vagy csak egyszerûen az agyago-
zásban, más alkotó tevékenység-
ben. Legyen szó bármirõl, arra tö-
rekszünk, hogy megértsük õket
és megtaláljuk velük a közös han-
got, kialakuljon bennük a biza-
lom és az összetartozás érzése,
vagyis az, hogy õk is a Labor ré-
szesei. Ha ez a fajta bizalom már
megvan, a jövõben egyre több öt-
let születik, amelyeket aztán kö-
zösen meg tudunk eleveníteni.
Hiszem, hogy rengeteg lehetõség
áll elõttünk, a sikerélményhez, a
szabad alkotáshoz pedig csak
idõre és energiára van szükség. A
mûvészet egyfajta kommuniká-
ció, éppen ezért csak a megfelelõ
kommunikációs csatornákat kell
megtalálnunk a Laborba érkezõk-
kel. Ha ez megvan, szerintem
nincs lehetetlen.

– Milyen nehézségek, akadá-
lyok voltak, melyek gátolták mun-
kájukat korábban, mostanában?
– Sajnos a pandémia miatt ne-

künk is abba kellett hagynunk ed-
digi tevékenységeinket, nem jár-
hatott össze a csapat, megszûntek

a fellépések, elmaradtak foglalko-
zásaink. Nehézségekkel a járvány
elõtt is találkozott az egyesület,
de ezekre minden esetben sike-
rült megoldást találnunk. Az el-
múlt másfél év sajnos mindent át-
írt, de úgy hiszem, egyben új le-
hetõségeket is magával hozott.

– Társulati tervek?
– Terveink, céljaink nem változ-

tak, a lehetõségeket viszont bõvíte-
ni szeretnénk, hogy mindenki szá-
mára hozzáférhetõ legyen a jövõ-
ben is a Labor sajátosságát, egyedi-
ségét adó szabad gondolkodás,
életérzés. A lehetõség, hogy új dol-
gokat alkothassunk, s a részt vevõk
kreativitását a lehetõ támogatás
mellett bontakozhasson ki. Ha már
csak egy-két ember – legyen szó fi-
atalról, vagy akár felnõttrõl – hét-
köznapjaiba is be tudjuk csempész-
ni a vidámságot, az alkotási vágyat
vagy akár a foglalkozásokat, és úgy
érezhetik, amit csinálnak, azt ön-
magukért teszik, akkor már megér-
te a befektetett munkánk.

– Mit üzen az ÉTA Hírek olva-
sóinak?
– Arra szeretném megkérni az

olvasókat, hogy aki tud és szeret-
ne valamilyen formában csatla-
kozni a Kreatív Mûvész Labor csa-
patához és az ÉTÁ-hoz, ne haboz-
zon, tegye meg. A kollektív gon-
dolkodás híve vagyok, és a Labo-
ron keresztül is a közösség fon-
tosságát szeretném érzékeltetni. A
cél közös: esélyt és lehetõséget
adni mindenkinek arra, hogy ki-
bontakoztassa tehetségét és eköz-
ben jól is érezze magát.

Tóth Alex

Kreatív Művész Labor
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A Strokeinfó Alapítvány megala-
kulásának fõ motívuma a közös-
ség erején alapuló egészségmeg-
õrzés és stroke rehabilitáció. Sze-
retnénk a HÍD szerepét betölteni
az egészségügyben dolgozó szak-
emberek és a stroke érintettek -
stroke-túlélõk és hozzátartozók
között. E célunk elérésben fontos
mérföldkõ volt 2019 áprilisában
az ÉTA Országos Szövetséghez,
mint ernyõszervezethez való csat-
lakozás. Hogy miért pont ide? Az
ÉTA Szövetségben nemcsak a
halmozottan fogyatékkal élõk
érdekvédelmét látják el, hanem
szolgáltatásaikkal (pl. szemlélet-
formáló tematikus napok) a fo-
gyatékos-ügy fejlõdésének elkö-
telezett úttörõi is. Mint ilyen
közhasznú szervezet, az elmúlt

A közösség ereje az ÉTA,mint ernyőszervezet védőszárnya alatt

két évben az Alapítvány 10 éves
tevékenységének legfontosabb
együttmûködõ partnerévé vált.
Szervezetünk számára a közös-
ségbe tartozás egyszerre jelent ál-
dást és kötelességet, az adok-ka-
pok egyensúlyát, a közös értékte-
remtést.
Ahogy már említettem, az elmúlt

két évben az Alapítvány legfonto-
sabb programjaiban mindig jelen
volt az ÉTA, akár szakmai, akár
anyagi értelemben; illetve egye-
dülálló módon segítette munkatár-
saink tevékenységét:

● Rekreációs tábor – 2019., 2021.
● Stroke Világnapja, ÉTA temati-
kus nap: 2019. október 30.

● Rehabilitációs miniterápia –
mozgás- és beszédterápia, men-

tálhigiénés szolgáltatás – buda-
pesti stroke klub 2019. szep-
tember–december, 2020. szep-
tember–december.

● Kockásterítõs piknik – stroke
felvilágosító rendezvény – az
ÉTA székhelyén, 2020. augusz-
tus 14.

● Stroke rekreációs tábor – moz-
gás- és masszázsterápia – 2020.
augusztus 24–29., Szigetszent-
márton, 2021. augusztus 15–19.,
Gánt

● Online konferencia a Stroke Vi-
lágnapján az ÉTA székhelyérõl,
2020. október 30. 7.) Születés-
napi konferenciánk részeként,
szakmai kerekasztal-beszélge-
tés az ÉTA fõhadiszállásán,
2021. június 8.

● Mentálhigiénés segítõ program
– 2021. május 31.

Amit az Alapítvány tudott hozzá-
tenni az ÉTA segítõ munkájához:
● szakmai-, tapasztalati szakértõi-,
és szervezõi részvétel a közös
rendezvényeken,

● információs anyagok biztosítá-
sa a stroke megelõzésérõl és
kezelésérõl,

● stroke kockázati szûrések (pl.
WIWE),

● Herczeg Helga: Személyiség-
felöltõ könyvek felajánlása,

● 10. évfordulós ajándéktárgyak
adományozása,

● pelenkaadományozás.

Remélem, hogy a közös munka
még hosszú távon folytatódni fog,
amivel valódi értéket tudunk
nyújtani a fogyatékkal élõk kö-
zössége részére!

„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szere-
tet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk,
hogy a közösséget ez a három tényezõ határozza meg: minden
embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni
a küldetésünket.”

Jean Vanier, a Bárka közösség alapítója
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Szövetségünk szeptember 10–12. között tartotta a
már régóta várt tagszervezeti találkozóját a Vértes-
ben Gánton, a Fecskepalotában.
Gyönyörû õszi idõ fogadott minket a helyszínen.

Vendéglátónk,Orbán Péter a Szép Jelen Alapítvány el-
nöke igazi házigazdaként gondoskodott a részt vevõk
kényelmérõl és ellátásáról. A meghirdetett programo-
kon kívül igazi gasztro élményekben is részesültünk.
A körünkben lévõ Sarkadi Gabi a Strokeinfo Ala-

pítvány elnöke különbözõ mérõeszközökkel felmér-
te a jelen lévõ tagszervezeti vezetõk, képviselõk
egészségi állapotát stroke kockázati szempontból.
Nagy kincs az egészségünk!
A Bizalom és annak megélése életünkben. Orbán

Péter és Horváth Emese pszichológus kötetlen be-
szélgetés és érdekes feladatok bemutatásával köze-
lítette meg a témát.

Papp Ágnes elnök arról tartott kerekasztal-beszél-
getést, miért fontos, hogy legyen egy ernyõszerve-
zet, milyen segítséget tud nyújtani pl. egy járvány
idején, és hogyan teszi mindezt.
Részt vettünk az ÉLÕ TV által nyújtott online Fitt

táv tornán Ravasz Édua közremûködésével-koordi-
nálásával. A vacsora alkalmával megízleltük a vérte-
si szarvas pörköltet, valamint borászati bemutatót
hallgattunk Móron a Csetvei Krisztina által vezetett
borászat munkájáról. Krisztina briliáns gyakorlati
elõadásában bemutatta 6 általa kedvesnek tartott bo-
rát. Másnap reggel Orbán Péter egy igazi Nordic
Walking tréninget tartott, majd ezt követõen érdek-

ÉTA Országos Szövetség tagszervezeti találkozója
Gánt, 2021. szeptember 10–12.

lõdéssel hallgattuk Polgár Ági lélekkertjérõl szóló
bemutatkozóját.

Pápai Hajnalka beszámolt a Diák Önkéntes és
Közösségi Szolgálat tevékenységérõl, kiemelve an-
nak fontosságát, melyet a Covid alatt tapasztalhattak
meg a szolgálatban részt vevõ diákok.
A Vas Miklós Alapítvány képviselõje arról beszélt,

milyen nehéz a fogyatékossággal élõ felnõttet ellátó
szülõk mindennapi élete.
A találkozót színessé tette az Esztergomi Montágh
Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola
Készségfejlesztõ Iskola és Fejlesztõ Nevelés-Oktatást
Végzõ Iskola szakiskolás diákjainak munkájából be-
mutatott minikiállítás is.
Igazán tartalmas és pihentetõ órákat tölthettünk el

együtt a program keretében. Várjuk a tavaszi folytatást!

Pápai Hajnalka



Szövetségünk – nagy örömünkre – több mint egy
éve szakmai partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Civil Közösségi Szolgáltató Központnak.
A partnerség keretében vettünk részt az ez év

szeptember 4-én megrendezésre került XVIII. Civil
Kavalkádon, Szolnokon.
A járványhelyzetet követõen, ismét bemutatkoz-

tak a megyei civilek, de az ország más pontjáról is
érkeztek civil szervezetek. Így az ÉTA Szövetség
központján kívül, három tagszervezetünk, A Búzavi-
rág Alapítvány, a Szõke Tisza Alapítvány és a Szim-
biózis Alapítvány mutatkozhatott be a nagyközön-
ségnek.
A személyes találkozás(ok) iránti igényét a társa-

dalomnak jól mutatja, hogy ez úttal rekord számú ki-
állító, 83 szervezet/közösség, egyéb civil csoporto-
sulás mutatkozhatott be a nagyközönségnek az idén
„nagykorúvá vált” XVIII. Civil Kavalkádon.
Az esemény fõvédnöke Hubai Imre a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke volt.
Megtisztelte jelenlétével az eseményt Szalay-

Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és
Társadalmi Kapcsolatokért felelõs helyettes Államtit-
kára is.
Az egész napos Kavalkád nagyon jó hangulatban

és a nap során nem lanyhuló érdeklõdéssel zajlott.
A részt vevõk, kiállítók nyitottak voltak egymás tevé-
kenységeinek megismerésére, tapasztalatok cseréjé-
re egyaránt.
Igazán megtisztelõ és kellemes élmény volt min-

dennek részese lenni.
Bízom benne, hogy jövõre is lesz módunk jelen

lenni ezen a rangos eseményen és újabb tagszerve-
zeteink mutatkozhatnak meg ezen a színtéren is.

Civil Kavalkádon jártunk

A szervezõknek, de elsõsorban dr. Molnár Beátá-
nak és Mészáros Ágotának ez úton is szeretném
megköszönni a meghívást és azt a rengeteg munkát,
amit a szervezésbe fektettek.

Papp Ágnes, elnök
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Június 10-én jelent meg a SARS-CoV-2 koronaví-
rus következményeinek elhárításában résztvevõ
foglalkoztatottakat megilletõ pótszabadságról szóló
327/2021. (VI.10.) kormányrendelet,
melynek hatálya kiterjed a szociális,
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi
szolgáltatónál, intézményben, háló-
zatnál, illetve javítóintézetnél foglal-
koztatott dolgozókra is.
A rendelet értelmében, ha a foglal-

koztatott 2021. évben a SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány következ-
ményeinek elhárításában részt vett, a
2021. évben esedékes szabadságán
felül további 10 munkanap pótsza-
badságra (a továbbiakban: pótsza-
badság) jogosult.
Azt, hogy az adott dolgozó jogosult-

e a 10 nap pótszabadságra, a szociá-
lis intézményben dolgozók esetén
a munkáltató állapította meg, és errõl a
dolgozókat július 10-ig köteles volt érte-
síteni. Ez azt jelenti, hogy a feltételrendszert is
a munkáltató volt jogosult kimunkálni. A gyakorlat
azt mutatja, hogy a munkáltatók jelentõs része nem
kötötte a pótszabadságot különösebb feltételhez, de
jellemzõen a tartósan távollévõket (GYES, GYED, fi-
zetés nélküli szabadság), valamint azokat, akik ottho-
ni munkavégzéssel teljesítették feladataikat, nem rész-
letezték a pótszabadságban.
A Koronavírus elhárításához kapcsolódó pótsza-

badságot 2023. december 31-ig lehet igénybe venni,
és a rendes szabadságoktól elkülönítetten kell a
munkáltatónak nyilvántartania.

A rendelet egyértelmûen rögzíti,
hogy a koronavírus elhárításához
kapcsolódó pótszabadság pénzben
nem váltható meg. Ezzel a jogalkotó
egy szigorú, speciális szabályt rögzített.
A Munka törvénykönyve is csak a
munkaviszony megszûnésekor, ha a
munkáltató az arányos szabadságot
nem adta ki, akkor engedi meg a sza-
badság pénzben való megváltását.
Ráadásul, a covid pótszabadságra

nem alkalmazhatóak a szabadság kiadá-
sának egyes jogviszonyokban alkalma-
zandó veszélyhelyzeti szabályairól szó-
ló 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
rendelkezései sem, ami szintén azt rög-
zíti, hogy a dolgozó 2021. évben esedé-
kes szabadságnak – ideértve az alap- és
a pótszabadságot is – a veszélyhelyzet

megszûnéséig arányos része az esedékesség
évét követõ 3 éven belül is kiadható, és ez a szabadság
– az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszûnésé-
nek kivételével – pénzben nem váltható meg.
Mindebbõl az következik, hogy a covid pótsza-

badság, a jogalkotó szándéka szerint a munkavi-
szony megszûnésekor sem váltható meg pénzben,
azt a Munkáltató természetben köteles kiadni a dol-
gozónak.

Dr. Limbach Viktória

§

Covid pótszabadság
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A nyár elején egy nagyszerû élményben volt részünk
Gyõrben. A Gyõri Balett 2021. június 14–20. között
rendezte meg a 16. Magyar Táncfesztivált és 6. Gyer-
mek Táncfesztivált.
A Gyermek Táncfesztivál keretében a Széchenyi

téri Apátúr házban zárt körû integrált elõadáson vet-
tünk részt. 9 mozgáskorlátozott, halmozottan sérült
kacifántos a szülõ kíséretében valamint ugyanennyi
óvodás és kisiskolás. A kacifántosok és az ép gyere-
kek itt találkoztak elõször egymással, ezelõtt nem is-
merték egymást. Az elõadáson a Tünet együttes
Kucok címû darabját mutatta be, illetve alakította ve-
lünk együtt.
A Kucok ugyanis egy interaktív mese. Itt nem volt

színpad, itt nem volt nézõtér. Nem voltak sorok, szé-
kek. Itt részt vevõk voltak egy nagy közös térben. A
színészek és a gyerekek. A színészek, akik Kucokfalva
lakóiként éppen aludtak, és a gyerekek, akik mihelyt
megérkeztek Kucokfalvára, már rögtön fel is ébresz-

16. Magyar Táncfesztivál és 6. Gyermek Táncfesztivál

tették az ott lakókat. Csiklandozással, kiabálással, han-
gos szóval, simogatással.
A Tünet Együttes 2011 óta ismerteti meg a gyere-

kekkel Kucokfalva lakóit. Ez idõ alatt – elmondásuk
szerint – még csak sérültséggel élõ részt vevõ sem
volt az elõadásokon, nemhogy egy teljes csoport.
Ez az elõadás mégis megvalósulhatott.
A Tünet Együttes, a Gyõri Balett és az Egy a vilá-

gunk Alapítvány példaértékû együttmûködésében.
A hangsúly a közös akaratot követõen az EGYÜTT-
MÛKÖDÉSEN van.
Alapítványunk fõ tevékenysége integrált szabad-

idõs programok szervezése a legmagasabb támo-
gatási igényû kacifántosoknak. Az alapítvány veze-
tõjeként nyitott szemmel járok, keresem azokat a
lehetõségeket, ahol egy lehet a világunk. Így talál-
tam rá egy gyerekeknek szóló programajánlóban a
Tünet Együttes Kucok címû darabjára. Pont az elõ-
adás jellege miatt gondoltam azt, hogy ezen az elõ-
adáson mi részt szeretnénk és tudunk venni. Meg-
keresésemet örömmel fogadta az elõadás rendezõ-
je Szabó Réka. Ezt követõen kezdõdött el az együt-
tes menedzserével, Papp Évával a közös munka:
anyagi forrást, és az elõadást befogadó intézményt
találni. Az anyagi forrást végül egy közösen be-
adott pályázat biztosította, az eseménynek pedig a
Gyõri Balett adott otthont, akik szintén nagy öröm-
mel vállalták az együttmûködést. A 2021. évi tánc-
fesztivált és gyermek táncfesztivált a fesztivál Le-
gyen mindenkié mottóval rendezték meg, aminek
így teljesen természetes része volt ez az elõadás.
Egy volt a világunk a Gyõri Balett vendégeként,

hiszen azon túl, hogy befogadták az eseményt, ezen
az elõadáson senki sem fizetett belépõjegyet.
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Ami számunkra és a Tünet Együttes számára is a
legnagyobb élményt jelentette, azonban csak ezután
következett. Az elõadás elõtt összeültünk, mi és a da-
rabban közremûködõ minden szereplõ. Szabó Réka
rendezõ vezetésével közösen ötleteltünk, hogy az
elõadást miképpen lehet a mi kacifántosainkra szab-
ni. Itt csodálkoztam rá arra, hogy IGEN, EZT ÍGY
KELL CSINÁLNI! Az elõadás minden részletét megbe-
széltük, mindenki ötletét meghallgattuk, mindenki
bátran elmondhatta a gondolatát. Közösen találtuk
ki, hogyan alakítsuk át az elõadást. Nagyon jó ötlet
volt a részemrõl, hogy a kislányom is velünk jött a
megbeszélésre, hiszen így a színészek egy kerekesz-
szék méreteit, mozgását, illetve egy hús-vér kacifán-

tos reakcióit és mozgását is testközelbõl megtapasz-
talták. Megmutattuk az együttes tagjainak a hangadó
gépeket, a kommunikátorokat, röviden elmondtuk
róluk a tudnivalókat. Õk sokat tanultak arról, hogyan
lehet egy kacifántos gyerekkel kommunikálni, õt
egyáltalán megérinteni. A Tünet Együttes tagjainak
elsõre képtelen ötletnek tûnt, hogy ezt az interaktív,
a gyerekek részvételére, a velük való közös mozgás-
ra, éneklésre épülõ elõadást kacifántos gyerekek szá-
mára élvezhetõvé tegyük, de türelmesen, egymást
maximálisan meghallgatva, a közös célt, a gyerme-
kek örömét szem elõtt tartva végül mindent meg tud-
tunk beszélni, kezdõdhetett az elõadás!
Kucokfalván én is szülõ voltam, így az elõadás

egészére kisebb rálátásom volt, mint Évának, az
együttes menedzserének, aki a színészekkel együtt
elmondta, hogy számukra fantasztikus volt megélni,
hogy a halmozottan sérült gyerekek milyen elemen-
tárisan vonódnak be a játékba, arcukkal, hangjukkal
adnak hírt érzelmeikrõl. Elképesztõ volt az ép gyere-
kek nyitottsága, kedvessége, és bátorsága, ahogy
részt vettek a sokszor õket a kacifántosokkal interak-
cióba hozó helyzetekben.
Szívszorító volt, ahogy az elõadás egyik szereplõ-

jét, a Rongybabát, aki nem tud megállni a saját lábán,
hiszen rongyból van, egy kacifántos kislány támogat-
ta. Kifelé elárulta: neki a Rongybaba volt a kedvence.
Az élmény megvalósult!
Mert nyitottunk az épek felé, mert megvolt a közös

akarat és megvolt a megfelelõ EGYÜTTMÛKÖDÉS!
Mert a legnagyobb támogatási igényû, mozgássé-

rült, nem beszélõ kacifántosokkal csak így lehet, de
így lehet!
Egy volt a világunk.
Egy a világunk.
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